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1 Indledning
Formålet med OF-statistikken er, at give et samlet kvartalsvist overblik over antallet af
fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive aldersgrupper, herunder
deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Historisk har statistikken omfattet
registrerede fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i forskellige aktiveringsforanstaltninger samt (passive)
kontanthjælpsmodtagere, revalideringsydelse mv.
Statistikken Offentligt forsørgede, 16-64-årige er en videreudvikling og udbygning af statikken over
de arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA) som startede 1. kvartal 1994 på baggrund
af en rapport fra aktiveringsstatistikudvalget (betænkning nr. 1259). Udvalget blev nedsat på
baggrund af, at den danske statistik på dette tidspunkt ikke var i stand til at give en tilfredsstillende
belysning af de mange aktiveringsordninger i kommunalt regi. Udvalgets arbejde stod på i perioden
december 1992 - oktober 1993. Statistikken over offentligt forsørgede skal ses som en fortsættelse af
AMFORA-statistikken inklusiv inddragelse af oplysninger om ledighed samt øvrige personer på
passiv forsørgelse.

2 Indhold
Statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige (OF-statistikken) giver et samlet overblik over
udviklingen i antallet af fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger
samt øvrige personer der er offentligt forsørgede, herunder modtagere af syge/barselsdagpenge,
førtidspension og efterløn fra og med 2007. Fra og med 2008 indgår SU-modtagere ligeledes i OFstatistikken. De offentligt forsørgede opgøres som fuldtidsdeltagere der er et volumenmål, der
opgørelsesmæssigt er sammenligneligt med ledighedsstatistikkens fuldtidsledige. Fuldtidsdeltagelse
i fleks- og skånejob opgøres dog lidt anderledes, idet det for disse personer antages at de altid
arbejder alt det de kan, altså en fuld uge, hvilket betyder at reduktionen fra berørte personer til
fuldtidspersoner i fleks- og skånejob udelukkende udføres i henhold til antallet af dage i jobbet i
forhold til samtlige dage i referenceperioden. For data/tabeller i statistikbanken er samtlige
datakilder behandlet for interne overlap, således at ingen personer kan optræde med mere end 37
timers samlet deltagelse pr. uge. Det betyder, at man kan lægge antallet af fuldtidsdeltagere i de
forskellige grupper sammen uden at risikere dobbelttælling.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken giver et samlet overblik over udviklingen i antallet af fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i
arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger samt øvrige personer der er offentligt forsørgede,
herunder modtagere af syge/barselsdagpenge, førtidspension og efterløn fra og med 2007. Fra og
med 2008 indgår SU-modtagere ligeledes i OF-statistikken. De offentligt forsørgede opgøres som
fuldtidsdeltagere der er et volumenmål, der opgørelsesmæssigt er sammenligneligt med
ledighedsstatistikkens fuldtidsledige. Fuldtidsdeltagelse i fleks- og skånejob opgøres dog lidt
anderledes, idet det for disse personer antages at de altid arbejder alt det de kan, altså en fuld uge,
hvilket betyder at reduktionen fra berørte personer til fuldtidspersoner i fleks- og skånejob
udelukkende udføres i henhold til antallet af dage i jobbet i forhold til samtlige dage i
referenceperioden. For data/tabeller i statistikbanken er samtlige datakilder behandlet for interne
overlap, således at ingen personer kan optræde med mere end 37 timers samlet deltagelse pr. uge.
Det betyder, at man kan lægge antallet af fuldtidsdeltagere i de forskellige grupper sammen uden at
risikere dobbelttælling.
Behandlingen for interne overlap bliver konkret foretaget ud fra en række specifikke
prioriteringsregler, som bl.a. fastsættes på baggrund af datakildens generelle pålidelighed. Disse
prioriteringsregler indebærer ligeledes en stillingtagen til, om personer der er i støttet beskæftigelse
eller i foranstaltninger vedrørende vejledning/opkvalificering i optællingerne skal indgå under
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

