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Forord
Denne rapport omhandler anvendelsen af de sákaldte "oplysningssedler" i forbindelse med
etableringen af IDA-databasen (Integreret Database for Arbejdsmarkedsforskning). Oplysningssedlerne er de indberetninger, som bl.a. arbejdsgiverne hvert ár indsender til skattevæsenet med oplysninger om de ansattes len mv.
I rapporten omtales ferst, hvordan disse oplysninger indgár i Beskæftigelsesstatistikregi-

steret, der har været én af forudsmtningerne for IDA -databasens etablering. I denne forbindelse anvendes en stikpreve til en empirisk belysning af forskellige forhold vedrorende
oplysningssedlerne. Dernmst beskrives nogle nye variable, der er konstrueret ud fra oplysningsseddelmaterialet, og som er medtaget i IDA- databasen. Endelig omtales et problem,
der har vist sig i forbindelse med oplysningssedlerne, og som kan have betydning for op-

gerelser af mobiliteten.
En forudsa;tning for arbejdet med oplysningssedleme har været rád og praktisk hjælp fra
ansatte i Danmarks Statistik, herunder specielt dem, der er tilknytter Arbejdspladsprojektet
og Beskæftigelsesstatistikregisteret. Konsulent Finn Spieker, Danmarks Statistik, har gen -

nemlmst udkast til rapporten og har bidraget med korrektioner og forslag til forbedringer.

Christina Hansen har forestáet lay-out af rapporten, der er udarbejdet af Seren Leth- Serensen pá baggrund af arbejdet i projektgruppen.
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1. Indledning

Formalet med denne rapport er for det ferste at beskrive, hvordan oplysningssedlerne
anvendes i Beskæftigelsesstatistikregisteret, der er udgangspunktet for den Registerbaserede
arbejdsstyrkestatistik (RAS) og dermed for IDA -databasen.
Oplysningssedlerne, der udarbejdes af bl.a. alle arbejdsgivere, indeholder oplysninger om
den udbetalte Ion, om indbetalt ATP og om ansættelsesperiode mv. for hver af de ansatte i
lobet of fret. I RAS foretages en bearbejdelse af disse data fra oplysningssedlerne med
særligt henblik pa at afgere, hvilke ansættelser, der er gældende i den sidste uge af november. Efterfolgende afgeres, hvorvidt oplysninger om personen overholder en række
betingelser, der afger, om den pdgældende indg .r i bruttobestanden af lenmodtagere. Sam menholdt med oplysninger vedrorende evrige bruttobestande (selvstændige, arbejdslese

m.v.) fastlægges til slut en persons primære og evt. sekundære tilknytning til arbejdsmarkedet. At der kun er mulighed for at belyse en persons tilknytning til arbejdsmarkedet
gennem hejst 2 relationer medferer, at evrige oplysninger vedrorende ansættelser i november ikke medtages i RAS.
I IDA bruges de oplysninger, der er dannet i RAS vedrerende ansættelserne, som grundlag

for at skabe sammenhæng mellem virksomheder over tid, idet omfanget af personsammenfald mellem beskæftigede i to âr anvendes ved fastlæggelsen af virksomhedsidentiteten

over tid. Endvidere er det oplysninger ora tilknytningen til arbejdsmarkedet, der benyttes
ved beskrivelsen af personers mobilitet.
Oplysningssedlerne er sâledes helt centrale for opbygningen af IDA. Vi har derfor fundet
det rimeligt at belyse, hvordan oplysningssedlerne mere konkret indgár ved dannelsen af

oplysningerne i RAS. Denne oratale findes i kapitel 2.

Til brag i IDA- sammenhaing er medtaget supplerende oplysninger ora den primære og
sekundære ansættelse som lenmodtager. Det drejer sig ora oplysninger ora ansættelsesperiode, den udbetalte lens sterrelse og indbetaling til ATP. Disse oplysninger kan anvendes
til at danne en række variable i IDA -databasen - fx til bestemmelse af en timelen.

For det andet har formalet været at beskrive en række nye variable, der er konstrueret ud
fra oplysningssedlerne. Dette sker i kapitel 3. Hensigten har bl.a. været at sage at ride
bed pä det forhold, at oplysningerne i IDA -databasen hovedsageligt vedrorer den lamme,
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korte periode pa et enkelt tidspunkt
en longitudinel database.

i

label af âret, sammenholdt med at IDA -databasen er

For det tredie omtales i kapitel 4 i rapporten et problem, der har vist sig
den mäde oplysningssedlerne anvendes pá.

i

forbindelse med
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2. Oplysningssedlerne og den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS)

2.1. Formil med oplysningssedlerne i RAS
Den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) anvendes til at belyse den samlede befolknings status i forhold tul arbejdsmarkedet pa et givet tidspunkt i lobet af lrret, nemlig i
den sidste uge i november maned (den sâkaldte reference-uge). I denne sammenhang udger lonmodtagere en meget vasentlig gruppe, og fastlaggelsen heraf foretages p$ grundlag

af bl.a. de sfficaldte oplysningssedler'.
I RAS anvendes oplysningssedlerne sammen med en

rakke andre oplysninger til at afgere

om en person kan henregnes til en bruttopopulation af lonmodtagere og

i

givet fald ud-

valges den vigtigste ansattelse. Hvis der findes oplysninger om yderligere ansattelser som
lonmodtager (bijob) udvalges ogsá den nastvigtigste2. Dette hanger sammen med, at man
i denne sammenhæng har valgt at begranse beskrivelsen af en persons tilknytning til arbejdsmarkedet til de to vigtigste.

2.2. Oplysningssedlernes indhold
Oplysningssedleme anvendes administrativt i skatteligningen. Der udarbejdes oplysningssedler for en rakke forskellige udbetalinger, og bl.a. arbejdsgivere skai udfylde et oplysningsseddel for de ansatte i lobet af amt.

Arbejdsgiverne skai forst og fremmest oplyse om den pâgaldendes arbejdsgivernummer
(SE- nummer) og arbejdsstedskode (for den lokale erhvervsenhed) samt den ansattes per-

Da RAS- oplysningerne er helt afgerende for dannelsen af IDA -databasen, er beskrivelsen af klassifikationsmetoden i RAS optrykt som bilag fra artiklen i "Arbejdsmarked"
1989, nr. 19. Fastlaggelsen af den primare og sekundare tilknytning tul arbejdsmarkedet er omtalt i afsnit 6 i den pâgaldende artikel.
2

En kopi af oplysningsseddelen findes i bilag 2.

lo

son -nummer. Endvidere angives bl.a.:
-

den udbetalte len

-

evt. ATP -bidrag

-

tilbageholdt skat

-

oplysninger om ansattelsesperiode

I den Registerbaserede arbejdsstyrkestatistik indgrr de oplysningssedler, der omhandler
udbetaling af Ion og ATP- indbetalinger. NM- der i det felgende refereres til det samlede
antal oplysningssedler, er det ikke samtlige oplysningssedler, men netop kun dem der er
relevante i denne sammenhang, hvor det drejer sig om at fastlagge lonmodtagerbeskæfti-

grundlag af bl.a. oplysningerne om len og ansattelsesperiode, at det i
RAS afgeres, hvor mange personer der er i beskaftigelse som lenmodtager pA et givet
tidspunkt i lebet af Aret.
gelsen. Det er

pA

2.3. EDB-procedurer i RAS
Inden udvalgelsen af den vigtigste og nastvigtigste ansattelse

i november gennemgár de
enkelte oplysningssedler og oplysningerne for den enkelte person en lang ra:kke procedurer, som her kun skai omtales kort.

Som noget af det forste fastlagges en "dato-markering" for hver oplysningsseddel, der
angiver om oplysningsseddelen vedrorer en ansættelse, der i folge de opgivne oplysninger
er ga;ldende ultimo november. Oplysningerne vedrorende dato- markeringen er dannet ud
fra de omtalte oplysninger om ansattelsesperiode pA oplysningssedlerne. Der er her mulighed for at angive ansa;ttelsesperioderne
1.

pA 3

forskellige mäder:

Ansat hele Aret

2. Ansat i en sammenhangende periode (fra/til dato)
3. Ansat i fiere perioder i Aret. I givet fald om personen er ansat ultimo no-

vember
I de tilfalde, hvor der matte were inkonsistens mellem disse oplysninger pA den enkelte

oplysningsseddel, foretages der i RAS-procedurerne en afvejning af de forskellige oplysninger, hvorefter der traffes et endeligt valg.

11

Dato-markeringen for den enkelte oplysningsseddel angiver 3 forskellige muligheder:
- personen er ansat hos arbejdsgiver pa november -dato
-

ikke ansat

-

uoplyst

Efter at ansattelsesperioden er fastlagt beregnes antallet af dage, som den enkelte ansattelse vedrerer. Hvis dato -markeringen - og dermed ansattelsesperioden - viser sig at vare
uoplyst, kan der naturligvis heller ikke angives et antal ansattelsesdage.
I en efterfelgende procedure foretages en prioritering mellem de enkelte ansattelsesfor-

hold, for sd vidt der foreligger fiere oplysningssedler for den samme person. En persons
ansattelsesforhold prioriteres i RAS efter felgende kriterier:
1.

ansat i november (dato -markeringen)

2. aktiv arbejdsgiver i november
3. ATP-indbetaling

vagtet afhangig af dato -markeringen

4. len i ansattelsen

Herved udvalges den vigtigste og evt. nastvigtigste ansattelse som lenmodtager. Hvis der
for en person finder én eller fiere oplysningssedler, og der samtidigt er opfyldt nogle sup plerende krav, sa henregnes personen til en bruttopopulation af lenmodtagere.

