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beskæftigelsesudviklingen fordelt på brancher og sektorer.
ATP-ordningen trådte i kraft 1. april 1964. Formålet med ordningen er at udbetale
tillægspension til pensionerede lønmodtagere m.fl. Siden 1964 er der sket en
række ændringer i ordningen, herunder udvidelse af medlemskredsen, ændringer
i satserne og ændringer i administrationen.
Statistikken er mere eller mindre i den nuværende form blevet udarbejdet siden
1978. I den periode er ATP-ordningen ændret flere gange, og det har været
nødvendigt at foretage korrektioner af tallene for at opnå sammenlignelighed med
tidligere perioder.Ved publiceringen af beskæftigelsesopgørelsen på grundlag af
ATP for 2. kvartal 2002 (foreløbige tal) blev en revideret og forbedret udgave af
statistikken præsenteret. Udover nogle mindre korrektioner i den anvendte
beregningsmetode, er den vigtigste ændring, at der nu vil være mulighed for at
fordele statistikken efter såvel branche som sektor. Den reviderede
beskæftigelsesopgørelse giver således en klarere sammenhæng til andre
statistikker som baserer sig på oplysninger fra Danmarks Statistiks
Erhvervsregister. Den reviderede beskæftigelsesopgørelse med start fra og med
3. kvartal 1998 blev præsenteret med den nye sektorfordeling d. 12. september
2002. Pga. en forskydning fra B- til henholdsvis D- og C-bidragsbetalende
medlemmer af ATP 1. januar 2006 er det ikke er muligt at offentliggøre tal for 27branchegrupperingens specifikation af 9-branchegrupperings offentlige og
personlige tjenesteydelser (hhv. brancherne offentlig administration, undervisning,
sundhedsvæsen, sociale institutioner samt foreninger, kultur og renovation) fra
2006 og frem.
0.5 Brugere og anvendelsesområder
Brugere: Ministerier, organisationer, internationale organisationer og banker samt
private virksomheder.
Oplysninger fra ATP-opgørelsen indgår desuden som input i forbindelse med
udarbejdelsen af øvrige statistikker i Danmarks Statistik.
Anvendelsesområder: Offentlig og privat konjunkturovervågning.
0.6 Kilder
Danmarks Statistik modtager materiale fra ATP-huset to gange i kvartalet hhv. et
foreløbigt og et endeligt materiale. Materialet indeholder arbejdsgivernes
kvartalsvise indbetalinger af bidrag til ATP. Det foreløbige materiale modtages 4-5
uger efter kvartalets afslutning og benyttes til en foreløbig
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beskæftigelsesopgørelse. På dette tidspunkt har ca. 6-8 pct. af arbejdsgiverne
med ca. 1-3 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse endnu ikke indbetalt
ATP-bidragene. Ca. 15 uger efter kvartalet modtages derfor et nyt udtræk for
samme kvartal. Dette materiale benyttes til en endelig opgørelse, idet langt
hovedparten af arbejdsgiverne på dette tidspunkt har foretaget indbetaling til ATP.
Beskæftigelsen fordeles bl.a. på branche- og sektorgrupper. Oplysninger om
brancher og sektorer indhentes ved hjælp af SE-nummeret fra ErhvervsStatistisk
Register (ESR). ESR indeholder en række enhedstyper (fx SE) og oplysninger om
relationerne mellem disse enheder. For hver enhed findes der oplysninger om
forskellige variable. De primære variable der indhentes til brug i
beskæftigelsesopgørelsen er branchen og funktionskoden.
0.7 Indsamlingshjemmel
Lov om Danmarks Statistik §6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 15 af 12. januar 1972
med de ændringer, der følger af lov nr. 386 af 13. juni 1990 og lov nr. 1025 af 19.
december 1992).
0.8 Indberetningsbyrde
Respondentbyrden er nul, idet alle oplysninger indsamles via administrative og
statistiske registre (se punkt 0.6).