2 / 15

foranstaltningerne eller under forsørgelsesydelsen (fx kontanthjælp, førtidspension,
revalideringsydelse og sygedagpenge). Bortset fra ledige og efterlønsmodtagere er hovedprincippet,
at personer der deltager i en foranstaltning indgår i statistikken under denne foranstaltning og
dermed ikke indgår under den tilhørende forsørgelsesydelse. Dette hovedprincip indebærer bl.a., at
modtagere af "passiv" kontanthjælp, førtidspension, revalideringsydelse samt sygedagpenge kun
kategoriseres under disse grupper, hvis de ikke samtidig er registreret i en "aktiv" foranstaltning.
Derved bliver de opgjorte niveauer for antal (fuldtids)personer lavere end tilsvarende
"totalopgørelser" i primærstatistikkerne over de enkelte forsørgelsesydelser. Antallet i gruppen
"Revalideringsydelse i øvrigt" dækker således fx kun over modtagere af revalideringsydelse som ikke
samtidig er registreret som aktiverede andetsteds i (OF)-statistikken.
Formålet med statistikken over offentligt forsørgede, 16-64-årige er, at give et samlet kvartalsvist
overblik over antallet af fuldtidsmodtagere af offentlige forsørgelsesydelser i de erhvervsaktive
aldersgrupper, herunder deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Historisk har
statistikken omfattet registrerede fuldtidsledige, fuldtidsdeltagere i forskellige
aktiveringsforanstaltninger samt (passive) kontanthjælpsmodtagere, revalideringsydelse mv.
Statistikken Offentligt forsørgede, 16-64-årige er en videreudvikling og udbygning af statikken over
de arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger (AMFORA) som startede 1. kvartal 1994 på baggrund
af en rapport fra aktiveringsstatistikudvalget (betænkning nr. 1259). Udvalget blev nedsat på
baggrund af, at den danske statistik på dette tidspunkt ikke var i stand til at give en tilfredsstillende
belysning af de mange aktiveringsordninger i kommunalt regi. Udvalgets arbejde stod på i perioden
december 1992 - oktober 1993. Statistikken over offentligt forsørgede skal ses som en fortsættelse af
AMFORA-statistikken inklusiv inddragelse af oplysninger om ledighed samt øvrige personer på
passiv forsørgelse.
Fra og med offentliggørelsen den 25. maj 2009 af årsstatistikken for 2008 er opgørelsen blevet
udvidet med konsistente oplysninger om modtagere af efterløn, førtidspension samt syge- og
barselsdagpenge. Disse oplysninger er ligeledes blevet indarbejdet i kvartalsstatistikken fra og med
den 30. juni 2009. De indsamlede individoplysninger indeholder start- og slutdatoer samt (så vidt
muligt) timer pr. uge i hver enkelt tilstand/foranstaltning. Den samlede (OF)-statistik kan
umiddelbart føres tilbage til 1. januar 2007.
Fra og med offentliggørelsen den 18. juni 2013 af første kvartal 2013, er modtagere af fleksydelse
(som er at betragte som efterløn for personer i fleksjob) inkluderet i statistikken fra og med første
kvartal 2008. Samtidig er aktiverede personer uden ydelse (de såkaldt selvforsørgende) blevet
ekskluderet af statistikken fra og med første kvartal 2007.
Med udgivelsen af OF-statistikken for 1. kvartal 2014 (i juni 2014), er SU-modtagere medtaget fra og
med 1/1 2008, personer i jobrotation (fra og med 1/1 2011), ressourceforløb (fra og med 1/1 2013),
nytteindsats og arbejdsmarkedsydelse (fra og med 1/1 2014). Modsat er følgende personer fjernet i
juli 2014, med tilbage virkende kraft fra og med den 1/1 2011: Personer i forsøg, servicejob og
voksenlærlinge. De to førstnævnte pga. meget små populationer og sidstnævnte pga. at antallet af
indberettede voksenlærlinge syntes kraftigt underrapporteret.
En væsentlig kvalitet ved statistikken over offentligt forsørgede er, at samtlige individbaserede
datakilder bliver behandlet indbyrdes for tidsmæssige overlap. Det betyder, at den enkelte person
samlet set højst kan optræde med 37 timer (svarende til en fuldtidsperson, altså en person med en
deltagelsesgrad på 100 pct.), når man summerer personens ugentlige timer/deltagelsesgrader i de
forskellige ydelsestyper/tilstande (ledighed, aktivering, kontanthjælp, syge/barselsdagpenge,
efterløn og førtidspension mv.)
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2.2 Grupperinger og klassifikationer
Offentligt forsørgede, 16-64-årige opgøres på landsdele, som er en DST klassifikation. Landsdele
Desuden grupperes samtlige ordninger af offentlig forsørgelse på følgende vis:

•
•
•
•
•

•
•
•

SU-modtagere
Nettoledige: Nettoledige dagpengemodtagere og nettoledige kontanthjælpsmodtagere
Feriedagpengemodtagere
Vejledning og opkvalificering: Vejl. og opkv. for dagpengemodtagere, vejl. og opkv. for
kontanthjælpsmodtagere og 6 ugers selvvalgt uddannelse
Støttet beskæftigelse: Virksomhedspraktik, nytteindsats, ansættelse med løntilskud og
jobrotation alle for dagpenge- og kontanthjælpsberettigede samt personer i fleks- og
skånejobs
Barselsdagpenge
Tilbagetrækning: Førtidspension, efterløn og fleksydelse
Øvrige ydelsesmodtagere: Personer der ikke er medtaget i en af ovenstående grupperinger
og som samtidig modtager kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge
eller ressourceforløbsydelse

2.3 Sektordækning
Statistikken dækker samtlige sektorer.

2.4 Begreber og definitioner
Foranstaltningsforløb (af hvilke den enkelte person på offentlig forsørgelse kan have flere
sideløbende): Defineres ved person.ident, ydelsestypen, start- og slutdato samt antallet af timer pr.
uge de berørte personer modtager den offentlige forsørgelsesydelse.
Fuldtidsmodtagere: Begrebet fuldtidsmodtagere/fuldtidsvolumen er en beregnet størrelse, der kan
sidestilles med begrebet fuldtidsledige i den registerbaserede ledighedsstatistik. I den samlede
fuldtidsvolumen indgår hver person på offentlig forsørgelse med den andel af referenceperioden
pågældende har modtaget offentlig forsørgelse.

2.5 Enheder
Statistikken offentliggøres typisk i enheden fuldtidspersoner, jf. begreber og definitioner. Enkelte
tidsserier offentliggøres dog også i enheden (berørte) personer.

2.6 Population
Statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige er registerbaseret og derved en totaltælling over
samtlige 16-64-årige modtagere af forskellige offentlige forsørgelsesydelser.

2.7 Geografisk dækning
Statistikken dækker samtlige personer der har modtaget den pågældende (danske) offentlige
forsørgelse.
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2.8 Tidsperiode
Statistikken over offentligt forsørgede, 16-64-årige kan uden væsentlige databrud føres tilbage til 1.
januar 2007. Det har dog kun været muligt at inkludere SU-modtagerne fra og med den 1. januar
2008.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Statistikkens grundlæggende måleenhed er fuldtidsmodtagere. Begrebet fuldtidsmodtagere dækker
over at samtlige personer der har deltaget i den pågældende aktivitet (eller tilsvarende blot
modtaget en passiv forsørgelsesydelse) i referenceperioden omregnes til den tilsvarende
fuldtidsvolumen (altså hvor mange fuldtidspersoner de berørte personers volumen svarer til).
Konkret gøres dette dels ved hjælp af dagsreduktion (dage i aktiviteten/ydelsen divideret med antal
dage i kvartalet/året) samt dels når det er muligt v.hj.a. en yderligere timereduktion (timer i
aktiviteten/ydelsen pr. dag divideret med 7,4 timer).
Derudover offentliggøres der enkelte tidsserier med samtlige (berørte) personer i
aktiviteten/ydelsen pr. år.

2.11 Referencetid
Statistikken udarbejdes for hvert kvartal og for året, hvor antallet af fuldtidsdeltagere beregnes på
baggrund af de enkelte personers deltagelse i de enkelte ydelsestyper/foranstaltninger. Tildelingen
af alder, a-kasse, bopælskommune og herkomst sker på baggrund af oplysninger ultimo
opgørelsesperioden. Hvis oplysningerne ikke er til stede på det tidspunkt, anvendes de tilsvarende
oplysninger fra primo perioden i stedet.

2.12 Hyppighed
Statistikken udkommer kvartalsvist og årligt.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Oplysninger omkring ledighed, efterløn, syge/barseldagpenge, førtidspension samt øvrige
forsørgelsesydelser indberettes til Danmarks Statistik som følge af 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, lov nr. 1025 af 19. december 1992, lov nr. 599 af 22. juni 2000 og lov nr. 431 af 6. juni 2005).
Beskæftigelsesministeriet har pr. 1. april 2004 overtaget ansvaret for indsamling af data vedrørende
beskæftigelsesindsatsen gennem de såkaldte arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger.
Beskæftigelsesministeriet har hjemmel i Lov om ansvar og styring af den aktive
beskæftigelsesindsats §§ 48 og 50-53. Efter modtagelse af disse data i STyrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering (STAR) videresendes data til Danmarks Statistik.
Der er pt. ingen EU-regulering på området.
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2.14 Indberetningsbyrde
Statistikken er registerbaseret. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde (påført af Danmarks
Statistik), idet alle oplysninger indsamles via administrative registre eller fra offentlige
myndigheder, herunder særligt fra STAR (STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

2.15 Øvrige oplysninger
Dokumentation af statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige fra Danmarks Statistik.