Personernes endelige placering i RAS afhanger af, om den pdgaldende evt. ligeledes
indg$r i andre bruttobestande (arbejdsgiver, selvstandig momsbetaler osv.). Hvis det er tilfaldet, foretages en afsluttende prioritering mellem de mulige bruttobestande. Dette betyder med andre ord, at en oplysningsseddel vedrerende lenmodtageransattelse er en nodvendig, men ikke tilstrakkelig betingelse for
"lenmodtager" i RAS.

i

sidste omgang at blive klassificeret som

2.4. Empirisk belysning af anvendelse af oplysningssedlerne i RAS
Det anvendte datamateriale
For at belyse, hvordan oplysningerne fra oplysningssedlerne indgdr i RAS, er udtaget en
stikpreve of oplysningssedleme fra Arbejdspladsstatistikregisteret for 1984, hvor der er
oplyst om len-udbetaling eller ATP- indbetaling. Herfra er udvalgt de oplysninger, der ved-

rerer personer fodt pd én bestemt dato

-

uanset fedsels r.
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Ud over identifikationsoplysninger for personer og virksomheder findes folgende op-

lysninger for hver oplysningsseddel:
1. Ion i ansættelsesforholdet
2. ATP i ansættelsesforholdet
3. dato -markering:

ansat pá november -dato
ikke ansat
uoplyst
4. antal ansættelsesdage (beregnet ud fra oplysninger om ansættelsesperiode)

Disse oplysninger fra oplysningssedlerne er demest blevet koblet lammen med personoplysningerne fra RAS i 1984 for det tilsvarende udsnit af personer, ligeledes fodt pá den
givne dato. Endvidere er suppleret med visse oplysninger fra Indkomststatistikregisteret og
fra Arbejdsklassifikationsmodulet3. Med udgangspunkt
udgor antallet af personer 13.717.

i

stikproven af personerne fra RAS

Det samlede antal oplysningssedler for den udvalgte persongruppe med Ion- eller ATPoplysninger er 10.634. Heraf stammede hovedparten af oplysningssedlerne (10.550) fra
personer, der ogsá findes i RAS -populationen i 1984, dvs. som indgár i befolkningen pr.
1/1 1985. Forskellen udgeres af oplysningssedler for personer, der er udvandret eller afgáet ved doden i lobet af 1984.
Opgjort pá personer viser det sig, at der findes oplysningssedler for godt halvdelen af
befolkningen (i stikproven for 7.435 personer), hvilket giver et gennemsnit pá knap halvanden oplysningsseddel pr. person (i stikproven mere præcist 1,42).

Resultater vedrorende oplysningssedlernes anvendelse i RAS
forste omfang er det blevet undersogt, hvordan antallet af oplysningssedler fordeler sig
pá relevante grupper med hensyn til primær arbejdsstilling i RAS.
I

3

Arbejdsklassifikationsmodulet (AKM) indeholder forskellige oplysninger til belysning af
personers relation til arbejdsmarkedet.
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Tabel 1.

Personer fordelt efter antal oplysningssedler, opgjort efter primer arbejdsstilling. RAS-stikprerve 1984.

Primer arbejdsstilling:
Antal

Selvstæn-

Lenmod-

oplys-

dig/med-

tager

nings-

hjæ1pende

sedler

ægtefælle

Arbejdsles

Efterlensmod-

Uden
for ar-

tager

bejds-

Alle

styrken
-Procent-

0

81

-

35

73

89

46

1

13

71

46

24

9

39

2

4

20

13

2

2

11

3

1

6

4

0

0

3

1

3

2

0

0

2

I alt

100

100

100

99

100

101

N

815

6113

702

256

5831

13717

4 el.

fiere

1 er personerne i de forskellige arbejdsstillingsgruppe i RAS-stikpreven fordelt
efter antal oplysningssedler med len-oplysning eller ATP-indbetaling.

I tabel

Tabellen viser, at det ikke udelukkende er personer, som i RAS klassificeres som lenmodtagere, der findes oplysningssedler for. Ca. 17 pct. of de personer, der i RAS klassificeres
som andet end lenmodtagere, har ligeledes modtaget en eller fiere oplysningssedler vedrerende len eller ATP for det pagældende ar. Der er stales ikke tale om, at de personer,
der ifelge RAS fx er klassificeret som selvstændige i november, udelukkende har indkomst
i form of indtægt fra selvsta:ndig erhvervsvirksomhed - op imod 20 pct. af de selvstændige

4

Med hensyn til klassificeringen efter arbejdsstilling i RAS henvises til bilag 1, afsnit 36. Bemmrk is er, at for at blive klassificeret som lenmodtager skal en person bl.a. have
faet en len i lobes af Aret over en fastlagt lengra:nse, der i 1984 var pa kr. 3830, og
desuden ma den pagældende ikke have voter fuldt ledig i referenceugen.
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har ogsá fáet udbetalt len (eller indbetalt ATP) i lebet af áret. I det konkrete tilfælde kan
det dreje sig om en landmand, der har bi- beskaftigelse som lenmodtager.

Det fremgár endvidere, at ca. 2/3 af de personer, der i RAS klassificeres som "arbejdsl0se"5, har en eller fiere oplysningssedler vedrerende len eller ATP i lebet af áret. Dette
skyldes, at hovedparten af de arbejdslese i RAS har haft beskæftigelse som lenmodtager i
lebet af áret.
Set over et forlob pá et ár er der med andre ord i nogen grad tale om glidende overgange

mellem de enkelte arbejdsstillingsgrupper, som de opgores i RAS.
Ved fastlæggelsen af den primmer arbejdsstilling

i

RAS anvendes knap 60 pct. af det sam-

lede antat relevante oplysningssedler til klassificeringen som "lonmodtager ". Det resterende
antat oplysningssedler har kunnet indgá ved en klassificering af personerne efter en evt.

sekundær lenmodtagerbeskæftigelse.
Omfanget af den sekundære beskæftigelse i november
fremgár af tabel 2.

5

6

-

som den registreres

i RASE -

I RAS er personer, der er fuldt ledige i referenceugen (dvs. med en ledighedsgrad i den
pága:1dende uge pá 1.0), klassificeret som "arbejdslese".

For at en person i RAS kan have en sekunda;r arbejdsstilling som lenmodtager, skai
lennen i denne ansættelse va;re over lengra;nsen, og det skai positivt fremgá af dato markeringen pá den relevante oplysningsseddel, at personen var ansat pá netop dette arbejdssted pá opgerelsestidspunktet, jf. bilag 1, afsnit 6.
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Tabel 2. Personer fordelt efter sekundar arbejdsstilling, opgjort efter primer arbejdsstil-

ling. RAS-stikpreve 1984.

Primer arbejdsstilling:

bejds-

Selvstandig /medhjalpende

stilling

agtefalle

Sekun-

der ar-

Lenmod-

Arbejds-

tager

los

Efterlensmod-

tager

Uden

Alle

for
arbejdsstyrken

-Procent-

Selvstandig
Medhj alpende

agtefalle

-

4

-

1

-

2

0

0

-

0

Lenmodtager
Ingen sek. ar-

11

8

-

7

-

4

bejdsstilling

89

88

100

92

100

94

I alt

100

100

100

100

100

100

N

815

6113

702

256

5831

13717

Anm.: Sek. arbejdsstilling som "Selvstandig" inkluderer ikke "Arbejdsgivere", der ikke
kan forekomme som sekundar arbejdsstilling.

Godt 8 pct. af dem, der ifelge den primare arbejdsstilling er

i

beskæftigelse, bliver tildelt

en sekundar arbejdsstilling som "lonmodtager" ved klassificeringen

i

RAS. Personer, der

i

den primare ansattelse er klassificeret som arbejdslese eller uden for arbejdsstyrken, kan

ifelge RAS ikke have sekundar beskaftigelse (jf. ogsâ tabellen). For efterlensmodtagere
gelder, at sels om de i forbindelse med klassifikationen af den primare arbejdsstilling
betragtes som "uden for arbejdsmarkedet ", tillades alligevel en sekundar beskaftigelse.
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2.5. Supplerende oplysninger i IDA om ansættelser i november
Til brug i IDA-sammenhaeng er de oprindelige oplysninger i RAS for den primære og
sekundære lenmodtageransættelse blevet udvidet med oplysninger om :
- Ion i ansættelsen
- ATP-indbetaling
-

ansættelsesperiode i antal dage

Begrundelsen herfor er, at det i IDA- sammenhæng drejer sig om væsentlige oplysninger
ved beskrivelsen of en persons ansættelse. Endvidere kan oplysningerne om ATP- indbe-

taling og ansættelsesperiode anvendes til - sammen med andre oplysninger - at skenne over
den ugentlige arbejdstid i ansættelsen. Denne oplysning kan set i forhold til den udbetalte
Ion indga ved et skin over en gennemsnitlig timelen.
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3. Yderligere anvendelse af oplysningssedlerne i IDA

3.1. Resterende oplysningssedler
Som nævnt foretages i RAS den endelige fastlæggelse af en persons vigtigste og næstvigtigste status i forhold til arbejdsmarkedet under hensyntagen til, hvilke bruttobestande
personen i evrigt indgrr i. Seiv om en person har 2 lenmodtageransættelser i november, er

det ikke dermed givet, at personen bliver klassificeret som lenmodtager i den primære
eller sekundære arbejdsstilling. Oplysninger om ansættelser, der ikke anvendes i forbindelse med den endelige prioritering og oplysninger om de evrige ansættelser, kan derfor ind-

ga ved konstruktion af nye variable til IDA- databasen.

Da der ved fastlæggelsen af den primære og sekundære arbejdsstilling som lenmodtager

i

RAS anvendes 63 pct. af oplysningssedlerne, er det godt 1/3 af de relevante oplysnings-

sedler, der kan anvendes i denne sammenhæng.

3.2. Supplerende lonmodtageransaettelser i november
I RAS er hejst medtaget oplysninger om 2 lenmodtageransættelser i november. Imidlertid

er det

- i

det mindste teoretisk set

-

muligt at have endnu fiere bijobs pá samme tid. Med

henblik pa yderligere at kunne karakterisere personerne er oplysningsseddelmaterialet ana-

lyseret for at finde disse supplerende lenmodtageransættelser pa opgerelsestidspunktet

i

no-

vember.
Oplysningssedlerne, der svarer til personernes primære eller sekundære lenmodtagerbeskæftigelse i RAS, er fjernet fra det samlede antal oplysningssedler. Det resterende antal
oplysningssedler, der som nævnt udger godt 1/3 af det samlede antal relevante oplysningssedler, svarer altsd til den andel af oplysningerne, der ikke umiddelbart anvendes

i

RAS.

I ferste omgang er for hver person opgjort antallet af supplerende ansættelser i november

som "lenmodtager "', dvs. ansættelser ud over den primmre/sekundære.

Defineret pa tilsvarende made som en sekundær lenmodtageransættelse
1. len i ansættelsesforholdet over lengrmnsen (her > 3.830 kr)
2. Dato- markering: ansat pa novemberdato.

i

RAS:
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er vist fordelingen af antallet af supplerende lenmodtageransettelser
opgjort for de enkelte arbejdsstillingsgrupper i RAS.
I tabel 3

Tabel 3. Personer fordelt efter antal supplerende lonmodtageransettelser

i

i

november

november op-

gjort efter primer arbejdsstilling. RAS-stikprove 1984.