0.9 EU-regulering
Ingen
Til toppen
1 Indhold
1.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken belyser ændringerne i antal fuldtidsbeskæftigede fra kvartal til kvartal
fordelt efter hhv. branche og sektor.
Beregningen af beskæftigelsen sker ved anvendelsen af to slags bidrag hhv. et
kvartalsbidrag og tre årsbidrag. Årsbidragene vedrører arbejdsgivernes samlede
indbetalinger for året før opgørelsens aktuelle kvartal. Disse årsbidrag er fordelt
på hhv. A-, B- og C-bidrag, idet man på opgørelsestidspunktet for det aktuelle
kvartal kender fordelingen af de indbetalte bidrag på hhv. A-, B- og C-bidrag for
året før. For hver arbejdsgiver (SE-nummer) kendes således det kvartalsvise
bidrag plus tre årsbidrag hhv. A-, B- og C-bidrag. Der er pr. 1. januar 2006 indført
et D-bidrag, som nødvendiggør visse justeringer i beregningsmetoden, eftersom
man først kender fordelingen af D-bidrag ved opgørelsen af årsbidrag for 2006.
Det er primært i den offentlige sektor, at ATP-bidragene varierer mellem hhv. A-,
B- C- og D-bidrag. Dette skyldes at ATP-bidragene differentierer efter
overenskomstområde - for nogle ansatte i den offentlige sektor indbetales fuldt
bidrag (A), mens der for andre indbetales enten B- C- eller D-bidrag. Disse
bidragssatser udgør henholdsvis ca. 40 pct., ca. 60 pct. og ca. 48 pct. af satsen
for A-bidraget.
Det kvartalsvise bidrag og de tre årsbidrag danner grundlag for
beskæftigelsesberegningen, idet årsbidragene anvendes som fordelingsnøgle for
det kvartalsvise bidrag. Ved omregningen af de kvartalsvise bidrag til
beskæftigelse tages der således udgangspunkt i, hvordan det samlede årsbidrag
for det seneste kendte år er fordelt på hhv. A-, B- eller C-bidrag for det
pågældende SE-nummer. Kvartalsbidraget divideres derefter med ATP-bidraget
for en fuldtidsbeskæftiget lønmodtager. Med D-bidraget er der foretaget visse
justeringer i beregningsmetoden, ved at estimere årsbidragfordelingen af D-bidrag
på baggrund af tal fra ATP, omkring hvilke grupper af offentligt ansatte der skifter
bidrag. Ifølge ATP's oplysninger var der godt 180.000 offentligt ansatte der
skiftede fra B- til D-bidragssats pr. 1. januar 2006, samtidig hermed skiftede godt
45.000 offentligt ansatte fra B- til C-bidragssats. Endvidere skiftede 120.000
offentligt ansatte fra D- til C-bidragssats pr. 1. april 2006.
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Opgørelsen af beskæftigelsen sker således ved at dividere den samlede ATPindbetaling fra hver arbejdsgiver med bidraget for en fuldtidsbeskæftiget
lønmodtager. Dette mål for beskæftigelsen kan opfattes som det antal
fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, der kunne udføre samme arbejdsmængde,
som faktisk udføres i alle hele, påbegyndte og afsluttede arbejdsforhold for både
heltids- og deltidsansatte i det pågældende kvartal. Antallet af
fuldtidsbeskæftigede er således ikke det samme som antal beskæftigede
lønmodtagere.
Danmarks Statistik modtager materiale fra ATP-huset to gange i kvartalet. 4-5
uger efter kvartalets afslutning modtager Danmarks Statistik et udtræk fra ATPhuset baseret på de rettidige indbetalinger. Dette materiale benyttes til en
foreløbig beskæftigelsesopgørelse. På tidspunktet for rettidig indbetaling har ca.
6-8 pct. af arbejdsgiverne med ca. 1-3 pct. af den samlede
lønmodtagerbeskæftigelse endnu ikke indbetalt ATP-bidragene. Ca. 15 uger efter
kvartalet modtages et nyt udtræk for samme kvartal. Dette materiale benyttes til
en endelig opgørelse, idet langt hovedparten af arbejdsgiverne på dette tidspunkt
har foretaget indbetaling til ATP.