3 Statistisk behandling
Data fra de forskellige administrative registre modtages i form af sas-filer på en FTP-server fra
STAR samt på flade filer via Cemos. Herefter valideres data kilde for kilde hvorefter samtlige data
samles på ensartet form i Danmarks Statistiks oracle-database PSD. Herefter overlapsbehandles
samtlige indkomne data også op i mod de tidligere kvartalsindberetninger, således at ingen person
herefter optræder med mere end 37 timer pr. uge i alt på diverse foranstaltningsydelser. Det er disse
overlapsbehandlede data der anvendes til produktion af diverse offentliggørelser herunder samtlige
statistikbanktabeller.

3.1 Kilder
Ledighedsoplysningerne stammer dels fra STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)'s
Register for ArbejdsMarked (RAM) og dels fra deres opgørelse af antallet af ledige
kontanthjælpsmodtagere, der igen baseres på kontanthjælpsmodtagernes visitationskategori.
Foranstaltningsoplysningerne stammer dels fra STAR's såkaldte bestandsstatistik og dels direkte fra
de kommunale indberetninger af personer i kommunal aktivering mv., der ligeledes sendes
månedligt fra STAR til Danmarks Statistik.
Efterlønsoplysningerne stammer også fra STAR's RAM-register. Oplysningerne om modtagere af
førtidspension baseres på KMDs register over sociale pensioner, mens oplysninger om modtagere af
syge- og barselsdagpenge stammer fra KMDs fælleskommunale dagpengesystem. De supplerende
oplysninger om personernes forsørgelsesgrundlag i form af 'passive ydelser' (kontanthjælp,
revalideringsydelse, ledighedsydelse) indhentes fra kommunernes udbetalingsregistreringer i KMD
AKTIV.

3.2 Indsamlingshyppighed
Data fra en række af de administrative registre (herunder ledighedsoplysninger samt oplysninger
om personernes aktiveringsomfang) indsamles månedligt, mens visse data (typisk fra
udbetalingsregistre) der kun anvendes til denne kvartalsvise statistik også kun indsamles og
valideres kvartalsvist.

3.3 Indsamlingsmetode
Samtlige indsamlede oplysninger til statistikken kommer fra adminstrative registre, enten via FTPserver-løsninger eller i form af sas-filer direkte fra STAR.
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3.4 Datavalidering
I første omgang sikres det at de indkomne filer har den forventede størrelse, det forventede format
samt dækker den forventede referenceperiode. Herefter sikres det at datasættet ikke indeholder
usædvanligt mange invalige cpr.numre. Efter disse indledende valideringer bliver den enkelte fil
enten godkendt eller afvist. Ved afvisning kontaktes leverandøren (typisk STAR) for dannelse af en
ny forbedret udgave. Efter godkendelse af samtlige dataleverancer indlæses data i PSD.
Efterfølgende sammenholdes niveauerne og udviklingerne med de tilsvarende niveauer/udviklinger
for det foregående kvartal samt for den samme periode året før. Endvidere analyseres der på hvor
store opdateringer der har været tale om for det foregående kvartal. Kun i meget sjældne tilfælde
har det vist sig nødvendigt at imputere eller opregne de faktisk indberettede data til statistikken
over offentligt forsørgede 16-64-årige.

3.5 Databehandling
Data fra de forskellige administrative registre modtages i form af sas-filer på en FTP-server fra
STAR samt på flade filer via Cemos. Herefter valideres data kilde for kilde hvorefter samtlige data
samles på ensartet form i PSD. Herefter overlapsbehandles samtlige indkomne data også op i mod
de tidligere kvartalsindberetninger, således at ingen person herefter optræder med mere end 37
timer pr. uge i alt på diverse foranstaltningsydelser. Det er disse overlapsbehandlede data der
anvendes til produktion af diverse offentliggørelser herunder samtlige statistikbanktabeller. Kun i
meget sjældne tilfælde har det vist sig nødvendigt at imputere eller opregne de faktisk indberettede
data til statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige.

