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Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 12. december 2013 
 KHD/- 
  4. møde 
 
Til Brugerudvalg for Arbejdsmarkedsstatistik 

Referat: Møde i Brugerudvalg for 
Arbejdsmarkedsstatistik 26.11.2013 

Fra ministerier og organisationer: 
Gitte Terp Henriksen, Akademiernes Centralorganisation 
Mikkel Baadsgaard, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Frederik I. Pedersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Anders G. Pedersen, Arbejdsmarkedsstyrelsen 
Helle Osmer Clausen, Beskæftigelsesministeriet 
Anne-Mette Thordal, Beskæftigelsesministeriet 
Niels Henning Bjørn, De Økonomiske Råds Sekretariat 
Jonas Zangenberg Hansen, DREAM 
Ulla Binger, Arbejdstilsynet 
Jannie Kallesøe Pedersen, Økonomi- og Indenrigsministeriet 
Martin Ulrik Jensen, Økonomi- og Indenrigsministeriet 
Dorthe Høgh Kock, Erhvervs- og Vækstministeriet 
Mette Langager, FTF 
Lena Larsen, Landsorganisationen i Danmark 
Heino Jespersen, Ankestyrelsen 
Jakob Janum Gadmar, Ankestyrelsen 
Anja Solak Storgaard, Danske Regioner 
Lotte Katrine Ravn, Dansk Arbejdsgiverforening 
 
Fra Danmarks Statistik: 
Niels Ploug (formand), afdelingsdirektør for Personstatistik 
Sven Egmose, kontorchef for Arbejdsmarked 
Steen Bielefeldt Pedersen, kontorchef for Løn og Fravær 
Pernille Stender, Arbejdsmarked 
Mikkel Zimmermann, Arbejdsmarked 
Sofie Valentin Weiskopf, Arbejdsmarked 
Jesper Grunnet-Lauridsen, Arbejdsmarked 
Karin Holst Duer (referent), Arbejdsmarked 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 

o Danmarks Statistiks arbejdsplan 2014 
o Danmarks Statistik på Twitter 
o Sektorfordelt støttet beskæftigelse 
o Højkvalitetsdokumentation af Beskæftigelse for lønmodtagere 
o Ny ILO - resolution 

3. Ligelønsstatistik v/ Steen Bielefeldt Pedersen 
4. Arbejdsmarkedsregnskabet v/Pernille Stender 
5. Månedlig AKU v/Sofie Valentin Weiskopf 
6. Kontanthjælpsreformens betydning for ledighedsstatistikken v/Mikkel 

Zimmermann 
7. Langtidsledighed v/Jesper Grunnet-Lauridsen 
8. Evt. 
Næste møde er 25. november 2014 kl. 13-15. 
 
Niels Ploug bød velkommen og gennemgik dagsordenen.  
Power Points ligger tilgængelige på DST’s hjemmeside
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Danmarks Statistik’s arbejdsplan 2014  v/Niels Ploug 
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Udkast til arbejdsplan 2014 er sendt til brugerudvalgets medlemmer inden mødet. 
Niels Ploug gjorde opmærksom på, at kommentarer er velkomne indtil 2. december. 
Den relativt korte frist skyldes, at forslag til arbejdsplan 2014 skal forelægges 
Styrelsen 11. december. 
I arbejdsplanen indgår for personstatistikken bl.a. udvikling af et forslag til måling af 
befolkningens livskvalitet i Danmark, hvilket en del andre lande allerede har gjort. 
Emnet vil blive taget op på næste møde i brugerudvalget. 
Af arbejdsplanen fremgår, at Beskæftigelse for lønmodtagere skal offentliggøres på 
månedsbasis. På spørgsmål fra Frederik I. Pedersen blev oplyst, at månedsstatistikken 
forventes offentliggjort ca. 1½ md. efter referencemåneden, og at der ikke er sat dato 
på, hvornår i 2014 den første månedsstatistik vil blive offentliggjort. 
 
Danmarks Statistik på Twitter  v/Niels Ploug 
Danmarks Statistik går på Twitter med nyheder fra begyndelsen af 2014. 
 