For de 6-8 pct. af arbejdsgiverne, der ikke har indbetalt på tidspunktet for den
foreløbige opgørelse og hvorfra der forventes en indbetaling, benyttes
oplysningerne fra det foregående kvartals endelige materiale til at give et skøn
over størrelsen på indbetalingerne for det aktuelle kvartal. Imidlertid har en del af
de arbejdsgivere, der ikke har indbetalt rettidigt og fra hvem der skulle forventes
en indbetaling, ikke skullet indbetale på grund af arbejdsgivers ophør, inggen
lønmodtagere med bidragspligt ansat længere o.l.; denne ændring i
virksomhedens situation er bare ikke meddelt ATP. Da det således
erfaringsmæssigt har vist sig, at der er forskel mellem de forventede og faktiske
indbetalinger, opregnes det aktuelle kvartal på baggrund af det endelige materiale
for de fire foregående kvartaler. Derved sikrer man, at opregningen sker ved brug
af de mest aktuelle forhold.
Efter beregningen indhentes oplysninger vedrørende branche og sektor fra
ErhvervsStatistisk Register (ESR) via SE-nummeret.
For at kunne vurdere udviklingen i beskæftigelsesindikatoren fra kvartal til kvartal
bliver denne sæsonkorrigeret. Sæsonkorrektionen foretages på 27
branchegrupper og på 6 sektorgrupper. Ved sæsonkorrektion anvendes
sæsonmodellen X-12 ARIMA fra brugerfladen DEMETRA.
1.2 Statistiske begreber
Population:
Arbejdsgivernes indbetalinger af ATP-bidrag danner grundlag for
beskæftigelsesopgørelsen. ATP-indbetalingerne vedrører lønmodtagere mellem
16-66 år inklusive. ATP-indbetalingerne skal være foretaget af en arbejdsgiver for
at disse medtages i beskæftigelsesopgørelsen eller sagt på en anden måde skal
indbetalingen vedrøre beskæftigelse.
Følgende persongrupper er med i beskæftigelsesopgørelsen (pr. 1. januar 2002):
lønmodtagere i alderen 16-66 år, herunder lønmodtagere på orlov med løn
lønmodtagere, der modtager sygedagpenge under sygefravær i de første to
ugers sygefravær
udenlandske lønmodtagere i Danmark og danske lønmodtagere i udlandet
løsarbejdere
personer omfattet af de forskellige arbejdsmarkedspolitiske ordninger
indgår i det omfang aktiviteten falder ind under reglerne for ATPindbetaling, dvs. beskæftigelse som lønmodtager, fx personer i almindelig
jobtræning, fleksjob eller skånejob
beskæftigelse i Grønland og på Færøerne

For oplysninger om de beskæftigede, der ikke er inkluderet i ATP-statistikken,
såsom selvstændige og medhjælpende ægtefæller, henvises til arbejdskraft-
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undersøgelsen og den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik.
Variable:
Arbejdsgiverne indbetaler kvartalsvis et samlet beløb for samtlige lønmodtagere i
firmaet/virksomheden til ATP, men sammensætningen på hel- og
deltidsbeskæftigede, køn, alder og geografisk placering af filialer mv. indberettes
ikke. Det er derfor ikke muligt at fordele beskæftigelsen efter disse kriterier.
Bidraget udgør 1/3 af det fulde bidrag for lønmodtagere med 9-17 timers
beskæftigelse om ugen, 2/3 af fuldt bidrag for lønmodtagere med 18-26 timers
beskæftigelse om ugen og fuldt bidrag for lønmodtagere med 27 eller flere timers
beskæftigelse om ugen.
Statistiske mål:
Det beregnede antal fuldtidsbeskæftigede, de samlede ATP-indbetalinger samt
antal arbejdsgivere (SE-numre).