Primer arbejdsstilling:
Supplerende

ansettelser i no-

Selvstendig /medhjelpende
ægtefælle

Lenmodtager

Arbejds-

Efterlens-

Uden

lens

modtager

for

Alle

arbejdsstyrken

vember
-Antal-

1

12

58

99

-

-

169

2

1

16

9

-

-

26

3

-

2

2

-

-

4

4 el. fiere

1

1

-

-

-

2

I alt

Ovrige

14

77

110

-

801

6036

592

256

201

13516

5831

Anm.: Supplerende ansættelser i november er ud over primer og sekunder ansettelse.
Oplysningerne for de arbejdslese, der

folge disse oplysninger tilsyneladende er

beskeftigelse i november, má betragtes som et resultat af fejl i oplysningsseddelmaterialet. Der er
sandsynligvis tale om oplysningssedler, hvor én af personens arbejdsgivere har angivet en
ansettelse i hele àret, pá trods of at personen i perioder kan have veret arbejdslas (evt. i
forbindelse med sakaldt "midlertidig hjemsendelse "). I evrigt fremgâr det af tabellen, at
det kun er en meget lille andel af personerne, der har bi- beskeftigelser som "lenmodtager"
ud over de max. 2 ansættelser ifelge RAS- opgorelsen. Det drejer sig om ca. 3 pct. af
samtlige beskeftigede i november.
i

i
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I forhold til det samlede antal præsterede lenmodtagertimer pá arbejdsmarkedet i november

indfanger RAS -statistikken sáledes langt den sterste andel. Det er kun en meget ringe del
af det præsterede antal arbejdstimer for lonmodtagere, der ikke indg .r i opgerelserne for

RAS.
I IDA -databasen er medtaget en oplysning for hver person om det evt. antal af supplerende
ansættelser i november samt den samlede lon, der er indtjent i disse ansættelser.

3.3. 0vrige ansættelser

i

lebet af áret

Da IDA- databasen er etableret for at kunne belyse bevægelserne pa arbejdsmarkedet, har
det været af interesse at undersege, om de resterende oplysningssedlerne kunne anvendes
pá nye, supplerende máder. Der tænkes her bl.a. pá at beskrive ansættelser i lebet af fret,
dvs. mellem opgorelsestidspunkterne i RAS i november. Arsagen hertil er to væsentlige
problemer ved anvendelse af opgerelser af beskæftigelsen pá et givet tidspunkt i en longitudinel sammenhæng.

For det ferste kan der vere en rekke ensartede beskæftigelsesforleb, der ikke indfanges
gennem ansættelserne i november - fordi der opereres med det samme registreringstidspunkt hvert k. Der tænkes fx pá de personer i turistbranchen, der (kun) er i arbejde i
sommersæsonen. Der kan sáledes vere grupper af befolkningen, der pá grund af de givne

registreringstidspunkter i RAS, bliver "skævt" placeret beskæftigelsesmæssigt pá arbejdsmarkedet.
For det andet er der visse grupper af befolkningen (ofte i kombination med bestemte erhverv/brancher), hvis beskeftigelsesmessige situation vanskeligt lader sig beskrive gennem

kluge opgerelser, baseret pá Situationen i en enkelt uge. Arsagen kan vere, at branchen er
underlagt serlige strukturelle forhold. Det kan were naturgivne, lovbestemte eller ekonomiske forhold, der vanskeligger kontinuert beskæftigelse - og evt. medferer storre personmobilitet mellem virksomheder8. Af tidsmæssige grunde har det vare! begrenset, hvad
der i ferste omgang kunne stilles op med disse problemer. Der er dog konstrueret en række oplysninger ud fra oplysningssedleme i Arbejdspladsstatistikregisteret, der sammen med
andre oplysninger kan indgá ved en belysning af ansættelser og mobilitet i lobet af áret.

°

Disse problemer kan ikke udelukkende belyses ved hjelp af oplysningssedlerne
oplysninger om evt. ledighed ber indgá.

-

ogsá
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For at indkredse de andre ansættelser i lobet af âret har det været nodvendigt at kunne
sondre mellem de ansættelser, der i denne sammenhæng er væsentlige henholdsvis uvasentlige. Med en vesentlig ansættelse tanker der her pd en ansættelse, der kan betragtes
som en persons hovedansættelse pA det givne tidspunkt, mens de uvesentlige ansættelser
har karakter af at were egentlige bi jobs, der blot supplerer en persons ovrige indkomst.
Grunden til, at det er vigtigt at kunne foretage denne sondring, er den, at der her er tale
om ansættelser, der ikke sikkert kan placeres tidsmessigt i forhold til hinanden9. Fx kan
en person, for hvem der foreligger 3 oplysningssedler, have haft 3 ansættelser

i

samme

tidsperiode eller ansættelserne kan være fulgt efter hinanden. Ved kun at betragte de væsentligste ansættelser for den enkelte person mA det formodes, at disse ansættelser vil udgore et forleb over âret.
Det er i denne sammenhæng blevet undersegt, om det lader sig gore at skelne mellem
væsentlige og uvæsentlige ansættelser ved hjælp af oplysningerne om, hvorvidt der er indbetalt ATP eller ej i de pAgældende ansættelser.

Fra AKM findes en oplysning om det samlede indbetalte ATP -belob for de enkelte personer, der kan anvendes til at belyse dette spergsmAl. Det normalt indbetalte ATP-belob for
en fuldtidsansat er kr. 1.166 om Aret (i 1984), og det viser sig, at kun ca. 5 pct. af personer med en primer arbejdsstilling som lonmodtager har feet indbetalt et samlet ATP -belob,
der er starre end kr. 1200. Dette i sig rely tyder umiddelbart pA, at der for personer med
fiere ansættelser samtidigt kun er én af arbejdsgiverne, der foretager indbetaling af ATP.
Der er vel god grund til at antage, at den arbejdsgiver, der Jigger inde med en persons
hovedskattekort, vil indbetale ATP, hvis ellers timetallet tilsiger det, mens de ovrige arbejdsgivere, der kun har personens bi -kort, vil vere mindre tilbejelige til at foretage en
ATP- indbetaling.
Ved at se pd de oplysningssedler, der ikke anvendes ved afgrensningen af de beskeftigede

lonmodtagere i RAS- statistikken, er det muligt at opgere antallet af ansettelsesforhold,
hvor der er angivet et indbetalt ATP -belob, samtidigt med at bannen er over longrensen,
og at den pAgældende er ansat i november. Det viser sig, at kun 26 personer eller 0,5 pct.
af de beskeftigede lonmodtagere i alderen 17 -65 Ar har oplysningssedler ud over dem, der

9

Fx er det ikke muligt med sikkerhed at fastlægge ansættelsesperioderne, hvis der
blot én af oplysningssedlerne er angivet "fiere ansættelsesperioder i Aret".

pA
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er anvendt i RAS, med bade ATP- indbetaling og positiv angivelse af, at personen har fáet
Ion over lengrænsen og er ansat i november.
Der synes sâledes at vire god grund til at ga ud fra, at et ansættelsesforhold, hvor der er
indbetalt ATP, er personens vigtigste lenmodtageransaettelse eller hovedansættelse pa det
pAgældende tidspunkt.
Pa grundlag af disse resultater er der ud fra oplysningssedlerne foretaget en opgorelse af

antallet af personer med en hovedansættelse i lebet af áret10. Hermed tanker pa ansættelser der pa det givne tidspunkt (dog ikke i november) var personens vigtigste lonmodtager3nsættelse. Den operationelle fastlæggelse af antallet af hovedansættelser - ud fra bl.a.
det kriterium, at der er indbetalt ATP - burde indeba:re, at der er tale om et minimumstal
for antallet af hovedansættelser, der fremkommer pa denne made. Andelen af personer
med denne type ansættelser ses i tabel 4.

10

En hovedansættelse i lebet af Aret er operationelt defineret pA folgende made ud fra
oplysninger pA den enkelte oplysningsseddel:
1. ikke ansat i november / uoplyst ansa;ttelsesperiode
2. ion over longrænse
3. ATP- indbetaling i ansættelsen > 0 kr.
Betingelsen om, at der skai være indbetalt ATP i forbindelse med ansættelsen, er medtaget for at sikre, at ansættelsen pA det pAgældende tidspunkt sandsynligvis er personens
vigtigste som lenmodtager. Da ATP- indbetaling kun angAr personer i alderen 16 -66 Ar,
kan personer med en alder, der ligger uden for dette interval, derfor ikke have anden
hovedansættelse i lebet af Aret.
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Tabel 4. Personer fordelt efter anden hovedansettelse som lenmodtager
efter primer arbejdsstilling. RAS-stikpreve 1984.

i

Aret, opgjort

Primer arbejdsstilling:
Anden hoved-

anszttelse
som lenmodtager

Selvstendig /medhjelpende

Lernmod-

tager

Arbejdslos

egtefelle

Efterlens-

Uden
for ar-

modta-

bejds-

ger

styrken

Alle

-ProcentJa

4

12

47

14

3

10

Nej

96

88

53

86

97

90

I alt

100

100

100

100

100

100

N

815

6113

702

256

5831

13717

Anm.: Anden hovedansettelse er ud over ansettelser i november.

Ved hjalp af oplysningerne i RAS er ansettelserne i november fastlagt, og tabellen an-

giver dermed, hvor stor en andel der

mA

formodes at have haft en anden hovedansettelse

lebet af dret. Det typiske eksempel kunne were en person, der skifter arbejde
dret, og som pA denne mAde har haft to hovedansettelser i det pdge1dende Ar.

i

i

lebet af

Hvorvidt andelen med anden hovedansettelse i lebet af Aret blandt de beskeftigede er
rimelig, er vanskeligt at afgere pi det foreliggende grundlag. At halvdelen af de arbejdslese i november har haft en hovedansettelse i lebet af Aret og dermed har veret i beskeftigelse pA et eller andet tidspunkt i perioden afspejler, at ledighedsmonsteret er kendetegnet
af, at en relativ ringe andel har en meget langvarig uafbrudt ledighed, som den opgeres

i

CRAM.
At der optreder personer blandt efterlensmodtagere og andre uden for arbejdsstyrken, der

har veret i beskeftigelse i lebet af Aret, kan forklares ved bl.a. afgangen fra arbejdsmar-
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kedet i lobet af Aret. De pagældende kan have været

i

beskæftigelse i starten af Aret for

sA

senere at ophere med at arbejde.
Kun et meget ringe antal personer har haft mere end 2 hovedansættelser i lobet af Aret,
dvs. ansmttelser ud over ansættelsen pa opgerelsestidspunktet i november og ud over den

vigtigste, der ikke vedrorer november.
I IDA -databasen er medtaget nogle oplysninger om hovedansættelse i lebet af Aret, som er

den vigtigste ansættelse som lonmodtager, der ikke er gældende pr. novemberdatoen. End -

videre er antallet af disse ansætteiser opgjort pr. person sammen med den samlede lun

i

disse ansætteiser.