Sektorfordelt støttet beskæftigelse v/Mikkel Zimmermann 
I kvartalsstatistikken Offentligt forsørgede, 16-64 årige, vil personer i støttet 
beskæftigelse fremover blive fordelt på nye sektorer, som allerede er indarbejdet i de 
øvrige beskæftigelsesstatistikker. Ændringen implementeres tilbage til 1.kvt.2008 og 
vil fremgå fra næste offentliggørelse 19.12.2013 af referenceperioden 3.kvt.2013. 
 
Højkvalitetsdokumentation af Beskæftigelse for lønmodtagere v/Karin Duer 
20 variable er udvalgt fra Beskæftigelse for lønmodtagere i samarbejde mellem 
Forskningsservice, eksterne brugere og Arbejdsmarkedskontoret i Danmarks Statistik. 
Dokumentationen vil blive lagt på TIMES inden årets udgang. 
 
Ny ILO-resolution  v/Sven Egmose 
En ny resolution er vedtaget vedr. statistik om arbejdsmarkedet, beskæftigelse og 
underbeskæftigelse
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. Der er ikke tale om væsentlige ændringer for så vidt angår 

arbejdsmarkedet og beskæftigelsen, men nye krav til opgørelse af størrelsen af 
underbeskæftigelse samt den potentielle arbejdsstyrke skal opfyldes, og data 
indberettes til ILO fremover. 
 
Steen Bielefeldt orienterede om status på ligelønsstatistikken, som DST har 
produceret siden 2006.  
Ændringer til Lov om ligeløn har været i intern og ekstern høring. Ændringerne 
forventes vedtaget inden sommerferien til ikrafttrædelse i 2016 for referenceåret 
2015. Der er overordnet set 3 ændringer til loven, som vil have konsekvenser for 
produktionen af den kønsopdelte lønstatistik: 

1. Virksomheder med mindst 10 fuldtidsansatte skal lave kønsopdelt 
lønstatistik – hidtil har grænsen været virksomheder med mindst 35 ansatte. 

2. Virksomheder er omfattet, hvis der udover mindst 10 fuldtidsansatte er 
mindst 3 mænd og 3 kvinder i virksomheden – nu er grænsen mindst 10 
mænd og 10 kvinder på samme arbejdsfunktionskode, dvs. med samme 6-
cifrede DISCO-kode. 

3. DST sender statistik til de indberetningspligtige virksomheder – hidtil har de 
selv skullet hente statistikken hos DST. 

De kønsopdelte lønstatistikker bliver baseret på den standardberegnede 
timefortjeneste i overensstemmelse med udkastet til den reviderede Lov om ligeløn. 
Der blev stillet spørgsmål til diskrepanser mellem lønudviklingen beregnet af DST 
henholdsvis DA. Steen Bielefeldt oplyste, at forskellene løbende undersøges men 
traditionelt skyldes forskelle i begreber, metode og population.  
Der er i øvrigt en rapport på trapperne, som laves i samarbejde mellem KRL

3
 og DST, 

hvor forskelle i lønindeks analyseres nærmere. 
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 Resolutionen er beskrevet på http://www.ilo.org/global/statistics-and-
databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-
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Pernille Stender fortalte om status på arbejdet med Arbejdsmarkedsregnskabet 
(AMR). Der er især udfordringer mht. at opgøre omfanget af selvstændiges 
tilknytning til arbejdsmarkedet, måling af midlertidigt fravær og generelt 
periodisering af hændelser, der jo er essentielle for en forløbsbaseret database. 
Der er planlagt offentliggørelse ultimo 2014 af befolkningens tilknytning til 
arbejdsmarkedet opgjort i fuldtidspersoner for perioden 2008-2012. Endvidere 
forventes RAS offentliggjort på grundlag af AMR primo 2015. Flow-baseret statistik 
forventes at kunne udarbejdes primo 2015. 
Der blev udtrykt stor tilfredshed med udviklingen af AMR, og at AMR mht. modtagere 
af barsels- og sygedagpenge og deres beskæftigelsesstatus vil danne grundlag for 
produktion af primærstatistikker. Der vil være konsistens mellem AMR og andre 
relaterede registre i det omfang, det bliver muligt. 
 