Grupperinger:
Brancher i henhold til DB93-branchekataloget, fra 2003 brancher i henhold til
DB03-branchekataloget, sektoropdeling ved anvendelse af funktionskoden samt
størrelsesgrupper.
Til toppen
2 Tid
2.1 Referencetid
Statistikken udarbejdes kvartalsvis. Fuldtidsbeskæftigelsen beregnes således på
baggrund af de samlede ATP-indbetalinger i det pågældende kvartal.
Oplysningerne vedrørende branche og sektor, der indhentes fra ErhvervsStatistisk
Register (ESR), vedrører det aktuelle kvartal.
2.2 Udgivelsestid
Statistikken udkommer kvartalsvist. De kvartalsvise opgørelser udkommer både i
en foreløbig og endelige udgave. De foreløbige kvartalsopgørelser udkommer ca.
50 dage efter kvartalets afslutning, mens de endelige kvartalsopgørelser
udkommer ca. 140 dage efter kvartalets afslutning. Udgivelsestidspunkterne er
fastsat efter hvornår ATP-materiale modtages fra ATP-huset.
2.3 Punktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede
tidspunkt.
2.4 Hyppighed
Statistikken udkommer kvartalsvist. De kvartalsvise opgørelser udkommer både i
en foreløbig og endelig udgave.
Til toppen
3 Pålidelighed og usikkerhed
3.1 Samlet pålidelighed
Da statistikken er baseret på en beregnet størrelse, er det svært at sige noget
præcist om usikkerheden. Det skal dog slås fast, at det er ændringerne i
fuldtidsbeskæftigelsen, der er værd at fokusere på fremfor niveauet.
3.2 Usikkerhedskilder
1) Arbejdsgivernes indbetalinger af ATP-bidrag danner grundlag for
beskæftigelsesopgørelsen. Hovedreglen for, hvorvidt ATP-indbetalinger medtages
i beskæftigelsesopgørelsen er således om indbetalingen er foretaget af en
arbejdsgiver. Eller sagt på en anden måde, hvorvidt indbetalingen vedrører
beskæftigelse. For oplysninger om de beskæftigede, der ikke er inkluderet i ATPstatistikken, såsom selvstændige og medhjælpende ægtefæller, henvises til
arbejdskraft-undersøgelsen og den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik.
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2) Indbetalingernes fordeling på de fire satser opgøres kun årligt. Hvis der sker
forskydninger mellem antallet af medarbejdere med A-, B-, C- og D-bidrag i
forhold til sidste års fordeling, påvirker forskydningerne bidraget og derved
fuldtidsbeskæftigelsen, uden at det afspejler ændringer i beskæftigelsen. Hvis en
virksomhed eksempelvis kun har bidrag der vedrører A-sats i årsbidrag det
foregående år, men der faktisk er ansat medarbejdere, der betaler B-sats i det
aktuelle kvartal, vil dette medføre en undervurdering af beskæftigelsen. Der er
sket en forskydning fra B- til henholdsvis D- og C-bidrag pr. 1. januar 2006, denne
forskydning er blevet estimeret, for at undgå en overvurdering af beskæftigelsen i
2006 frem til og de endelige tal for 4. kvartal 2007. Denne estimation har medført
at det ikke er muligt at offentliggøre tal for 27-branchegrupperingens specifikation
af 9-branchegrupperings offentlige og personlige tjenesteydelser (hhv. brancherne
offentlig administration, undervisning, sundhedsvæsen, sociale institutioner samt
foreninger, kultur og renovation) da det vurderes at disse undergrupperinger ikke
er retvisende.
3) Kommunalreformen har medført sammenlægning af kommuner, dannelse af
regioner, samt store omflytninger af opgaver inden for den offentlige sektor. Det
har betydet et stort antal nyoprettede og omregistrerede administrative enheder.
