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Brugergruppemøde 21. nov. 2019



� Datamodtagelse og datakontrol 

� Datamodtagelsesregister  (hvert kvartal)

� Dataleveranceregister       (hvert kvartal)

� Statistikregister           (halvårligt og forældreårgang)

� Statistikbanktabeller    

Systemets hovedele
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� 14 tabeller

� 182 variable

Datamodtagelsesregister pr. jan/feb. 2019
14 uafhængige registre 
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BarselssagBarselssagBarselssagBarselssag 33 + 9 957.271

Barselssag Løn 12 + 9 1.208.986

Afbrydelse 4 + 9 109.700

Delvist Gentoptaget Arbejde 7 + 9 1.705.748

Arbejdstid 7 + 9 966.605

Arbejdstidsskema 11 + 9 1.007.594

YdelseYdelseYdelseYdelse 10 + 9 105.909.177

Person 12 + 9 795.136

Virksomhed 4 + 9 67.607

Årsopgørelse 9 + 9 25.478

Indberetning 49 + 9 2.225.115

Barselsplan 5 + 9 335.342

Reservation 6 + 9 1.409.857

Udbetaling 13 + 9 1.507.893



� Dataleveranceregister 

� Variabelnavn Forklaring

�

� ForeldrePersonId

� ForeldreKoen 1=Mand 2=Kvinde 

� ForeldreFoeddag

�

� BarnPersonId

� BarnKoen 1=Dreng 2=Pige 

� BarnFoeddag

�

Dataleveranceregister
Planlagte variable I
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� PeriodeStartdato
� PeriodeSlutdato
� PeriodeHverdage Antal hverdage i periode
�

� Periodetype Graviditet, Pligtorlov, DelvistAfslag, 
FravaerendeType Lønmodtager, Selvstændig, Forsikret, 

� YdelsesKlasse Refusion/Dagpenge
� Udbetalt Udbetalt beløb

Dataleveranceregister
Planlagte variable II
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� Grad_Fravaer_37 Fraværstimer/37
� Grad_Arbejde_37 Præsterede arbejdstimer/37 

� Grad_Arbejdstid Arbejdstid/37 
�

� Grad_Barsel Orlovstimer/Arbejdstid  
�

� Grad_Dagpenge Bevilget beløb/Max muligt beløb 

Dataleveranceregister
Planlagte variable III
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� Forlængelsesdato Dato for forlængelse

� ForlængelsesAntaluger Antal uger orlov er forlænget

�

� Normalløn 

� Barselsløn Løn udbetalt under barsel 

�

� Sagsnummer af identifikationshensyn

� Kommune 

� CVRnummer

� Pnummer

� Statsborgerskab

Dataleveranceregister
Planlagte variable IV
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Er bygget op omkring forældreårgang og består af

� Dataleveranceregister      

� +

� De forældre, der ikke har modtaget barselsdagpenge

� +

� Et antal fremmedvariable 

Statistikregister 
(halvårligt og forsinket)
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Dagpenge ved sygdom og fødsel efter alder, dagpengetype, køn, Dagpenge ved sygdom og fødsel efter alder, dagpengetype, køn, Dagpenge ved sygdom og fødsel efter alder, dagpengetype, køn, Dagpenge ved sygdom og fødsel efter alder, dagpengetype, køn, 
bevægelseog tidbevægelseog tidbevægelseog tidbevægelseog tid

2016 2017 2018

I altI altI altI alt

FØDSEL MV I ALTFØDSEL MV I ALTFØDSEL MV I ALTFØDSEL MV I ALT

MændMændMændMænd

Beløb i tusinderBeløb i tusinderBeløb i tusinderBeløb i tusinder 1 098 508 0 0

PersonerPersonerPersonerPersoner 65 035 0 0

UgerUgerUgerUger 276 441 0 0

KvinderKvinderKvinderKvinder

Beløb i tusinderBeløb i tusinderBeløb i tusinderBeløb i tusinder 9 347 019 0 0

PersonerPersonerPersonerPersoner 107 787 0 0

UgerUgerUgerUger 2 638 766 0 0

Klassisk oversigtstabel (Socdag1)
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Samboende forældres barselsorlov efter fødslen efter Samboende forældres barselsorlov efter fødslen efter Samboende forældres barselsorlov efter fødslen efter Samboende forældres barselsorlov efter fødslen efter 
område, uddannelseskombination, tid, enhed, orlov område, uddannelseskombination, tid, enhed, orlov område, uddannelseskombination, tid, enhed, orlov område, uddannelseskombination, tid, enhed, orlov 
og dagpengeretog dagpengeretog dagpengeretog dagpengeret

Far er berettiget 
til 

barselsdagpenge

Mor er ikke 
berettiget, 
men far er 
berettiget 

til 
barselsdag

penge

Hele landetHele landetHele landetHele landet

Alle forældrepar, uanset Alle forældrepar, uanset Alle forældrepar, uanset Alle forældrepar, uanset 
uddannelseuddannelseuddannelseuddannelse

2015201520152015

Alle forældrepar, uanset Alle forældrepar, uanset Alle forældrepar, uanset Alle forældrepar, uanset 
deling af orlovdeling af orlovdeling af orlovdeling af orlov

32 41

Mor og far har begge afholdt Mor og far har begge afholdt Mor og far har begge afholdt Mor og far har begge afholdt 
barseslorlovbarseslorlovbarseslorlovbarseslorlov

38 ..