3.6 Korrektion
Kun i meget sjældne tilfælde har det vist sig nødvendigt at imputere eller opregne de faktisk
indberettede data til statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige. Til gengæld bliver
statistikken fra og med 2014 sæsonkorrigeret tilbage til og med 1. kvartal 2007.

4 Relevans
Brugere: Kommuner, regioner, ministerier, organisationer, pressen samt Eurostat.
Anvendelsesområder: Offentlig arbejdsmarkedsovervågning. Der er ikke lavet nogle egentlige
tilfredshedsundersøgelser af statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige, men brugen af
statistikken er udbredt.

4.1 Brugerbehov
•
•

Brugere: Kommuner, regioner, ministerier, organisationer samt pressen.
Anvendelsesområder: Offentlig arbejdsmarkedsovervågning.

4.2 Brugertilfredshed
Der er ikke lavet nogle egentlige tilfredshedsundersøgelser af statistikken over offentligt forsørgede
16-64-årige, men brugen af statistikken synes stigende og forventes endnu mere anvendt som input
i Danmarks Statistiks nye arbejdsmarkedsregnskab (AMR).
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4.3 Fuldstændighed af data
Da der er tale om en registerbaseret totaltælling er data i teorien fuldstændige fra første
offentliggørelse af. I praksis er ydelsestyper såsom alm. dagpenge, sygedagpenge og
barselsdagpenge typisk hver især underopdateret med ca. 1 pct. for det senest offentliggjorte kvartal.
Omvendt synes visse ydelsestyper/foranstaltningstyper overvurderet pga. afmeldeproblematik,
hvilket resulterer i en nedskrivning af visse ordninger på op til 2-3 pct. som følge af den
overlapsbehandling der inden offentliggørelse sikre at ingen person tæller med mere end 37 timer
pr. uge på offentlig forsørgelse i alt. Området er ikke underlagt fuldstændighedskrav fra
forordninger og guidelines.

5 Præcision og pålidelighed
Der er ingen stikprøveusikkerhed, da statistikken er en totaltælling. Statistikken er imidlertid
baseret på flere indberetningskilder, hvor der kan forekomme indbyrdes modstridende oplysninger
om den enkelte person. Andelen af modstridende oplysninger varierer fra foranstaltning til
foranstaltning, men ligger i reglen på under 5 pct. Den endelige statistik over offentligt forsørgede er
behandlet for ulovlige tidsmæssige overlap for den enkelte person, således at hver enkel person
højest kan bidrage med 37 timer ugentligt i de samlede opgørelser.

5.1 Samlet præcision
Der er ingen stikprøveusikkerhed, da statistikken er en totaltælling. Statistikken er imidlertid
baseret på flere indberetningskilder, hvor der kan forekomme indbyrdes modstridende oplysninger
om den enkelte person. Andelen af modstridende oplysninger varierer fra foranstaltning til
foranstaltning, men ligger i reglen på under 5 pct. Den endelige statistik over offentligt forsørgede er
behandlet for ulovlige tidsmæssige overlap for den enkelte person, således at hver enkel person
højest kan bidrage med 37 timer ugentligt i de samlede opgørelser.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant, da der er tale om en registerbaseret totaltælling.

5.3 Anden usikkerhed
Da der er tale om en registerbaseret totaltælling er der ikke tale om stikprøveusikkerhed. Til
gengæld er ydelsestyper såsom alm. dagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge typisk hver især
underopdateret med ca. 1 pct. for det senest offentliggjorte kvartal. Omvendt synes visse
ydelsestyper/foranstaltningstyper overvurderet pga. afmeldeproblematik, hvilket resulterer i en
nedskrivning af visse ordninger på op til 2-3 pct. som følge af den overlapsbehandling der inden
offentliggørelse sikre at ingen person tæller med mere end 37 timer pr. uge på offentlig forsørgelse i
alt.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.
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5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