Da ATP-beskæftigelsesindikatoren dannes ved at anvende fordelingen på A, B, C
og D-sats på de enkelte administrative enheder året før, umuliggør dette en
opdeling på stat, regioner, kommuner samt sociale kasser og fonde. Det betyder
at man kun kan anvende den overordnede fordeling på satser for offentlig
forvaltning og service i alt, således er det ikke muligt at offentliggøre
fuldtidsbeskæftigelsen fordelt på stat, region, kommune og sociale kasser og
fonde, men alene som en samlet beskæftigelse under offentlig forvaltning og
service.
4) Da indbetalingen af ATP sker via en virksomheds SE-nummer, er
branchefordelingen af de fuldtidsbeskæftigede ikke så præcis som andre
arbejdsmarkedsstatistikker. Det skyldes, at et SE-nummer kan være
hovednummer for flere arbejdssteder med forskellige aktiviteter. Virksomheden er
da brancheplaceret efter hovedaktiviteten på det pågældende SE-nummer.
5) Som beskrevet under beskæftigelsesopgørelsens medlemskreds har
lønmodtagere, der modtager sygedagpenge under sygefravær har været omfattet
af ATP siden 1. oktober 1993. Arbejdsgivere, der ikke betaler løn under sygdom,
skal udbetale dagpenge efter sygedagpengeloven under de første to ugers
sygefravær. For at kompensere sygedagpengemodtagerne for manglende
arbejdsmarkedspensionsindbetalinger under sygefraværet, har der siden 1997
skulle indbetales to gange det normale bidrag (dog kun 1½ bidrag i 1997). Dette
dobbelte bidrag udgøres af det normale ATP-bidrag plus et tillægsbidrag for hver
time der udbetales sygedagpenge. Arbejdsgiverne betaler, som under normale
betingelser, 2/3 af bidraget, mens lønmodtageren betaler 1/3 af bidraget.
Yderligere har indførelsen af den Særlige Pensionsopsparing (SP) i 1999 haft
betydning for beskæftigelsesopgørelsen i forbindelse med arbejdsgivernes
indbetalinger af sygedagpenge i 14-dages perioden, idet der skal betales 1 pct. i
SP-bidrag af sygedagpengene. Private arbejdsgivere indbetaler det dobbelte
bidrag plus SP-bidraget af sygedagpengene i 14-dagesperioden saammen med
ATP-bidrag af løn for hele virksomheden. Offentlige arbejdsgivere indbetaler det
dobbelte bidrag af sygedagpengene i 14-dagesperioden sammen med ATP-bidrag
af løn for hele virksomheden. I modsætning til de private arbejdsgivere indbetaler
offentlige arbejdsgivere SP-bidraget af sygedagpengene i 14-dagesperioden
separat.
Merindbetalingerne betød, at de samlede indbetalinger og dermed de beregnede
beskæftigelsestal blev højere, uafhængigt af beskæftigelsesomfanget. De
tilgængelige kilder herunder Dansk Arbejdsgiverforening og ATP skønnede at
merindbetalingerne udgjorde ca. 10.000 fuldtidspersoner for året 2000.
Den 1. juli 2002 trådte en ny lov vedrørende indbetaling af ATP for arbejdsgivere i
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14-dages perioden (arbejdsgiverperioden) i kraft. "Lov om ændring af lov om
dagpenge ved sygdom eller fødsel (Forenkling af ATP af sygedagpenge for
arbejdsgivere)" medførte, at indbetalingen af dobbeltbidrag i 14-dagesperioden
blev afskaffet med virkning for de bidrag, der indbetaltes i 3. kvartal 2002.
Lovforslaget indebar yderligere, at både offentlige og private arbejdsgivere skulle
indbetale SP-bidraget af sygedagpengene i 14-dagesperioden sammen med ATPbidraget af løn for hele virksomheden. Der var således fortsat tale om en
merindbetaling som ikke kunne adskilles fra de øvrige ATP-indbetalinger.
SP-ordningen blev stillet i bero fra og med 3. kvartal 2004 og foreløbigt frem til
2007. På baggrund af datamateriale fra indkomststatistikken har det, med
udgangen af oktober 2005, været muligt at beregne konsekvensen af det
berostillede SP-bidrag. Beregningen viser en overvurdering i beskæftigelsen på
2.500 fuldtidspersoner på årsbasis for perioden 3. kvartal 2002 til og med 2.
kvartal 2004.