3.4. Forbehold overfor oplysninger om ansættelse i lobet af áret
trods af at de supplerende oplysninger fra den ovrige del af Aret, ikke er undersogt i
samme grad som dem, der vedrorer den primmre og sekundære ansættelse i RAS, er det

PA

alligevel besluttet at medtage disse oplysninger. Som det er fremgaet tidligere, vedrorer

det oplysninger om den vigtigste "ikke-november " -ansættelse, om antallet af supplerende
ansætteiser af denn type samt den tilhorende lonsum.

Det vil altid væri et problem at skulle reducere omfanget of oplysninger (her i form af
data fra oplysningssedler), og samtidig undga at væsentlig information gar tabt. Vi mener
dog, at have udvalgt nogle centrale oplysninger, der vil kunne indgA ved fastlæggelse af

mobilitetsmenstre over tid.
Oplysninger fra RAS og de her nævnte ovrige supplerende oplysninger adskiller sig imidlertid fra hinanden pA væsentlige punkter. Formalet med RAS-opgorelsen er at beskrive
den arbejdsmarkedsmæssige situation pA et bestemt tidspunkt, dvs. at foretage en statusop-

gorelse. Til dette brug inddrages en lang række forskellige hider (registre), og oplysnin-

gerne herfra afstemmes efter hinanden. En af forudsætningerne herfor er netop, at der

pA

oplysningsseddelen specifikt sporges om, hvorvidt et givet ansættelsesforhold var gældende
pA det relevante tidspunkt i november.

Forholdet mellem oplysninger, der vedrorer ansmttelser i lobet af Aret, og oplysningerne
fra RAS-opgorelsen i november, er ikke komplementært. Det skyldes, at oplysningerne
vedrorende den ovrige del of Aret nærmest er at betragte som en opgurelse af en "stem".
For den enkelte person opgores antallet af hovedansættelser i lobet af den ovrige del af
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Aret, og heriblandt udvalges den vigtigste, uanset tidspunktet i lobet af Aret. Set ud fra

virksomhedssiden betyder det, at hvis man fx opgor antallet af hovedansattelser i lobet af
Aret for en given virksomhed, sa kan det antat, man kommer frem tit, svare tit det samlede
antat successivt beskaftigede personer (fx 10 personer, der hver isar har varet antat i én
maned, men ikke samtidigt), eller antallet kan svare tit de beskaftigede i en kortere tids-

periode (fx 10 personer, kun antat i maj maned). Ligeledes er det afgorende, at oplysningerne om ansættelserne i den ovrige del af Aret ikke er afstemt med andre oplysninger.
Anvendelse af de navnte oplysninger mA derfor ske med disse forbehold for oje.

3.5. Typer af ton og samlet lonsum
indgar folgende oplysninger om ton for hver person:
ton i primar ansættelse

I IDA -databasen
-

len i sekundar ansættelse
ovrige ansattelser i november
- ton i hovedansattelse i lobet af Aret (ekskl. november)
- samlet Ion i ovrige hovedansattelser i lobet af Aret
-

- samlet ton i

Ved hjalp af det samlede antat oplysningssedler er den samlede udbetalte Ion blevet fun det. Endvidere er ogsa det samlede belob for de ovennavnte typer blevet beregnet.

Ved at sammenholde den samlede udbetalte Ion og de forskellige typer af ansattelser kan

fordelingen pa typer findes. Herved fâs ogsA et udtryk for den samlede "dakningsgrad" af
oplysningerne i IDA for det samlede beskaftigelsesomfang. Det viser sig, at 87 pct. af den
samlede lonsum - opgjort ud fra den tidligere omtalte stikpreve - stammer fra lonnen i den
primære lenmodtagerbeskæftigelse, 3 pct. fra den sekundare og 8 pct. fra hovedansattelsen

i

lobet af den ovrige del af Aret. Dvs. at disse

3

typer af ansættelser tilsammen dakker

98 pct. af den samlede lonsum, altsA stort set hele den udbetalte Ion

i

lobet af et Ar. De til-

svarende oplysninger pA person -niveau kan naturligvis ogsA anvendes tit at gruppere personerne efter, hvor stor en andel af deres indkomst der hidrorer fra fx ansættelserne i no-

vember.

3.6. Oplysninger der medtages i IDA -databasen
Til brug for IDA-databasen er der ud fra de relevante oplysningssedler fra Arbejdspladsstatistikregisteret konstrueret nye variable tit yderligere karakterisering af personernes tilknytning tit arbejdsmarkedet i slutningen af november mAned. Endvidere indgAr der

i

IDA
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fiere nye variable til belysning af de evrige hovedansættelser i lebet af
oversigt fremgár af bilag 3.

Ares.

En samlet
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4. Problemer i data fra oplysningssedlerne

4.1. Indledning
I forbindelse med konstruktionen af nye variable for personerne ud fra oplysningssedlerne

har der tilsyneladende vist sig et problem, nár man sammenholder forskellige oplysninger
om ansættelserne.

Problemet er fremkommet i forbindelse med overvejelser om, hvordan man kan beskrive
personernes beskæftigelsessituation mellem opgerelsestidspunkterne i november. I denne
forbindelse er det bl.a. blevet undersogt, hvordan forholdet er mellem skiff af arbejdsgiver/arbejdsstedsnummer fra et ár til det meste og hovedansa;ttelser

i

lebet af áret ud over

ansmttelserne i november. Problemet, der nærmere omtales i det folgende, stammer givetvis fra fejl ved dato- markeringen om ansa;ttelsesperioden pá oplysningssedlerne.

4.2. Forskellige former for ans ettelser i lebet af fret
De enkelte lonmodtagere kan
eller fiere arbejdsgivere.
PA

i

lobet af et ár have en meget forskellig tilknytning til en

det tankema:ssige plan kan der bl.a. skitseres folgende typer af ansættelsesforlob:

I.

II.1

o
o

II.2 0
III.1 o
1II.2 o

o

a
a

a
a

o o

b

a

o o

b

o

b

o o

c

o

b

o o

a

o

o o
o o

Ult. november

o

Ult. november
1/1 1983

1/1 1984
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Type I svarer til den stabile ansettelse hos samme arbejdsgiver.
Type II svarer til det normale jobskifte, hvor en person én gang

i

lebet af Arsperioden

skifter arbejdsgiver.
Type III kunne svare til den kategori, der skifter to eller fiere gange. Det typiske eksempel
kunne her vere bygningshándvarkere, men det ville ogsá vere interessant i givet fald at
kunne pávise forekomsten af denne type beskaftigelse i andre brancher. Forskellen mellem
de to skitserede forleb (III.1 og 111.2) bestir i, hvorvidt personen et
bage til det samme arbejdssted eller ej.

Ar

senere er vendt til-

4.3. Datamateriale
Med henblik pá bl.a. at belyse sammenhangen mellem skift af arbejdsgiver/arbejdssteds-

nummer pá opgerelsestidspunktet i 2 pá hinanden folgende ár og forekomsten af andre hovedansattelser i perioden mellem de 2 novemberopgerelser, er der anvendt samme datamateriale, som er beskrevet i det tidligere afsnit. Der er dog suppleret med oplysninger for
personerne om arbejdsgiver/arbejdsstedsnummer og arbejdsstilling Aret for (i 1983).

4.4. Problemer ved skift af arbejdsgiver /arbejdsstedsnummer
I forbindelse med arbejdet med IDA er det som omtalt blevet fastlagt, om en person har

haft en hovedansettelse i lebet af Aret, ud over ansattelserne i november ".

Denne oplysning er sammenholdt med oplysninger om skift af arbejdsgiver/arbejdsstedsnummer for personer, der er beskeftiget som lenmodtager i savel RAS -83 som i RAS -84.
Oplysningen om skift af arbejdsgiver /arbejdsstedsnummer er her udelukkende dannet ved
at sammenholde oplysninger om arbejdsgivernummer og arbejdsstedskode for personerne

i

RAS -83 og RAS -84. Ved at sammenligne disse oplysninger er personer med samme ar-

bejdsgiver/arbejdsstedsnummer i de to opgorelser kodet som "uden nummerskift ", mens
personer, der er lonmodtagere begge Ar med skift af arbejdsgiver/arbejdsstedsnummer, udgor gruppen "med nummerskift ". Personer, der tilgár gruppen af lonmodtagere, er her
henregnet som "irrelevante ".

"Se note 10.
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er vist en fordeling efter forekomst af andre hovedansættelser
skift af arbejdsgiver /arbejdsstedsnummer for personer i alderen 17 -66 Sr.
I tabel 5

Tabel 5. Lenmodtagere i alderen 17 -66

Ar i

Skift af nummer

ansa:ttelse

1983 -84:

lobet af Bret og

1984 fordelt efter skift af arbejdsgiver /arbejds-

stedsnr. (1983 -84) og anden hovedansættelse som lonmodtager

Anden hoved-

i

Irrelevant

i

lobet af 1984.
Alle

som lenmod-

tager i lobet

af 1984

Ja

Nej

-AntalJa

512

95

138

745

Nej

686

3811

535

5032

I alt

1198

3906

673

5777

Af tabellen fremgár, at kun en fine andel af personer uden skift af arbejdsgiver /arbejdsstedskode har haft anden hovedansættelse i lebet af áret.
Et af formilene med IDA- projektet har været at koble bevarede virksomheder sammen fra
et

Ar

til det

niste, seiv om der er sket ændring i identifikationsnumrene. Fastlæggelse af

identiske virksomheder indebærer deis, at enheder med forskellige arbejdsgiver /arbejdsstedskoder kan kobles sammen, deis at enheder med samme numre kan blive opfattet som
2

forskellige enheder.