5.6 Kvalitetsvurdering
Statistikken indeholder oplysninger fra en række administrative registre og er aldersmæssigt
afgrænset til de 16-64-årige. Da statistikken har flere indberetningskilder (bl.a. forskellige
kommunale sagsbehandlere) fremkommer der af og til modstridende og fejlagtige oplysninger om
den enkelte person i kildedata. Eksempler på sådanne kan være, at den aktiverede indberettes i flere
aktiveringstiltag på samme tid der samlet overstiger 37 timer pr. uge, og at personen er i samme
aktivering i en urealistisk lang periode. Mange fejlindberetninger skyldes, at indberetterne glemmer
at ajourføre gamle oplysninger når nye kommer til. Fejlretningen = overlapsbehandlingen i
Danmarks Statistik foretages ud fra logiske krav, f.eks. et krav om at ingen personer må indgå med
mere end 37 timer i alt i diverse tilstande ugentligt. Der er pt. ikke foretaget en decideret
kvalitetsmåling af statistikken.
Det er a-kasserne der indberetter de ledige dagpengemodtagere. Her er der et forholdsvist konstant
indberetningsefterslæb, men da (OF)-statistikken kun er kvartalsvis skønnes problemet ved
udelukkende at operere med foreløbige tal minimalt (under 1 pct.) Det er kommunerne, der
indberetter aktiverede kontanthjælps- og introduktionsydelsesberettigede, hvilket kan ske på
forskellige måder, det være sig via Kommunedata's indberetningssystemer eller egne systemer. I
enkelte tilfælde har kommunerne indsendt indberetningerne for sent til at de kan blive inkluderet i
statistikken for den pågældende opgørelsesperiode. Med hensyn til syge- og barselsdagpenge vil
antallet af modtagere i de sidste måneder i kvartalet/året typisk blive opjusteret ved efterfølgende
offentliggørelser på grund af efterregistreringer. For det seneste kvartal som helhed skønnes disse
efterregistreringer dog højest at udgøre 1-2 pct. Der findes pt. ingen præcise tal for den samlede
usikkerhed, men den vurderes umiddelbart at være minimal, jf. overstående.

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

5.8 Praksis for revisioner
De kvartalsvise udgivelser indeholder i sagens natur 'foreløbige' tal for de seneste kvartaler, da den
totale tidsserie altid vil være så opdateret som muligt på offentliggørelsestidspunktet.
Statistikbanken vil som udgangspunkt blive opdateret løbende indtil tallene efter 6-12 måneder
betragtes som endelige, hvorved de bl.a. på grund af forskerhensyn fastfryses. Der kan dog
forekomme opdateringer efter 6-12 måneder, såfremt der indkommer nye oplysninger som har
væsentlig betydning for niveauet og/eller udviklingen på de enkelte ordninger. I reglen overstiger de
efterfølgende revisioner dog aldrig 1-2 pct.
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6 Aktualitet og punktlighed
Kvartalsstatistikken udkommer altid omkring 80 dage efter kvartalets afslutning og årsstatistikken
udkommer 110 dage efter årets afslutning. Udgivelsestiderne overholdes i reglen altid og er fastlagt
mere end et år i forvejen.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Udgivelsestiderne for statistikken er altid fastlagt et år i forvejen. Kvartalsstatistikken udkommer
altid omkring 80 dage efter kvartalets afslutning og årsstatistikken udkommer omkring 110 dage
efter årets afslutning (medio april det efterfølgende år). Der opereres ikke med foreløbige og
endelige tal i udgivelserne, men allerede offentliggjorte kvartalstal vil typisk blive opdateret lidt når
et nyt kvartal offentliggøres.

6.2 Publikationspunktlighed
Udgivelsestiderne overholdes i reglen altid. Teoretisk set kan der dog forekomme forsinkelser som
følge af nye kommunale indberetningssystemer og nye forsørgelsesydelser.

7 Sammenlignelighed
Statistikken Offentligt forsørgede, 16-64-årige dækker perioden fra 1. kvartal 2007 og frem. SUmodtagerne er dog først medtaget fra og med 1. kvartal 2008. Da statistikken er baseret på en række
administrative (nationale) registre er den selvsagt meget svær at sammenligne internationalt. Pga.
overlapsbehandlingen mv. i forbindelse med dannelsen af offentligt forsørgede, 16-64-årige, vil de
enkelte dele af statistikken typisk ikke være direkte sammenlignelige med de tilsvarende
primærstatistikker fra Danmarks Statistik. Her er der navnligt forskelle i opgørelsen af syge- og
barselsdagpenge, førtidspension samt kontanthjælp og revalideringsydelse.