5) Det største usikkerhedsmoment i ATP-opgørelsen er, når der sker ændringer i
ATP-ordningen. Det forsøges i videst muligt omfang at eliminere de statistiske
effekter af ændringerne.
3.3 Tal for usikkerhed
Det har ikke været muligt at beregne pålidelige usikkerhedsmål.
Til toppen
4 Sammenlignelighed
4.1 Sammenlignelighed over tid
Ved publiceringen af beskæftigelsesopgørelsen på grundlag af ATP for 2. kvartal
2002 (foreløbige tal) blev en revideret og forbedret udgave af
beskæftigelsesstatistikken præsenteret. Udover nogle mindre korrektioner i den
anvendte beregningsmetode, er den vigtigste ændring, at der nu vil være
mulighed for at fordele statistikken efter såvel branche som sektor. Den
reviderede beskæftigelsesopgørelse giver således en klarere sammenhæng til
andre statistikker, som baserer sig på oplysninger fra ErhvervsStatistisk Register
(ESR).
Ved revisionen kan det dog ikke undgås at der sker nogle forskydninger i
opgørelsen af beskæftigelsesniveauet for visse områder. Det er især en klarere
sektoropdeling af den hidtidige gruppe "andre tjenesteydelser" som har medført
disse forskydninger. I den gamle serie blev grupperne "andre tjenesteydelser",
stat, amt og kommune og offentlige og personlige tjenesteydelser skabt ved
anvendelse af branche og ejerforhold. I den nye serie inddeles beskæftigelsen
inden for stat, amt og kommune udelukkende ved anvendelse af funktionskoden.
Offentlig og privat beskæftigelse grupperes ligeledes ved anvendelse af
funktionskoden.
Endelig er der i forbindelse med revisionen taget en ny sæsonkorrektionsmodel i
brug. I den forbindelse er den reviderede ATP-baserede beskæftigelsesopgørelse
udarbejdet fra og med 1. kvartal 1999.De tidligere ATP-tidsserier vil ikke være
direkte sammenlignelige med de nye serier. De nye tidsserier vil foreligge på
9-gruppering, 27-gruppering og opdelt efter sektor. Det publicerede
detaljeringsniveau er således højere i de nye tidsserier.
4.2 Sammenlignelighed med anden statistik
Der findes ikke direkte sammenlignelig statistik. Bevægelserne i beskæftigelsen i
opad- eller nedadgående retning, skulle dog gerne genfindes i de øvrige
beskæftigelsesstatistikker som Den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik
(RAS), Arbejdstidsregnskabet (ATR) og Arbejdskraftundersøgelsen (AKU).
Nedenfor følger en gennemgang af forskellene mellem ATPbeskæftigelsesopgørelsen og RAS, ATR og AKU.
Forskelle mellem RAS og ATP-beskæftigelsesopgørelsen:
RAS er en årlig individbaseret statusopgørelse af befolkningens tilknytning til
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arbejdsmarkedet på sidste arbejdsdag i november måned. Overordnet set deler
RAS befolkningen op i tre hovedgrupper henholdsvis de beskæftigede, de
arbejdsløse og personer uden for arbejdsstyrken. De beskæftigede er enten
lønmodtagere, selvstændige eller medarbejdende ægtefæller.
Beskæftigelsestallet i RAS afviger fra ATP-beskæftigelsesopgørelsen grundet:
ATP beskæftigelsestallet er omregnet til fuldtidspersoner.
ATP-statistikken dækker kun de 16-66-årige.
Selvstændige og medarbejdende ægtefæller (med overført indkomst)
indbetaler ikke ATP-bidrag og indgår derfor ikke i ATP-statistikken
Personer med en beskæftigelse på under 9 timer om ugen indgår ikke i
ATP-statistikken.

For yderligere information henvises til varedeklaration for Den Registerbaserede
arbejdsstyrkestatistik.