Far afholder barseslorlov Far afholder barseslorlov Far afholder barseslorlov Far afholder barseslorlov 
alenealenealenealene

57 56

Forældrenes barselsorlov (Barsel02)
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� Hente oplysninger om lønudbetalinger fra 
”Beskæftigelse for lønmodtager” før og efter fødsel

� Hente indtægter for selvstændige

� Lægge udbetalte dagpenge til

� -

� Se på forskel 

Hvad koster det at gå på barsel
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SelvstændiSelvstændiSelvstændiSelvstændi
g, g, g, g, 

medarbejmedarbejmedarbejmedarbej----
dendedendedendedende
ægteægteægteægte----
fællerfællerfællerfæller

Topledere,Topledere,Topledere,Topledere,
lønmodlønmodlønmodlønmod----
tagere påtagere påtagere påtagere på

højestehøjestehøjestehøjeste
niveauniveauniveauniveau

LønmodLønmodLønmodLønmod----
tagere påtagere påtagere påtagere på
mellemmellemmellemmellem----

niveauniveauniveauniveau

LønmodLønmodLønmodLønmod----
tagere påtagere påtagere påtagere på

grundgrundgrundgrund----
niveauniveauniveauniveau

AndreAndreAndreAndre
lønlønlønløn----

modmodmodmod----
tageretageretageretagere

I altI altI altI alt
inkl. inkl. inkl. inkl. 

lønmodlønmodlønmodlønmod----
tagere tagere tagere tagere 

uden uden uden uden 
nærmerenærmerenærmerenærmere
angivelse angivelse angivelse angivelse 

gennemsnitliggennemsnitliggennemsnitliggennemsnitlig orlovslængdeorlovslængdeorlovslængdeorlovslængde

I altI altI altI alt .. 54 40 33 29 40404040
Landbrug, skovbrug og fiskeriLandbrug, skovbrug og fiskeriLandbrug, skovbrug og fiskeriLandbrug, skovbrug og fiskeri .. 25 21 20 19 21212121
Industri, råstofindvinding og Industri, råstofindvinding og Industri, råstofindvinding og Industri, råstofindvinding og 
forsyningsvirksomhedforsyningsvirksomhedforsyningsvirksomhedforsyningsvirksomhed .. 49 32 29 27 34343434
Bygge og anlægBygge og anlægBygge og anlægBygge og anlæg .. 26 19 25 23 24242424
Handel og transport mv.Handel og transport mv.Handel og transport mv.Handel og transport mv. .. 32 32 29 30 30303030
Information og kommunikationInformation og kommunikationInformation og kommunikationInformation og kommunikation .. 48 41 40 71 44444444
Financiering og forsikringFinanciering og forsikringFinanciering og forsikringFinanciering og forsikring .. 68 60 67 41 65656565
Ejendomshandel og udlejningEjendomshandel og udlejningEjendomshandel og udlejningEjendomshandel og udlejning .. 44 42 37 31 38383838
ErhvervsserviceErhvervsserviceErhvervsserviceErhvervsservice .. 45 41 31 31 39393939
Offentlig administration, undervisning og Offentlig administration, undervisning og Offentlig administration, undervisning og Offentlig administration, undervisning og 
sundhedsundhedsundhedsundhed .. 63 57 49 45 58585858
Kultur, fritid og serviceKultur, fritid og serviceKultur, fritid og serviceKultur, fritid og service ........ 60606060 40404040 42424242 36363636 47474747

Mænds orlov efter fødslen efter 
socioøkonomisk status og branche
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� En tilsvarende tabel med barsel fordelt på A-
kasser? 

Akasser?
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� Forældrepar fordelt efter længden af moderens 

orlov – børn født i 2015. Kun forældrepar, hvor 

moderen var alene om at holde orlov 

Hvordan med grafer?
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� En sådan tabel har vi aldrig haft. Den kan rumme 
overraskelser.

Orlov inden fødslen
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� Et lille område, men der bør være en eller anden 
form for opgørelse. Der kan være overraskelser. 

Adoption
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Ideer, 
ønsker! 

Spørgsmål?