7.1 International sammenlignelighed
Da statistikken er baseret på en række administrative (nationale) registre er den selvsagt
meget svær at sammenligne internationalt. Det nærmeste man kommer en international
sammenstilling/sammenligning af en række af de ordninger som statistikken dækker er
Eurostat's Labour Market Policy (LMP)-database, som pt. er det fælles datagrundlag for
EU-kommissionen, Eurostat, DG-Employment og OECD.
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7.2 Sammenlignelighed over tid
Statistikken Offentligt forsørgede, 16-64-årige dækker perioden fra 1. kvartal 2007 og frem. SUmodtagerne er dog først medtaget fra og med 1. kvartal 2008. Der er databrud fra 2006 til 2007, da
statistikken er blevet omlagt (ifht. den tidligere AMFORA-statistik) og nye datakilder er taget i brug.
Indtil videre kan man (før 2007) anvende den sammenhængende socialstatistik (SSS), der har et lidt
andet sigte end (OF)-statistikken, men som dog indeholder mange af de samme ordninger. Den
sidste (SSS)-statistik blev dannet for året 2007, der derfor fungerer som 'overlapsår'. Inden for de
enkelte arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger findes der i den tidligere AMFORA-statistik
sammenlignelige tal fra og med 1. kvartal 1995 til og med 4. kvartal 2006. For fleks- og
skånejobsordningerne dog først fra og med 3. kvartal 1999 og for integrationsuddannelse først fra
og med 1. kvartal 2000. Generelt set hæmmes sammenligneligheden over tid af de mange ændringer
i foranstaltningerne, hvor nye kommer til og andre udfases.
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7.3 Sammenhæng med anden statistik
Blandt andet overlapsbehandlingen i forbindelse med dannelse af Offentligt forsørgede, 16-64-årige
indebærer, at de enkelte dele af statistikken ikke altid vil være direkte sammenlignelige med de
tilsvarende primærstatistikker fra Danmarks Statistik. Her er der navnligt forskelle i opgørelsen af
syge- og barselsdagpenge, førtidspension samt kontanthjælp og revalideringsydelse, jf.
nedenstående.
Syge- og barselsdagpenge
I forhold til statistikken Dagpenge ved sygdom og fødsel giver følgende forhold anledning til
forskelle:

•
•
•

Personer med flere samtidige syge/barselsdagpengeforløb "tæller" kun med én gang i
Offentligt forsørgede 16-64-årige.
I de tilfælde hvor modtagere af syge- og barselsdagpenge samtidig står registreret med fx
fleksjob eller aktivering kategoriseres personen som sidstnævnte.
Der er i Offentligt forsørgede, 16-64-årige så vidt muligt taget højde for efterregistreringer.
Det bidrager til, at antal modtagere af syge- barselsdagpenge navnligt i november og
december måned er højere end i statistikken Dagpenge ved sygdom og fødsel.

Modtagere af syge- og barselsdagpenge er i statistikken skønsmæssigt opdelt på "med job" og "uden
job". Denne opdeling er baseret på oplysninger om den specifikke sagstype og om udbetalingen sker
til arbejdsgiver og/eller den sikrede. Opdelingen er behæftet med nogen usikkerhed.
Førtidspension
I Offentligt forsørgede, 16-64-årige er modtagere af invaliditetsydelse ikke medtaget i modsætning
til i statistikken Sociale Pensioner. Det skyldes, at denne gruppe typisk har ordinær beskæftigelse.
Personer der står registreret med et skånejob samtidig med modtagelsen af førtidspension,
optræder i offentligt forsørgede under "skånejob" (som støttet beskæftigelse), frem for under
førtidspension.
Kontanthjælp og revalideringsydelse
Der findes ikke direkte sammenlignelig statistik bl.a. fordi aktiverede kontanthjælpsmodtagere og
revalidenter i Offentligt forsørgede kategoriseres under den "aktive" foranstaltning.
Kontanthjælpsstatistikkens kvartalspublikationer afviger fra Offentligt forsørgede, 16-64-årige ved
alene at bygge på udbetalingskonteringerne i udbetalingsregistret KMD Aktiv, frem for OFstatistikkens mere aktivitetsbaserede tilgang.
Generelt opgøres statistikken over offentligt forsørgede, 16-64-årige v.hj.a begrebet
fuldtidsdeltagere, hvilket begrebsmæssigt er direkte sammenligneligt med antallet af fuldtidsledige i
den registrerede bruttoledighedsstatistik. Modsat opgøres eksempelvis kontanthjælpsstatistikken i
'antal (berørte) personer'.