For at kunne afgere om et skift af numre indeba;rer et skift af ansættelse (og omvendt) er
det derfor principielt nedvendigt ferst at kende fastlæggelsen af identiske virksomheder.
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Der er i det felgende valgt at se bort fra disse korrektioner12, og i stedet er resultaterne i
tabel 5 vurderet ud fra den antagelse, at et skift af arbejdsgiver /arbejdsstedsnummer ogsá
svarer til en ansmttelse pá et nyt arbejdssted, mens forekomsten af et umndret nummer
angiver ansmttelse pA det samme arbejdssted. Det mA formodes, at det kun i meget fá tilfalde vil gelde, at enheder med samme nummer vil blive betragtet som 2 virksomheder
ved den endelige fastlmggelse af virksomhedsidentiten, mens der i lidt sterre omfang vil
vere tale om, at virksomheder med forskellige numre kan blive betragtet som identiske.
Hvis vi fastholder antagelsen om, at et nummerskift er et udtryk for et skift af ansmttelse
og omvendt, sá svarer den lille andel uden nummerskift og med anden hovedansmttelse i

af ansatte, der pA de 2 tidspunkter i november er ansat pá samme virksomhed, men som har haft anden ansmttelse i mellemtiden. Det vil fx svare til et ansettelsesforleb af typen I11.2 i figuren ovenfor.
Aret til antallet

tilsvarende made vmlger at betragte personer med skiff af arbejdsgiver/arbejdsstedsnummer som nogle, der har skiftet arbejdsplads, sá bliver det problematiske imidlertid, at over halvdelen af de personer, der har skiftet arbejdsplads fra 1983 -84, tilsyneladenHvis vi

pA

de ikke har andre hovedansmttelser i lebet of 1984.
Alt andet lige ville man forvente, at 1/12 af de personer, der skifter ansmttelse fra novem-

ber til november, foretager dette skift i december mined (her i 1983). Dvs., at ca. 100
personer (nemlig 1198/12) skulle foretage dette skift i december maned 1983 og de resterende personer i de ferste 11 máneder af 1984 og dermed have mindst én ekstra hovedansmttelse i lebet af 1984. De observerede antal uden ekstra hovedansmttelse i det andet ár
pA 686 er altsá vesentligt hejere end det forventede antal pA ca. 100. Under de givne
forudsmtninger forekommer skift af ansmttelse fra 1983 -84 tilsyneladende i for hej grad i
december mined 1983.
Som det er fremgáet, er det ikke

i

fuld udstrmkning korrekt, at skift af arbejdsgiver/ar-

bejdsstedskode svarer til ansmttelse pa en ny virksomhed. Det mA dog formodes, at den
endelige fastlmggelse af virksomhedsidentiten kun vil vere i stand fil at forklare en mindre
del af overvegten af Skift i december maned.

12

Arbejdet med rapporten er afsluttet i juli 1990, hvor disse oplysninger endnu ikke forela.
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I forbindelse med udarbejdelsen af en serviceopgave er man i Danmarks Statistik tilsynela-

dende stedt pä et tilsvarende problem. Opgaven bestod i at karakterisere ansættelsesforhold
i 1983 (ved hjælp of oplysningssedler fra Arbejdspladsstatistikregisteret for 1983) i to
udvalgte kommuner, nemlig Arhus og Aalborg kommuner. Til dette brug blev inddraget
oplysninger fra det foregáende ár ved hjælp af RAS for 1982 samt oplysninger om ansættelsesforhold i det efterfolgende it fra Arbejdspladsstatistikregisteret for 1984. Oplysningerne fra de 3 âr blev koblet sammen ved hjælp af de formelle identifikationsnumre for
arbejdsgiver /arbejdssted. De folgende oplysninger vedrorer oplysningssedler i 1983 med et
lon -belob over kr. 30.000, og hvor der samtidigt er indbetalt ATP. Hermed ses der bort
fra mere underordnede ansættelsesforhold.
Det viser sig, at det samlede antal opher af ansættelser fra 1982 -1983 er pi ca. 60.000,
nor der som nævnt ikke er medtaget de sekundære ansættelsesforhold. Heraf vedrorer ikke

mindre end ca. 27.000 af disse ansættelser den situation, at der tit en ansættelse i RAS i
november 1982 ikke finder en tilsvarende oplysningsseddel i Arbejdspladsstatistikregisteret
for 1983 (ca. 1 mined senere).
Det kan endvidere oplyses, at set ud fra Arbejdspladsstatistikregisteret i 1983 har ca.
149.000 af oplysningssedlerne af den her anvendte type en markering, der angiver en
stabil ansættelse hos den samme arbejdsgiver hele .ret. Heraf kan ca. 124.000 genlindes i
sável RAS i 1982 som

i

Arbejdspladsstatistikregisteret i 1984, svarende til 83 pct.

Disse resultater má igen vurderes med det forbehold, at der ikke er taget hensyn til, at en
ændring af identifikationsnumre fra et ár tit det næste ikke nodvendigvis indebærer et skift

af ansættelse. Tallene tyder dog umiddelbart pá, at antallet af markeringer for helársansættelser er for hejt i forhold til de faktiske forhold.

4.5. Mulige forklaringer
Det synes nærliggende at antage, at oplysningssedlerne i et vist omfang ikke er udfyldt
fuldt korrekt. I forhold til den faktiske ansættelsestid md det formodes, at der sker en
overvurdering af ansættelsesperioden, fordi det er enklere blot at angive "helirsbeskæftigelse" end at skulle finde og angive de korrekte datoer for start og afslutning pi et ansæt-

telsesforhold.
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Denne formodning kan underbygges ved hjælp af oplysninger fra stikproven. Herfra er
udvalgt de personer, der opfylder folgende betingelser:
- alder 17 -65 Ar
-

lonmodtagere i save) 1983 som 1984
heltidsforsikrede i arbejdsleshedskasse ultimo 1984
ingen ledighed i 1984
ifelge oplysningsseddel for primære ansættelse ansat i hele 1984

Ud fra disse oplysninger ville man antage, at denne gruppe næsten udelukkende bestir af
personer, der har va;ret fuldtidsbeska;ftiget hele Aret. Hvis man imidlertid ser pa det ind-

betalte ATP -belob viser det sig, at ca. 11 pct. har faet indbetalt et ATP -belob i dette ansa;ttelsesforhold pA under kr. 583, svarende til ca. et halvt Ars ansættelse pa fuld tid.
Den formodede tilbejelighed til blot at angive helArsansættelse far betydning ved fastlæggelsen af ansa;ttelsesforholdet i november. Hvis der har vans tale om fx to pa hinanden

felgende ansættelser i lobet af Aret, men hvor den ferste ansættelse fejlagtigt er angivet
som en ansættelse i hele Aret, sA va;lges det ansættelsesforhold, hvor der er indbetalt mest
ATP, som det primære ansa;ttelsessted i november. Fx vil en person med ferst 9 mAneders
ansættelse hos A efterfulgt af 3 mAneders ansættelse hos B blive henregnet som ansat hos
A pA grund af et

store ATP -beleb, hvis dato -markeringen for

A fejlagtigt angiver helAr-

sansættelse13

Som felge af prioriteringsproceduren i RAS kan der vare en række situationer, hvor den
"forkerte" ansættelse kan blive udvalgt. Hvis ansættelsesperioden hos A er uoplyst, men
faktisk har vedrort de forste 8 mAneder eller mere, sA vil denne ansættelse ogsa blive valgt

frem for den korrekte ansættelse med oplyst ansættelsesperiode pa under 4 maneder, som
altsa vedrerer referenceugen i november.
At der sandsynligvis kan udvælges forkerte ansættelsesforhold pr. november giver

-

set

som en total statusbetragtning i RAS - ikke de store problemer. Det samlede antal beskæftigede personer er uændret, men beskæftigelsen fordelt pa arbejdssteder, brancher mv. bli-

makro-niveau er der givetvis tale om meget sma differences. Ved
longitudinelle opgerelser bliver afvigelsen derimod et problem, fordi kun en mindre andel

ver ikke helt præcis.

13

PA

Eksemplet svarer i ovrigt til en ansættelse af typen II.2.
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af de ansatte skifter arbejdsplads, og unejagtigheden netop pávirker denne relativi lille
andel.

4.6. Konsekvenser af data- problemer
Pávirkes fastlæggelsen af virksomhedsidentiteten?
Sandsynligvis vil de omtalte problemer ikke have den store betydning for fastleggelsen af
virksomhedsidentiteten over tid. Dataproblemerne má formodes at optræde hyppigst (men
ikke udelukkende) hos de personer, der har fiere ansættelser i lerbet af Aret, og hvis dette
hænger sammen med mobilitet mellem bestáende virksomheder vil dataproblemet normalt

blive "overskygget" pá grund af de personer, der forbliver i virksomhederne.
Men der má i visse tilfælde kunne optræde problemer: Hvis en virksomhed ophorer efter
de ferste 6 máneder i Aret, og de ansatte alle star som beskeftigede i november pá dette

arbejdssted, vil det fremtræde som om virksomheden tilsyneladende stadig er i gang i november maned ". Nedlæggelser vil sâledes kunne ske med "forsinkelse ", og tilsvarende
vil oprettelser ogsá kunne med "forsinkelse ". Set over en lidt lengere tidsperiode vil pro blemerne for disse virksomheder vere forsvundet. Der vil sá til gengeld vere opstáet nye
problemer for andre virksomheder.

Hvordan pávirkes personmobiliteten?
Dataproblemet má ud fra en umiddelbar betragtning anses for storre pá personsiden end pá
virksomhedssiden, fordi mobilitetsoplysningerne her knytter sig til de enkelte personer,
samtidigt med at gruppen af mobile personer er af begrænset omfang.

For personeme mA der ske noget tilsvarende som for virksomhederne, nemlig at person mobiliteten sker med "forsinkelse ". Fx vil et skift i 2. halvár i disse tilfelde ferst registreres som et skift der sker efter novemberdatoen (jf. det store antat skift i december ifelge
data).

14

Arbejdsgivernumrene i RAS er dog kart sammen med oplysninger fra Erhvervsregisteret for at angive, hvilke arbejdsgivere der ikke er aktive i november. Denne oplysning indgár ved prioriteringen mellem den enkelte persons ansettelser. Resultatet af
denne procedure afhænger helt af kvaliteten af data fra Erhvervsregisteret.
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4.7. Konklusion vedrerende dato-markeringer
Resultaterne fra de forelobige analyser tyder pa, at der i et visi omfang er problemer med
dato-markeringeme i oplysningsseddelmaterialet. Dette fremgâr ligeledes af andre analyser
pâ dette materiale. For at kunne vurdere omfanget forudsattes at virksomhedsidentiteten er
fastlagt, og at person- og virksomhedssiden er sammenkadet, hvilket ikke har foreligget pâ
tidspunktet for denne analyse. Der er dog grund til at gore opmarksom pâ, at specielt
personmobiliteten fra et âr til det niste ber vurderes ud fra disse forbehold, hvorimod
mobiliteten for personer over fiere âr ikke i samme omfang burde vare pâvirket af pro -

blememe med dato- markeringeme.
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5. Konklusioner baseret pá oplysningssedlerne

Ud fra de ovennævnte resultater kan der opstilles folgende konklusioner, der knytter sig til
oplysningssedleme og deres anvendelse:

pct. af de beskæftigede i november har en sekundær ansattelse som lonmodtager i
november

- 8

-

kun ganske fá personer har mere end 2 lenmodtagerans ettelser

i

november

- ved klassificeringen

-

efter arbejdsstillingsgruppe (selvstændig, lenmodtager osv.) er
der i en vis grad tale om glidende overgange mellem kategorieme
det forhold, at der er indbetalt ATP i forbindelse med et ansmttelsesforhold, tyder pA,
at der pA det givne tidspunkt er tale om en hovedansa:ttelse for den pága;ldende person