Forskelle mellem ATR og ATP-beskæftigelsesopgørelsen:
Formålet med ATR er at opstille tidsserier for præsterede arbejdstimer, opgjort
dels i timer og dels i fuldtidsjob. Herudover er det et formål, at beregne løn- og
beskæftigelsesdata til nationalregnskabet, idet der tages udgangspunkt i
nationalregnskabets definitioner af arbejde, løn og beskæftigelse.
Som kilde til beskæftigelsen i ATR indgår RAS, som sættes lig fjerde kvartal i ATR
og dermed lægger niveauet for beskæftigelsen, mens Månedlige Indberetninger af
A-indkomst (MIA) anvendes til at beskrive udviklingen i beskæftigelsen. MIA er en
bruttoopgørelse af job for lønmodtagere. ATP-beskæftigelsesopgørelsen er i
øvrigt anvendt til at tilbageskrive MIA for den periode hvor den ikke var en
totaltælling (indtil juni 2000).
Beskæftigelsestallet i ATR afviger fra ATP-beskæftigelsesopgørelse grundet:
Forskelle i niveauet for beskæftigelse skyldes de samme årsager som dem,
der bevirker, at ATP og RAS afviger fra hinanden.
MIA tæller alle jobs uanset om det er hel- eller deltid. Forskelle kan altså
skyldes, at udviklingen i antal jobs er anderledes end udviklingen i antal
fuldtidsbeskæftigede, eksempelvis ved at der oprettes flere deltidsstillinger.
Forskelle i betalingsmønster mellem MIA og ATP kan også være årsag til
forskelle i udviklingen.

For yderligere information henvises til varedeklarationerne for det årlige og det
kvartalsvise ATR.
Forskelle mellem Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) og ATPbeskæftigelsesopgørelsen:
Formålet med AKU er at indsamle oplysninger om befolkningens tilknytning til
arbejdsmarkedet med hensyn til arbejdsforhold, arbejdstid m.v. AKU er en
surveybaseret arbejdsmarkedsstatistik. Arbejdskraftundersøgelsens
beskæftigelsesniveau varierer i forhold til ATP-beskæftigelsesopgørelsen. Dette
skyldes, at AKU i modsætning til ATP-beskæftigelsesopgørelsen medtager
følgende:
Selvstændige og medhjælpende ægtefæller
Beskæftigelse under 9 timer om ugen
Personer på 15 år

Yderligere er der den forskel, at ATP-beskæftigelsen opgøres som
fuldtidsbeskæftigede, hvilket betyder at undersøgelsesenheden varierer de to
statistikker imellem.
For yderligere information henvises til varedeklaration for
Arbejdskraftundersøgelsen.
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4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal
Den samlede korrektion fra de foreløbige til de endelige tal er som regel mindre
end 5.000 fuldtidsbeskæftigede eller under 0,2 pct.
Til toppen
5 Tilgængelighed
5.1 Distributionskanaler
Nyt fra Danmarks Statistik, Danmarks Statistikbank, Arbejdsmarked (Statistiske
Efterretninger) og Konjunkturstatistik.
5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder
Grundmaterialet indeholder for hvert SE-nummer oplysninger om ATPindbetalingerne i det pågældende kvartal samt fordelingen af sidste års samlede
indbetalinger fordelt på de forskellige bidragssatser. Til hvert SE-nummer kobles
oplysninger fra ErhvervsStatistisk Register (ESR) vedrørende branche og
sektorforhold.
5.3 Dokumentation
Dokumentation foreligger i TIMES4.
For oplysninger om selve ATP-ordningen henvises i øvrigt til ATP-huset, 70 11 12
13, atp@atp.dk, www.atp.dk.
5.4 Øvrige oplysninger
En udførlig beskrivelse af metode og definitioner i beskæftigelsesopgørelse på
baggrund af ATP-indbetalinger offentliggøres i serien Arbejdsmarked (Statistiske
Efterretninger) 2002:40, 12. september 2002.
Til toppen
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