Overgang fra inputkilder til arbejdstidsregnskabet
Forklarlige forskelle

Forskelle mellem andre publicerede tal og tallene i arbejdstidsregnskabet (ATR)
skal som princip altid forklares, da øget gennemsigtighed er et af målene med den
integrerede statistik.
En nærmere beskrivelse af forskellene mellem begreber og opgørelser i de enkelte
beskæftigelsesstatistikker, internationale retningslinjer og links til relaterede
statistikker kan findes via beskæftigelse dokumentation.

Overgang fra job til beskæftigelse
Fra EBS job
til ATR job

Job i erhvervsbeskæftigelsen (EBS) indeholder antal job den sidste arbejdsdag i
november måned fra arbejdsmarkedsregnskabet (AMR). Antal job omfatter både
hovedjob og eventuelle bijob, personen måtte have.
I modsætning til i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) og ATR
anvender man i EBS en aktivitetsgrænse, således at job i virksomheder under et
vist aktivitetsniveau ikke tæller med i opgørelsen af job.
En anden forskel mellem EBS og ATR er, at EBS kun medregner selvstændige, som
enten er momspligtige eller lønsumsafgiftspligtige eller er arbejdsgivere, mens RAS
og ATR også medregner nogle selvstændige, der har indkomst i løbet af året fra
selvstændig virksomhed.
I forhold til antal job i EBS (der er opgjort ultimo november), så er antal job i
november i ATR et gennemsnit over alle dagene i november måned. Når
gennemsnitligt antal job i kvartalet eller året opgøres i ATR, så er der tale om et
gennemsnit af de tre måneder i kvartalet, hhv. de 12 måneder i året.

Overgangstabel 1.

Overgang fra job til beskæftigelse i ATR og RAS
2008

2009

2010
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2015

2016

2017*

antal
Gns. antal job i ATR nov.
- Gns. antal bijob nov.
= Gns. antal primære job november
+ Gns. antal AM-orlov fra hovedjob nov.
+ Gns. antal sygeorlov fra hovedjob nov.
+ Gns. antal barselsorlov fra hovedjob nov.
> Gns. beskæftigede i ATR november
- Forskel mellem gns. måned og ult. nov.
- Beskæftigede i DK men bosat i udlandet ult. nov.
= Beskæftigede i RAS ultimo november

3 164 333
368 067
2 796 266
645
59 760
52 436
2 908 888
620
64 694
2 844 814

2 992 505
325 360
2 667 144
462
59 656
51 626
2 778 658
3 982
56 916
2 725 724

Anm.: Arbejdsmarkedsorlov (AM-orlov) indeholder orlov til børnepasning

Fra job til
beskæftigelse i ATR

2 980 914
329 502
2 651 412
2
56 130
50 938
2 758 257
3 391
57 106
2 704 542

2 979 807 2 970 127 2 984 855 3 011 722 3 058 863 3 103 154 3 151 360
326 443 327 336 329 931 331 032 338 069 337 678 345 120
2 653 364 2 642 791 2 654 924 2 680 689 2 720 794 2 765 477 2 806 241
52 660
50 299
50 637
52 897
53 594
52 928
55 064
46 534
44 495
41 267
42 283
42 826
44 784
46 940
2 752 362 2 737 394 2 746 691 2 775 736 2 817 094 2 862 997 2 908 036
3 939
3 399
3 498
2 169
1 872
2 847
57 883
55 953
56 241
58 065
59 557
60 771
2 698 418 2 684 840 2 693 948 2 719 840 2 759 409 2 805 073
* Foreløbige tal.

Job i ATR indeholder såvel primære job som eventuelle bijob personen måtte have
i referenceperioden.
Hver beskæftiget person kan have et eller flere job på samme tid. Hvis man har
mere end et job tæller man stadig kun med som én beskæftiget. Det job hvor man
arbejder flest timer vil som udgangspunkt blive opgjort som ens primære (hoved-)
beskæftigelse.

I modsætning til opgørelsen af job, så kan man som beskæftiget godt være
midlertidigt fraværende fra jobbet, i form af f.eks. barsel eller anden orlov, blot skal
man have en tilknytning til et arbejde, i form af lovning på at kunne komme tilbage
efter endt fravær. Frem til 2010 omfatter orlov også personer på
børnepasningsorlov.
Fra beskæftigelse
i ATR til RAS

Beskæftigelsen i ATR er den gennemsnitlige beskæftigelse i referenceperioden. I
den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) opgørelse beskæftigelsen den
sidste arbejdsdag i november måned.
Populationen i ATR er personer, der arbejder i virksomheder i Danmark, herunder
personer der bor i udlandet. I RAS omfatter populationen de personer, der arbejder
i danske virksomheder, men kravet for at indgå i RAS er også, at de skal bo i
Danmark.

Overgang for betalte timer og lønsum
I erhvervsbeskæftigelsens opgørelse af antal fuldtidsbeskæftigede og lønsum indgår
også arbejdstimer og lønsum i de job, der ikke er aktive ultimo november, men som
er aktive på et andet tidspunkt i løbet af kalenderåret. Erhvervsbeskæftigelsen
inkluderer også lønsum og arbejdstimer for personer, der arbejder på danske
arbejdssteder eller skibe, men som ikke bor i Danmark. Endvidere indgår lønsum
for de, der er på orlov fra beskæftigelse, men som har en tilknytning til et dansk
arbejdssted, uanset om de er aktive ultimo november eller et andet tidspunkt i
løbet af året, og uanset om de beskæftigede har bopæl i Danmark eller ikke.
Fra fuldtidsbeskæftigelse i EBS til
præsterede timer i ATR

I erhvervsbeskæftigelsen opgøres antal fuldtidsbeskæftigede, der er dannet på
baggrund af antal betalte timer for lønmodtagere. Derfor indgår oplysninger om
betalte timer i året indirekte i erhvervsbeskæftigelsen. Men i modsætning til i ATR,
så indgår betalte timer fra AMR for selvstændige og medarbejdende ægtefæller ikke
i erhvervsbeskæftigelsens fuldtidsbeskæftigelse, men de indgår i beregningen af
præsterede timer i ATR.
Da timebegrebet i ATR er præsterede timer, og ikke betalte timer som i EBS, så
foretages der i ATR en konvertering fra betalte timer til præsterede timer ved hjælp
af forholdet mellem præsterede timer og betalte timer i lønstrukturstatistikken
(LON).

Forskellen mellem lønsum
i EBS og ATR

Lønsummen i ATR er begrebsmæssigt det samme som det, der anvendes i EBS.
Den eneste forskel er, at i modsætning til lønsummen i erhvervsbeskæftigelsen, så
indgår i ATR også lønsum og arbejdstimer for beskæftigede på arbejdssteder, der
ligger under erhvervsstatistikkens aktivitetsgrænse.