-

10 pct. af samtlige har haft en hovedansættelse i lobet af Aret ud over ansa;ttelseme
november, men lain fA har haft mere end én af disse ansa;ttelser

-

summen af lonnen for den primaere og sekundære ansættelse

-

i

november og hovedansættelser i lebet af Aret (ekskl. november) svarer na;sten til den samlede lonsum i
lebet af Aret
der er tilsyneladende en tendens til i for stort omfang at angive en helársansættelse pA
i

oplysningssedlerne, hvilket kan forskyde personemes mobilitet tidsmæssigt.
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Bilag 1. Metodebeskrivelse for den Registerbaserede arbejdsstyrkesta -

tistik
Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik ultimo
november 1987
Indledning
Fermi let med den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik er at give en beskrivelse af befolkningens tilknytning

Selvstændige
arbejde
Med egen virksomhed, men midlertidigt fraværende

1.

sluttil arbejdsmarkedet pa et givet tidspunkt, nemlig
ningen of november maned. Datagrundlaget udgeres of
uddrag fra en række administrative og statistiske registre,
hvis oplysninger er bearbejdet med henblik pa at belyse
arbejdsmarkedstilknytningen den sidste uge al november
1987 for alle personer med bops! Danmark den 1. januar
1988.
i

i

i

Opgerelsesmetoden for statistikken beskrives i denne
artikel, der desuden indeholder hovedresultaterne vedrerende arbejdsstyrke og beskættigelse november 1987.
i

I

Arbejdslese
Ikke-erhvervsaktive befolkning

sammenheng med den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik anvendes en kort referenceperiode, og den efterfelgende beskrivelse er derfor begrænset hertil.
De beskæftigede bestir af to kategorier: lonmodtagere
og selvstændige.
Lenmodtagerne bestt;r for det forste af personar i arbejde, dvs. personer der referenceperioden - mod en form
for betaling - udferer et arbejde mindst en time.
For det andet af personer med et job, men midlertidigt
fraværende, dvs. personer, som
referenceperioden er
fraværende (pi grund at sygdom, ferie, barselsorlov el
lign), men som har en fast tilknytning til en arbejdsgiver.
PS tilsvarende mAde kan ogsA de selvstændige opdeles
to kategorier: Selvstændige i arbejde, dvs. personer der
referenceperioden udforer et arbejde for at opal en fortjeneste, og selvstændige med egen virksomhed, men midlertidigt fraværende.
I

i

i

2. ILO's

anbefalinger vedrerende arbejdsmarkedssta-

tistik

i

Udgangspunkt for klassifikationerne i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik er ILO's anbefalingert med
hensyn til begreber og definitioner vedrerende arbejdsmarkedsstatistik.
Ved opdelingen af befolkningen after dares tilknytning til
arbejdsmarkedet kan anvendes en observations- eller referenceperiode af forskellig længde. Referenceperioden
kan vare af længere varighed som fx et Ar, og personernes
hovedsagelige aktivitet i forhold til arbejdsmarkedet er i
perioden afgerende for placeringen som erhvervsaktive
eller ikke. De erhvervsaktive benævnes den normalt erhvervsaktive befolkning. Der kan i stedet vælges en kort
referenceperiode pá fx An dag eller an uge. De erhvervsaktive kaldes i denne sammenhang for den aktuelt erhvervsaktive befolkning eller arbejdsstyrken.
ILO foretager en opdeling af befolkningen i nedenstfiende hovedgrupper:
Beskæftigede
I

Kilde: Bulletin of Labour Statistics 1983:3

va3rende serie

Ilea á.

Personar, der opfylder kriterierne for at vare i beskaeftimen som samtidigt har væsentlige ikke-erhvervsmæssige aktiviteter i referenceperioden - fx studerende klassificeres som beskæftigede.
ILO klassificerer personer som arbejdslese, hvis de i
referenceperioden:

arbejde, men
arbejdsmarkedet, og samtidig
c. sager arbejde
a. ikke er

i

b. er til r$dighed for

ikke-erhvervsaktive befolkning omfatter personer, der ikke
er i arbejdsstyrken pA grund af uddannelse, pensionering
el lign.

Lenmodtagere
arbejde
Med et job, men midlertidigt fraværende

'

i

Tilsammen udger de beskftigede og de arbejdslese
den erhvervsaktive befolkning eller arbejdsstyrken. Den

Erhvervsaktive befolkning (arbejdsstyrken)

En tilsvarende opgerelse for november 1986 er offentliggjort

i

i

inde-
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...trade lenmodtagere

3. Metode

Dannelsen af statistikregisteret for den registerbaserede
arbejdsstyrketatistik er foretaget ud fra en malsætning om
at folge ILO's anbefalinger vedrerende arbejdsmarkedsstatistik. Fastlæggelsen af begreber og definitioner den
registerbaserede arbejdsstyrkestatistik har dog mattet fore tages lyset of de praktiske muligheder for at uddrage
oplysningerne fra administrative og statistiske registre.
den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik anvendes
sa vidt muligt en kort referenceperiode, nemlig den sidste
uge november maned. Dette tidspunkt er valgt ud fra to
hensyn. Fiere of oplysningerne
de anvendte registre
refererer til situationen ultimo Aret, men samtidigt er december maned atypisk ud fra en beskæftigelsesmæssig
synsvinkel. Slutningen of november maned er derfor valgt,
fordi dette tidspunkt Jigger tæt pA arsskiftet, men dog for
december.
For at danne det statistikregister, som er grundlaget for
de efterfelgende resultater, bearbejdes datagrundlaget to
trin. I ferste trin dannes bruttobestande for statusgrupperne
selvstændige, medhjælpende ægtefæller, beskftigede
lenmodtagere, arbejdslese og efterlensmodtagere. Bruttobestandene bester saledes af de personer, der indgar
grupperne, nor man kun ser pa de oplysninger, der direkte
vedrerer hver af bestandene.
Samtidig er personer i bruttobestandene of beskættigede
lenmodtagere og arbejdslese opdelt efter, om de er heltids
eller deltids pA arbejdsmarkedet.
En del personer indgar imidlertid fiere bruttobestande.
For disse personer foretages derfor i det andet trin en
prioritering, og den vigtigste og næstvigtigste tilknytning til
arbejdsmarkedet udvælges.
i

i

I

i

i

i

i

i

Bruttobestanden of beskftigede lonmodtagere den
sidste uge of november dannes ved at sammenholde oplysningerne det centrale oplysningsseddelregister, Ion- og
personalestatistikregistret for den Menage sektor, semandsskatteregistret, arbejdspladsstatistikregistret, det eri

i

hvervsstatistiske registersystem og arbejdsleshedsstatistikregistret.
det centrale oplysningsseddelregister (indes bl.a. oplysninger om de personer, der har været ansat som lenmodtagere kortere eller længere tid labet of aret. For alle
ansættelsesforhold, der denne forbindelse er defineret
som en kombination of en ansat person og en arbejdsgiverenhed, (indes oplysninger om ansættelsen i lebet of Aret.
Bruttobestanden of beskftigede lenmodtagere udgeres
of personer, der opfylder de efterfelgende tre betingelser:
For det ferste, at de pagældende har feet en len lebet of
Aret, der mindst svarer til 80 timers beskæftigelse med en
beregnet mindstelen, der for 1987 giver en lengraanse pa
4606 kr.
For det andet, at de pagældende ikke indgar i bruttobestanden of arbejdslese.
For det tredje, at de pagældende er karakteriseret ved:
I

1

i

i

at være arbejdsleshedsforsikrede i en A-kasse for lenmodtagere ultimo Aret (og altsA ikke fuldt ledige i den
sidste uge af november), eller

1.

2. at være ansat ultimo november ifelge datomarkerin-

gerne

det centrale oplysningsseddelregister, eller

i

3. at have feet indbetalt ATP -bidrag i lebet of aret mindst
svarende til fuldtids /helArsansættelse (1166 kr. 1987),
i

4. Bruttobestande

eller

Arbejdslese
Arbejdsleshedsstatistikregistret udger datagrundlaget for
afgrænsningen of bruttobestanden of arbejdslese. Bruttobestanden of arbejdslese er afgrænset som personer, der
Arbejdsden sidste uge of november var registreret
direktoratets centrale register for arbejdsmarkedsstatistik
(CRAM) som arbejdssegende - bade forsikrede og ikkeforsikrede - og som var fuldt ledige, dvs. havde ledighedsgraden én denne uge. Begrundelsen for at sette grensen
for gruppen of arbejdslese ved fuid ledighed ugen (personer med ledighedsgraden Anne at personer med blot An
times arbejde referenceperioden ifelge ILO's anbefalinger
skai betragtes som værende beskæftigelse.

i bruttobestanden af beskftigede lenmodtagere efter lodtrækning, hvor sandsynligheden er proportional med ATP-bidraget lebet of aret. For personer
under 17 Ar eller over 66 ar ultimo Aret er sandsynligheden dog proportional med lemons sterreise, fordi
disse personer ikke har været omfattet of ATP -ordningen hale Aret.

4. at være

i

i

i

i

i

i

i

i

Efterlensmodtagere
Bruttobestanden af efterlensmodtagere er afgrænset pa
grundlag af oplysninger arbejdsklassifikationsmodulet.
bruttobestanden af efterlensmodtagere den sidste uge af
november indgar personer, der modtog efterlen ved udgangen af 1987 og ikke var bereit af ledighed i den sidste
uge af november 1987 og var 60 -67 Ar ultimo november
1987. 67- arige, der er fyldt 67 tidiigere end 1. november
1987, indgar dog ikke bruttobestanden af efterlensmodtai

I

i

i

gere.
Da en af forudsetningerne for at modtage efterlen er, at
man kun meget begrænset udstrækning ma pacage sig
erhvervsarbejde, betragtes efterlensmodtagere som var
i

rende uden for arbejdsstyrken.