7.4 Intern konsistens
Der er ingen intern inkonsistens i de offentliggjorte tal, da indbyrdes konfliktende oplysninger fra
de forskellige administrative datakilder fjernes i overlapsbehandlingen inden statistikken
offentliggøres.
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8 Tilgængelighed
Kvartalsoffentliggørelser: Nyt fra Danmarks Statistik (Generel kvartalsnyt og Temanyt) og
kvartalsmatricer i Danmarks Statistiks statistikbank Statistikbanken, under Levevilkår - Offentligt
forsørgede - 16-64-årige offentligt forsørgede). Årsoffentliggørelser: Statistisk Årbog, Statistisk
Tiårsoversigt, Nyt fra Danmarks Statistik, Statistiske efterretninger (Arbejdsmarked) og
årsmatricer i Danmarks Statistiks statistikbank (www.statistikbanken.dk., under Levevilkår Offentligt forsørgede - 16-64-årige offentligt forsørgede). Der findes mere information om
tilgængeligheden af data på: Temaside om offent forsørgede.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer
mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne
publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Temaside om offentligt forsørgede

8.5 Publikationer
Temaside om offentligt forsørgede

8.6 Statistikbanken
Statistikbanktabeller, hvorefter der vælges 'Levevilkår', 'Offentligt forsørgede' og '16-64-årige
offentligt forsørgede'.
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8.7 Adgang til mikrodata
Grundmaterialet indeholder et hvert forsørgelsesforløb for de offentligt forsørgede personer. Disse
forløb består af person.ident, 'tilstandskode'/foranstaltningstype, start- og slutdato, timer pr. uge i
'tilstanden'. Til hvert foløb kobles om muligt en stedtype, der angiver hvilken sektor personerne i
støttet beskæftigelse er ansat i. Til hver person kobles, hvis muligt, oplysninger om a-kasse. De
væsentligste variable fra dette individbaserede grundmateriale stilles til rådighed for forskere mv.
qua de såkaldte moduldata vedrørende offentligt forsørgede, tidligere kaldet PUOB som står for
'Personer Uden Ordinær Beskæftigelse'. Forskerordningen giver adgang til disse moduldata under
sædvanlig hensynstagen til Danmarks Statistiks generelle anonymiseringsregler, se også generelle
datafortrolighedspolitik.

8.8 Anden tilgængelighed
Grundmaterialet til statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige er et godt beredskab til
diverse skræddersyede serviceopgaver. Disse opgaver udføres typisk ved at potentielle købere tager
kontakt til Danmarks Statistik, hvorefter opgave leveres på tabelform og afregnes v.hj.a. Danmarks
Statistiks generelle regler for indtægtsdækkede opgaver, baseret på at Danmarks Statistik hverken
skal tjene eller tabe penge på at udføre opgaven. Dette grundmateriale anvendes ligeledes til
aflevering af en større årlig LMP-afrapportering til Eurostat. LMP står for Labour Market Policy og
indeholder en lang række danske foranstaltninger til fastholdelse samt indtræden på
arbejdsmarkedet.

8.9 Diskretioneringspolitik
Statistikbanktabeller og serviceopgaver er typisk opgjort i begrebet fuldtidsmodtagere eller
fuldtidspersoner, hvor et afrundet 1-tal i tabellen som oftest dækker over summen af flere personers
deltagelsesgrader (hvor hver persons deltagelsesgrad er under 1) i den enkelte ordning i løbet af
referenceperioden. Dette forhold betyder, at der i princippet ikke er diskretioneringsproblemer i
relation til statistikken over offentligt forsørgede 16-64-årige. Se i øvrigt DST's generelle
datafortrolighedspolitik.

8.10 Diskretionering og databehandling
Da tallene i statistikbanktabeller og serviceopgaver typisk er opgjort i begrebet fuldtidsmodtagere
eller fuldtidspersoner, hvor et afrundet 1-tal i tabellen ofte vil dække over summen af flere personers
deltagelsesgrader (hvor hver persons deltagelsesgrad er under 1) i den enkelte ordning i løbet af
referenceperioden, er der i princippet ikke diskretioneringsproblemer i relation til statistikken over
offentligt forsørgede 16-64-årige. Dette betyder samtidig, at der ikke er nogle konkrete tiltag i
relation til diskretionering af de enkelte dataceller. Mere generelt sikres det dog, at antallet af
variable der kan kombineres i de enkelte statistikbanktabeller holdes på et vist minimum.
Se i øvrigt DST's generelle datafortrolighedspolitik.

8.11 Reference til metodedokumenter
For yderligere dokumentation henvises der til Temaside om offentligt forsørgede.
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8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistiken placeret i kontoret Arbejdsmarked. Den statistikansvarlige er Mikkel
Zimmermann, tlf. 39 17 30 43, e-mail: mzi@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Arbejdsmarked, Personstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Mikkel Zimmermann

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
mzi@dst.dk

9.7 Telefonnummer
39 17 30 43

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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