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Konjunkturstatistik

for

privat

Administrative oplysninger om statistikproduktet

0.1 Navn
Konjunkturstatistik for privat voksenuddannelse
0.2 Emnegruppe
Uddannelse og kultur
0.3 Ansvarlig myndighed, kontor m.v.
Uddannelse
Irina Bernstein tlf. 39 17 33 75, e-post: irb@dst.dk
0.4 Formål og historie
Formålet med statistikken er at give et samlet og aktuelt overblik over omfanget
af og udviklingen i indsatsen indenfor voksen- og efteruddannelse hos private
kursusudbydere.
Statistikken blev igangsat som led i Regeringens handlingsplan om Styrkelse af
voksen- og efteruddannelserne fra oktober 1995. Statistikken har i perioden
1996-2001 omhandlet voksenuddannelse i offentligt regi.
Konjunkturstatistikken om voksenuddannelse hos private kursusudbydere er
gennemført halvårligt siden 1. halvår 1997.
0.5 Brugere og anvendelsesområder
Brugere: Ministerier, amter, organisationer, kursusudbydere, fag- og
dagspresse.
Anvendelsesområder: Overvågning af udviklingen.
0.6 Kilder
Halvårlige indberetninger via spørgeskemaer.
0.7 Indsamlingshjemmel
Frivillig indberetning
0.8 Respondentbyrde
Ingen, da deltagelse er frivillig
0.9 EU-regulering
Ingen
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Indhold

1.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken oplyser om antallet af kursister (=kursusdeltagere), kursisternes
køn og deres arbejdsmarkedsmæssige baggrund, antal årselever (Én årselev
svarer til en kursusdeltager på fuld tid i et helt år), antal kursister ved særligt
rekvirerede kurser samt kursusudbyders lønudgifter i forbindelse med
gennemførelse af voksen- og efteruddannelse.
1.2 Statistiske begreber
Voksen- og efteruddannelse: Formelle uddannelsesaktiviteter, der foregår efter
afslutningen af grundskoleuddannelsen og en eventuel kompetencegivende
uddannelse med henblik på at erhverve og/eller vedligeholde viden,
kvalifikationer og kompetencer, der forventes at kunne anvendes på
arbejdsmarkedet og kunne bidrage til den enkelte uddannelsessøgendes
personlige udvikling.
Private kursusudbydere: Private kommercielle kursusfirmaer, selvejende
institutioner, foreninger og selskaber, oplysningsforbund, lønmodtager- og
dimittendforeninger samt arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer.
Årselev: Én årselev svarer til en kursusdeltager på fuld tid i et helt år. Hos
private kursusudbydere beregnes årselevtallet som antal kursusdeltagere
*kursets varighed i dage / 200, hvilket svarer til det hyppigst forekommende
mål for beregning af årselevtal hos offentlige kursusudbydere.
Kursusretning: Det beskæftigelsesområde, som et kursus eller en institutions
aktiviteter hovedsagelig retter sig mod, idet der ikke i statistikken er
oplysninger om enkeltkursers indhold.
Arbejdsmarkedstilknytning: Deltagernes faktiske tilknytning til arbejdsmarkedet
i følge kursusudbydernes oplysninger som enten beskæftiget, ledig eller uden
for arbejdsstyrken.
Lønudgifter: Indeholder oplysning om de samlede lønudgifter til
undervisningen incl. den praktiske kontoradministration, men excl. udgifter til
øvrige drift.
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Tid

2.1 Referencetid
Henholdsvis 1. halvår (1/1-30/6) og 2. halvår (1/7-31/12)
2.2 Udgivelsestid
Statistikken opgøres hvert halve år. Artikel i Nyt fra Danmarks Statistik
udkommer ultimo november for 1. halvår og ultimo maj for hele året incl. data
for 2. halvår.
2.3 Punktlighed
Resultater for 1. halvår offentliggøres ultimo november.
Resultater for 2. halvår offentliggøres ultimo maj
2.4 Hyppighed
Halvårlige opgørelser
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Pålidelighed og usikkerhed
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3.1 Samlet pålidelighed
Statistikken er indsamlet ved hjælp af samme spørgeskema til den enkelte
kursusudbydere gennem hele forløbet.
3.2 Usikkerhedskilder
Dækningsgrad: Det er ikke muligt at angive et mål for samlet dækningsgrad for
gruppen af private kursusudbydere. Dette skyldes 1) at indberetningen er
frivillig, 2) at der ikke findes kilder, som gør det muligt at skelne mellem et
konsulentfirma og en kursusudbyder, samt 3) at nogle firmaer kun fungerer som
underleverandører og derfor ikke skal indberette. .
Arbejdsmarkedstilknytning: Oplysninger om kursisters
arbejdsmarkedstilknytning før kursusstart er søgt baseret på besvarelser fra et
udsnit af deltagerne. Manglende data tilvejebringes ved imputering ud fra
sammenlignelige kursusudbyderes indberetninger.
Lønoplysninger: Der knytter sig nogen usikkerhed til lønoplysningerne. Dels
kan det for især de mindste selvstændige (enkeltmandsejede) være vanskeligt at
give et relevant skøn over beløbet, dels kan det for organisationer med
mangeartede formål være vanskeligt at udskille, hvor stor en del af den samlede
lønudgift, der er anvendt til undervisning. Endelig kan markedsføring indgå i
beløbet.

3.3 Tal for usikkerhed
Det er ikke muligt at beregne kvantitative usikkerhedsmål.
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Sammenlignelighed

4.1 Sammenlignelighed over tid
Data fra de forskellige indsamlingsperioder er umiddelbart sammenlignelige
over tid. Fra år 2003 er forvaltningsskoler (Danmarks Forvaltningshøjskole
samt Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK - tidligere: Dansk
Kommunalkursus) ikke længere medtaget i statistikken over den private
konjunkturstatistik.
4.2 Sammenlignelighed med anden statistik
Ingen mulighed for direkte sammenligning med anden statistik, da privat
udbudte kurser kun findes i denne statistisk.
4.3 Foreløbige og endelige tal
Der udarbejdes kun "endelige" tal.
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Tilgængelighed

5.1 Distributionskanaler
Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken
5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder
De statistiske registre indeholder alle de variable, der er blevet spurgt om i de
pågældende halvår. Ud fra registrene kan dannes udtræk med udvalgte variable.
5.3 Dokumentation
Der foreliger fuld dokumentation for statistikken.
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5.4 Øvrige oplysninger
Der henvises til Statistiske Efterretninger, Uddannelse og Kultur 1999:6 for
nærmere omtale af begreber og definitioner, herunder også omtale af begreber
og definitioner i den tidligere gennemførte konjunkturstatistik om offentlig
voksenuddannelse.
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