Betingelsen med hensyn til lengrænsen er opstillet for at
undgA, at personer, der kun har en perifer tilknytning til
arbejdsmarkedet, klassificeres som beskæftiget. Den tredje betingelse, der omhandler arbejdsieshedsforsikring, datomarkering for ansætteise eller ATP -bidrag, er opstillet for
at afgere, hvorvidt personen er beskæftiget referenceperii

oden.
bruttobestanden of beskftigede lenmodtagere indgar
2 486 261 personer foruden 22905, som samtidig er efterIensmodtagere. Af de 2 486 261 personer er 64,7 procent
kommet i bruttobestanden of beskæhigede lenmodtagere,
fordi de var arbejdsleshedsforsikrede (kriterium 1), 34,6
procent fordi de havde datomarkering for ansætteise (kriterium 2), 0,3 procent fordi de havde fuldt ATP- bidrag
lebet of aret (kriterium 3), og 0,4 procent efter lodtrækning
(kriterium 4). lodtrækningen indgik i alt 44397 personer,
svarende til 1,9 procent of dem, der kunne komme betragtning som beskftigede lenmodtagere.
I

i

I

i
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For at beskrive arten of beskæftigelsen for de personer,
der er i bruttobestanden of beskæftigede lenmodtagere,
anvendes oplysninger for hver persons vigtigste og nestvigtigste ansættelsesforhold slutningen of november. Som
omtalt ovenfor er et ansættelsesforhold defineret sáledes,
at hver kombination af en ansat person og en arbejdsgiverenhed udgor et ansættelsesforhold. Ved en arbejdsgiverenhed forstás í den private sektor den enhed, der indeholder og afregner kildeskat (dvs. SE- enheden). I den
statslige sektor er arbejdsgiverenheden lig med styrelse
identificeret ved hovedkonto i finansloven, og i den kommunale sektor udgor hvert fysisk adskilt arbejdssted an arbejdsgiverenhed.
For at udvælge en lenmodtagers vigtigste og eventuelt
næstvigtigste ansættelsesforhold i slutningen of november
má den págældendes ansættelsesforhold rangordnes efter
nogle kriterier, der angiver, hvor væsentligt ansættelsesforholdet anses for at vane for lonmodtageren pá dette tidspunkt.
Ved den udvasIgelse, der her er foretaget, er ansættelsesforhold, hvor dot er oplyst, at lonmodtageren var ansat
ultimo november, valgt from for ansættelsesforhold, hvor
dot er uoplyst, om lonmodtageren var ansat ultimo november, med mindre beskæftigelsesomfanget udtrykt ved ATP bidraget er mere end dobbelt sá stort i det ansættelsesforhold med uoplyst ansættelsesperiode som dot ansættelsesforhold, hvor det er oplyst, at lonmodtageren var ansat
ultimo november. Ansættelsesforhold, hvor det er oplyst, at
personen var ansat ultimo november, eller hvor dette er
uoplyst, gar i alle tilfælde forud for ansættelsesforhold, hvor
dot er oplyst, at personen ikke var ansat ultimo november.
Hvis en person har fiere ansættelser huer af de angivne
grupper, vælges ansættelsesforholdet med storst ATPbidrag, og hvis ATP- bidraget er ens, vælges ansættelsesforholdet med den sterste len som det vigtigste.
De oplysninger, der findes for hvert ansættelsesforhold,
vedrerer ejerforhold, branche og geografisk beliggenhed.
Ejerforholdsoplysningen angiver det juridiske ejerforhold
for det firma, som lonmodtageren var ansat i. Med hensyn
til oplysningen om branche er dot for lenmodtagere ansat
hos private arbejdsgivere branchen for dot bestemte arbejdssted, lonmodtageren var ansat pá, der er afgorende
for brancheplaceringen. Et arbejdssted er defineret som en
erhvervsenhed, der organisatorisk, geografisk og bran chemæssigt er sammenhængende.
Hver hovedkonto finansloven kan omsættes til en branche, og for statsansatte er branchen derfor dannet ud fra
arbejdsgiveridentifikationen. For kommunalt og amtskommunalt ansatte er branchen dannet ved hjælp af formálsoplysninger i dot kommunale lensystem. Donne formálskode angiver for hver ansat person, hvilket formal vedkommende varetager, og formálskoden er omsat til en
oplysning om branche.
Oplysninger om geografisk beliggenhed for ansættelsesforholdet angiver adressen for dot arbejdssted, som ansættelsesforholdet vedrerer.
For some. er ejerforholdet lig med dot juridiske ejerforhold hos den somandsskatteafregnende arbejdsgiverenhed, branchen er reden, og arbejdsstedsadressen er uden
for Danmark.
i

i

i

i

Selvstændige
Bruttobestanden of selvstændige bestár of fire grupper,
nemlig arbejdsgivere, momsbetalere, arbejdsleshedsforsikrede selvstændige og eurige selvstændige. Bruttobestanden er dannet ved hjælp of oplysninger i det erhvervsstatistiske registersystem, bruttobestanden af beskæftigede lenmodtagere, arbejdsleshedsstatistikregistret og arbejdsklassifikationsmodu let.
Bruttobestanden of arbejdsgivere er afgrænset som personer, der ejer (eller er medejer af) on virksomhed, hvor
mindst en person i bruttobestanden af beskæftigede lenmodtagere er ansat. Personer, der ejer (eller er medejer af)
en virksomhed, der er oprettet og ikke afmeldt ultimo
november, og som har indberettet til momsregistret for
mindst at kvartal i áret, indgár i bruttobestanden af momsbetalere, hvis de ikke er arbejdsgivere. Personer, der hverken er bruttobestanden af arbejdsgivere eller momsbetalere, er i bruttobestanden at arbejdsleshedsforsikrede
en
selvstændige, hvis de er arbejdsleshedsforsikrede
arbejdsleshedskasse for selvstændige og ikke har deres
væsentligste indkomst lebet of Aret som medhjælpende
ægtefælle. Den sidste bruttobestand of selvstændige, evrige selvstændige, bestir of de personer, der ikke indgár
bruttobestanden af arbejdsgivere, momsbetalere eller arbejdsloshedsforsikrede selvstændige, og som hverken er
indeholdelsespligtige for A -skat eller er momspligtige, men
som har deres væsentligste indkomst i label af áret fra
selvstændig virksomhed i et ikke -momspligtigt erhverv.
Bruttobestanden of selvstændige omfatter 377148 personer. Oplysningerne om ejerforhold, branche og geografisk
beliggenhed er for de selvstændige indhentet fra dot erhvervsstatistiske registersystem. Sável ejerforholds- som
brancheoplysningen vedrerer hele firmaets hovedaktivitet,
og den geografiske beliggenhed er lig med firmaets hovedadresse.
i

i

i

i

Medhjælpende ægtefæller
Grundlaget for afgrænsningen af bruttobestanden af
medhjælpende ægtefæller er arbejdsklassifikationsmodu let, befolkningsstatistikregistret og bruttobestanden of selystændige.
Bruttobestanden af medhjælpende ægtefæller omfatter
arbejdsklassifikationspersoner, der ifelge oplysninger
modulet har dares væsentligste indkomst i lebet af áret som
medhjælpende ægtefælle og er gift med en person, der
indgár bruttobestanden af selvstændige.
Gruppen of personer - ud over medhjælpende ægtefæller - der ulennet arbejder familiens virksomhed, og som
ifelge ILO ogsá tilhorer arbejdsstyrken, kan ikke afgrænses
ved hjælp of registeroplysningerne.
Bruttobestanden of medhjælpende ægtefæller omfatter
53437 personer. Oplysningerne om ejerforhold, branche
og arbejdsstedets beliggenhed er for medhjælpende ægtefæller identisk med ægtefællens oplysninger fra bruttobestanden of selvstændige.
i

i

i

deltid pá arbejdsmarkedet
Personer bruttobestandene af beskæftigede lenmodtagere og arbejdslese er opdelt i heltids og deltids pá arbejdsmarkedet.
5. Heltid og

i
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Opdelingen er foretaget pa den made, at personer, der
var arbejdsleshedsforsikrede, er henfert til gruppen heltids
pá arbejdsmarkedet, hvis de var heltidsforsikrede, og til
gruppen deltids pá arbejdsmarkedet, hvis de var deltidsforsikrede. Ikke-forsikrede ledige, der er henvist til arbejdstormidlingen of bistandskontorerne, betragtes som heltids pa
arbejdsmarkedet.
For personer, der var beskæftiget, men ikke var arbejdsleshedsforsikrede, er det samlede beskæftigelsesomfang
- vurderet ud fra ATP -bidragene de ansættelsesforhold,
der var gældende slutningen af november - benyttet som
opdelingskriterium. Det ATP -bidrag, der indbetales for en
ansat lenmodtager, afhænger of ansættelsesforholdets omfang, og beskæftigelsesomfanget er derfor udtrykt ved det
gennemsnitlige ATP -bidrag pr. dag for personer, der var
17- 66 -árige pr. 31. december 1987. For personer, som den
31. december 1987 var under 17 ár eller over 66 Ar, og
derfor ikke var omfattet of ATP -ordningen i hele aret,er
lennen omsat til en ATP- lignende sterrelse. For personer,
der ikke var arbejdsleshedsforsikrede, er omfanget of tilknytning til arbejdsmarkedet herefter dannet pa den made,
at personer med et ATP -beleb pr. ansættelsesdag pa min dre end 2,65 kr. er henfert til gruppen deltids pa arbejdsmarkedet. ovrige personer med oplysning om ansættelsesperiode er henfert til gruppen heltids pA arbejdsmarkedet,
mens personer uden oplysning om ansættelsesperiode er
placeret som beskftigede lenmodtagere uoplyst omfang.
Semænd er placeret som heltids pa arbejdsmarkedet.
Disse opdelingskriterier betyder, at ud af de 2 486 261
personer bruttobestanden of beskæftigede lenmodtagere
bortset fra efterlonsmodtagere, er 1 921 602 heltids pá arbejdsmarkedet, 525 821 deltids pA arbejdsmarkedet og
38838 pa arbejdsmarkedet uoplyst omfang.

3.

arbejdsgivere

4.

beskftigede lenmodtagere, der er heltids pá arbejdsmarkedet

5. momsbetalere (selvstændige)
6.

arbejdsleshedsforsikrede selvstændige

7.

beskæftigede lenmodtagere, der er deltids pá arbejdsmarkedet eller PA arbejdsmarkedet uoplyst omfang
i

i

8. evrige selvstændige

i

i

i

i

6. Prioritering mellem bruttobestande
Vigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet
Med dannelsen at de omtalte bruttobestande er det for de
personer, der kun indgár én of bruttobestandene, afgjort,
hvad der er vedkommende persons vigtigste tilknytning til
arbejdsmarkedet den sidste uge of november. For persothere bruttobestande, ma der derimod
ner, der indgár
prioriteres mellem de bruttobestande, som personen indgár
i, for at udvælge den vigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet.
I datamaterialet er der 3 022 139 personer, som indgár
én eller fiere of bruttobestandene. Herat indgár 2858356,
kun
én bruttobestand, og deres vigtigste tilknytning til
arbejdsmarkedet i den sidste uge of november 1987 er
derfor fastlagt. Tilbage er herefter 163783 personer, som
indgár mere end én bruttobestand, og det er for denne
gruppe, at prioriteringen mellem bruttobestandene har bei

i

i

i

i

i

tydning.
Prioriteringsreglerne er fastsat saledes, at de er udtryk
for den sikkerhed de tilgrundliggende oplysninger antages
at have, og for den arbejdsindsats der antages at ligge bag
de enkelte bruttobestande. Det har givet
placeringen
felgende prioriterede rækkefelge mellem de forskellige
bruttobestande:
i

1.

arbejdslese

2.

efterlonsmodtagere

medhjælpende ægtefæller

9.