Sofie Valentin Weiskopf fortalte om den månedlige AKU (Arbejdskraftundersøgelse), 
som blev offentliggjort for første gang 30.10.2013 for referencemåneden september 
2013. Der er blevet taget godt imod den nye statistik, som offentliggøres samme dag 
som den månedlige offentliggørelse af bruttoledigheden. De to statistikker 
offentliggøres sidste torsdag i måneden efter referencemåneden. 
Den månedlige AKU dækker personer fra 15-74 år af hensyn til Eurostat, der 
offentliggør månedlige ledighedstal for denne aldersgruppe. Det er ikke muligt p.t. at 
udarbejde månedstal, der er afgrænset aldersmæssigt ligesom den kvartalsvise AKU, 
dvs. for aldersgruppen 15-64 år.  
 
En arbejdsgruppe mellem DST og AMS diskuterer de statistikmæssige konsekvenser 
af kontanthjælpsreformen, der træder i kraft 1.1.2014. Mikkel Zimmermann fortalte 
om de udfordringer, som reformen giver bl.a. mht. justeringer af begreber.  
Reformen betyder, at de gældende 3 matchkategorier udgår pr. 31.12.2013 og 
erstattes af 2 visitationsgrupper, der igen bliver afhængige af, hvilken ydelse 
personen modtager. Desuden vil unge under 30 år uden en uddannelse kunne 
modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.  
DST har ikke besluttet, hvordan den nye kategorisering skal indarbejdes i 
statistikken.  
Anders G. Pedersen oplyste, at i DREAM vil det være muligt at se, hvilken form for 
aktivering de enkelte personer er lagt i. I Jobindsats, der er et ydelsesbaseret system, 
vil det være muligt at se den konkrete ydelse, som personer modtager.  
Med kontanthjælpsreformen forventes bruttoledigheden fra 1.1.2014 at blive 
reduceret, idet et antal unge, der tidligere har været på kontanthjælp, vil overgå til 
uddannelseshjælp og dernæst til SU, hvorved de ikke længere står til rådighed for 
arbejdsmarkedet som tidligere. 
 
Jesper Grunnet-Lauridsen orienterede om en ny statistik over registerbaseret 
langtidsledighed, der forventes offentliggjort april 2014 for referencemåneden januar 
2014. Der er endnu ikke taget beslutning om hyppigheden for offentliggørelsen. 
Statistikken baseres på en ny og officiel definition af langtidsledighed, idet den 
omfatter personer, der er berørt af bruttoledighed eller har været midlertidigt 
fraværende fra bruttoledighed i de seneste 365 dage.  
DST beholder dog den nuværende opdeling på varighedsintervaller. 
Mikkel Baadsgaard foreslog at analysere nærmere på det antal personer, der har 
været berørt af ledighed og får supplerende dagpenge.  
 
Fleksjob: Mette Langager spurgte til, hvordan de nye regler for fleksjob vil påvirke 
statistikken for offentligt forsørgede. AMS leverer data til DST, og Anders G. Pedersen 
oplyste, at det ikke er muligt at skelne mellem fleksjobbere på gammel og ny ordning, 
men at der anslås at være 3-5.000 personer på ny ordning. DST har spurgt AMS om 
muligheden for at få leveret timetal samt en markering af, om personen er på ny eller 
gammel ordning. Fuldtidsbegrebet skal der ses på. 
Lena Larsen spurgte, om DST har gjort sig overvejelser om opgørelse af 
arbejdsintensiteten på fleksjob. Det har DST ikke. Der blev udtrykt ønske fra 
brugerside om statistik til belysning heraf. Anders G. Pedersen gjorde opmærksom på, 
at AMS har mulighed for at generere data om arbejdsintensitet. 
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Gitte Terp Henriksen gjorde opmærksom på, at der også er stor interesse for data på 
det kommunale og regionale område. 
Anders G. Pedersen oplyste, at data om fleksjob er lagt i DREAM og forventes 
offentliggjort i Jobindsats inden årets udgang. Han sagde, at AMS naturligvis var 
lydhøre over for evt. ønsker til et øget detaljeringsniveau vedr. data for fleksjob, samt 
at han ville tage input med tilbage til Tine Mercebach. 
 
Næste møde i Brugerudvalget for Arbejdsmarkedsstatistik er 25. november 2014 kl. 
13-15. 