Dannelsen of bruttobestandene og prioriteringen mellem
dem gor det muligt at henfere den samlede befolkning pr. 1.
januar 1988 til én of statusgrupperne selvstændige, med hjlpende ægtefller, beskftigede lenmodtagere, arbejdslese, efterlonsmodtagere eller ovrige uden for arbejdsstyrken. Den sidste gruppe bestAr of de personer, der
ikke indgár nogen of de ovennævnte bruttobestande.
i

Nestvigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet
Pa grundlag of datamaterialet er der ligeledes mulighed
for at fastlægge en eventuel næstvigtigste tilknytning til
arbejdsmarkedet i den sidste uge of november.
Hvis en person indgAr netop to bruttobestande, betragtes den anden som udtryk for den næstvigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet. Indgár en person i mere end
to bruttobestande, prioriteres der mellem disse pA tilsvarende made som ved prioriteringen mellem bruttobestandene ved fastlæggelse af personens vigtigste tilknytning.
Personer, der er karakteriseret som beskftiget lonmodtager, kan ogsa som næstvigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet vere klassificeret som beskftiget lonmodlager. Hvis en person ikke indgár andre bruttobestande
end bruttobestanden of beskæftigede lenmodtagere og
samtidigt er ansat
to forskellige ansættelsesforhold 9
opgerelsesugen klassificeres den págældendes nstvigtigste tilknytning ogsA som beskftiget lonmodtager.
For at en person med vigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet som beskftiget lenmodtager ogsa skal blive
placeret som beskæhiget lonmodtager den næstvigtigste
tilknytning til arbejdsmarkeder kræves imidlertid, at det for
det ferste direkte er angivet, at personen var ansat pa
opgerelsestidspunktet det ansættelsesforhold, der betragtes som den næstvigtigste. For det andet kræves, at
der
dette ansættelsesforhold er indtjent en Ion over
longrænsen pA 4606 kr. Hvis disse betingelser ikke er
opfyldt, ses der bort fra det sekundære ansættelsesforhold.
i

i

i

i

i

i

i

7.

Oplysninger i datamaterialet

Datamaterialet for den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik indeholder for hele befolkningen en række demo grafiske oplysninger om de enkelte personer som tx ken,
alder, civilstand og bopæl.
For de (leste lenmodtagere findes der oplysninger om
stilling. Oplysningen er for personer, der er ansat stat og
kommuner eller amtskommuner, hentet fra Ion- og personalestatistikregistret for offentligt ansatte, for somænd er
oplysningen hentet fra semandsskatteregistret. For ovrige
lenmodtagere er oplysningen enten hentet fra stillingsangivelsen
arbejdsklassifikationsmodulet eller ved omi

i
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sætning af oplysningen om arbejdsleshedskasse arbejdsleshedsstatistikregistret eller ved omsætning af de pagældendes uddannelsesoplysninger uddannelsesklassifikationsmodulet.
Stillingsoplysningen giver mulighed for at fordele de
beskæftigede lenmodtagere i funktionærgrupper, arbejdergrupper samt en gruppe uden nærmere angivelse. Den
sidste gruppe omfatter de personer, der ikke kan dannes
stillingsoplysninger for ved hjælp af de nævnte statistikregistre. Etter opdelingen af de beskæftigede lenmodtagere
kan hele befolkningen fordeles pra arbejdsstillingsgrupperne selvstændige, medhjælpende ægtefæller, overordnede funktionærer, ledende funktionærer, funktionærer
evrigt, faglærte arbejdere, ikke-fagIrte arbejdere, beskæftigede lenmodtagere uden nærmere angivelse, arbejdslese, efterlensmodtagere samt evrige uden for arbejdsstyrken.
For personer, der er henregnet som beskæftigede pá
opgerelsestidspunktet, findes desuden oplysninger om erhverv/branche, ejerforhold og arbejdsstedets geografiske
piacering.
Opdelingen i heltids/deltids pa arbejdsmarkedet er som
omtalt kun foretaget for lenmodtagere og arbejdslese. Selystændige og medhjælpende ægtefæller betragtes som værende heltids pá arbejdsmarkedet.
Endvidere indeholder materialet en række oplysninger
om personernes uddannelsesmæssige forhold. Fx om de
p$gældende er under uddannelse og om den hejeste
fuldferte erhvervsuddannelse for personer under 67 /3r.
Oplysninger om den hejeste fuldferte erhvervsuddandenne sammenhæng grupperet i en række
nelse er
hovedkategorier:
i

i

i

i

De erhvervsgymnasiale basisuddannelser omfatter efgbasisár, kursus til handelseksamen samt grundkursus ved
landbrugsskoler og sefartsskoler.
De erhvervsgymnasiale afslutningsuddannelser omfatter

efg 2. dels-uddannelserne, lærlingeuddannelserne samt de
grundlæggende eksamensuddannelser m.v. ved handels-

skoler, tekniske skoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler med fiere.
De korte videregáende uddannelser omfatter bl.a.
bernehave-/fritidspædagog, berneforsorgs-/omsorgspædagog, de erhvervssproglige grunduddannelser, de videregraende eksamensuddannelser ved tekniske skoler m.v.,
sygeplejerskeuddannelsen, hospitalslaborantuddannelsen
med flere.
De mellemlange videregáende uddannelser omfatter bl.a.
uddannelsen til folkeskolelærer, husholdningslærer, journalist, bibliotekar, socialradgiver, HA, HD, ED, EA, teknikumingenier, jordemoder og fysio-/ergoterapeut.
Endelig omfatter de lange videregt3ende uddannelser
omtrent alle universitetsuddannelserne, kandidatuddannelserne ved handelshejskolerne, Landbohejskolen, tandlægehejskolerne, Danmarks tekniske Hejskole, Danmarks Ingenierakademi, arkitektskolerne, musikkonservatorierne,
officersskolerne m.v.
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Bilag 2. Kopi af oplysningsseddel
Oplysningsseddel om Ion, pension m.v. for 1987
1

Alle beleb anferes

-nr.O
2

CPR
euer
SE-nr.

Skai eked udtyldes

Arbajds- 11
stedskode

Se

vélledningen

S 74

hale kroner

I

Den oplysningspligtiges SE- nummer

Den oplysningspligtiges navn, mime. og teletonnummer.
5áiremt stempel benytfes má ogee kopien tri Indkomslmodtageren slemples.

O
Fulda
navn

®

Reserveret skatfevessenet

Adresse

i

Postor. og
Postdistrikt
Kun

AnentWeser
period*

Hele lest (1/1- 31/12)

sait X

I
1

(

ANSAT PR. 30/11

is

®

Ira

aller

seat X

I

md.

ma:

-aae

Ldi ,`ae

om lonmodtageren var

®noi

seat X

i rubrikkerne 16-26 skal vrere medregnet
rubrik 13 aller 14.

i

Skurpenge og utlepenge o. I.
tb

kr.

13

Smudstillaag
16

17

Natpenge til
tjenestemaand og forskudttidstillaag

Antal doge

euer ligningsráoets
setser
I

I

)

(

kr.

zz

kr.

Andet (anon anfores irubrik 27)

Vderligere oplysninger

i

26

Naturalydeleer

Antal doge riled In
kost, der ikke er omfattet at rubrik 2t

Fri bolig

®

26

Sarlige
I

27

kr.

i

m. v.

regnesI
rubrik

Antal doga

Fri kost og eventuelt Jogi

IV

Belebene
skai ikke
med-

o

TILBAGEHOLDT
A-SKAT

Behobene

Andre
ydelser

LON INKL. PUNKTERNE 16-26

Folks- og fertidspension samt anden pension, livrente, eiterten, forsikringsydelser m.v.
Vederlag tel medlemmer al bestyrelser, udvalg m.v.

trek

Specifikation
af visse
A -Indkomster.
Belebene
skai vrere
medrego.
i rubrik
13 eller 14

tel

ATP bidrag. Bide arbejdsgiverens og lonmodtagerens bidrag under et.

Len og lignende, heri medregnet feriegodtgerelse samt tilskud af enhver art.
Arbejdsgiver- eller arbejdstagerbidrag tel pensionsordning, der er omfattet al
pensionsbeskatningslovens kapital 1 (herunder bidrag tel ATP) samt AUD -bidrag, medregnes ikke
2. Dagpenge ved arbejdsloshed, sygdom eller barsel, samt streike- og lockoutunderstottelse.

for
ekelte-

III

Eventuelle erebeleb rundes
op til hei krone. Belebene
mA ikke vane medregnet
under rubrik 13 og mA ikke
fratraakkes pA selvangivelsen.

1.

A -Ind-

komst

Ñ
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sammenhaingende Periode
Flare period., sá laid o lyses kun,
En

I

II

AUD bidrag. Kun lenmodtagerens bidrag
Arbejdsmarkedets Uddannelsestond.

M of felgende tre rubrikker udiyldes

vederlag m. v.

i

eller 14 Godtgerelse

euer regning
tel

Fralrssdelsesgodtgorelse m v.

Jubilaaumagratlaie
(Anledningen anfores
rubrik 27)

I

aaal x

I

Fri telefon

31

I

Oil

E

38

kr.

Antler anon unteres
rubrik 27)

Q

I

..
I

sait x

I

93

II

Semlet bidrag bl kepitaliors kring og opspanng

Vederlag og honorarer, der er B- indkomst samt
uddelinger fra fonde m.v.

35

^J

kr.

O

Repraesentation

set

I

-

stat x
j

pensionselemetl. Belebet má Ikke iratraakkes pá
seivangrveisen.

Reise- fortmring

®

rádighed

i

met

Ii

0

tel

I

X

®

w.

Anden godtgerelse otter regning (Arten anfores
rupik 27(
1

sor

x

1`N:%1

kr.

37

gamier bidrag tit pension (ikke ATP). Belebet má
ikke fratraakkes
47 pá selvang.

b.

!T
w.
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Bilag 3. Oversigt over supplerende data til IDA dannet ud fra
Arbej dspladsstatistikregisteret
Primer

og

sekundar ansettelse i november:

Lon

ATP-indbetaling
Ansattelsesperiode i antal dage
Antal supplerende ansattelser i november
Sum af len i supplerende ansattelser i november

Hovedansattelse i lebet af áret (ekskl. november):
Arbejdsgivemummer
Arbejdsstedskode
Lon
ATP -indbetaling
Ansa:ttelsesperiode

i

antal dage

FormAlskode
Antal supplerende hovedansattelser

Sum of len i supplerende hovedansattelser

Alle ansettelser:
Samlet sum af lonbeleb

