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Statistikdokumentation af Lønkompensation eksperimentel statistik

1. Indledning

Statistikken giver løbende et overblik over de virksomheder og personer,
der har fået godkendt ansøgninger om midlertidig lønkompensation for
lønmodtagere under den statslige hjælpepakke for lønkompensation.
Hjælpepakken for løn- kompensation er en af flere hjælpepakker, der er
vedtaget af Folketinget, for at afbøde konsekvenserne af COVID-19
pandemien for virksomheder og borgere i Danmark.
Kompensationsordningen havde oprindeligt udløb 8. juni 2020, men er
siden- hen blevet forlænget af to omgange til 29. august. Ordningen er
genåbnet med virkning for perioden 9. december 2020 til 7. februar 2021
(foreløbig slutdato) i forbindelse med den omfattende gennedlukning af
det danske samfund. Statistikken opdateres løbende frem til udløb for
kompensationsansøgninger. Kompensationsordningen administreres af
Erhvervsstyrelsen. Mere information herom kan findes på
Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
2. Indhold

Statistikken indeholder en bestandsopgørelse for alle virksomheder, der
har fået godkendt ansøgninger om lønkompensation for lønmodtagere
under hjælpepakken i perioden 9. december 2020 til 7. februar 2021.
Statistikken er fordelt på branche (DB07).
Statistikken opgøres på følgende enheder:
Kompenserede virksomheder (antal): Unikke virksomheder, der
mod- tager eller har modtaget kompensation.
Kompenserede job (antal): Unikke job (kombination virksomhed og
per- son), der er søgt lønkompensation for. En person kan godt have flere
job i forskellige virksomheder, men ikke flere job i samme virksomhed.
Samlet kompensation udbetalt (kr.): Kompensationsbeløb i kroner.
3. Statistisk behandling

Statistikken er baseret på data fra Erhvervsstyrelsen, som indeholder
virksomheder, der har fået godkendt ansøgninger om lønkompensation
for lønmodtagere. Den statistiske enhed er i udgangspunktet lønmodtagere (personer), som virksomheder har søgt kompensation for.
Data er suppleret med informationer fra det ErhvervsStatistiske Register
(ESR).
I forhold til Erhvervsstyrelsens kildedata, har Danmarks Statistik lavet en
række statistiske tjek af data. Derfor vil nogle totaler afvige fra de af
Erhvervsstyrelsen oplyste. Den statistiske enhed er i udgangspunktet
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lønmodtagere (personer), der er søgt kompensation for
4. Relevans

Statistikken kan anvendes til at observere det samlede omfang af
hjælpepakken for lønkompensation i relation COVID-19 pandemien samt
beskrive de kompen- serede virksomheder (branche).

5. Præcision og pålidelighed

Data baserer sig på udtræk fra Erhvervsstyrelsens system til sagsbehandling af de indsendte ansøgninger om lønkompensation.
Ansøgninger, der ikke er godkendt, når data trækkes ud, tages ikke med i
udtrækket. Det må derfor forventes, at de kommende opgørelser løbende
vil opjustere omfanget af kompensationer, der dækker helt tilbage til
begyndelsen af kompensations-perioden (9. december 2020).
Det skal ligeledes bemærkes, at de bevilgede kompensationer kan ændre
sig efter periodens udløb, såfremt betingelserne for kompensation ikke
viser sig opfyldt. I sådanne tilfælde skal kompensationerne i givet fald
tilbagebetales.
Se også Virksomhedsguiden.

6. Aktualitet og punktlighed

Statistikken publiceres ugentligt 2-3 dage efter modtagelse af data fra
Erhvervsstyrelsen. Statistikken opdateres løbende frem til udløb for
kompensationsansøgninger
7. Sammenhæng og sammenlignelighed

Statistikken har ikke et direkte sammenligningsgrundlag. Der kan findes
oplysninger om hjælpepakken omsætningskompensation for selvstændige
i tabellen KOMPSE2A i Statistikbanken. Der kan findes information om
virksomheder generelt via Den generelle firmastatistik og om
lønmodtagere via Erhvervsbeskæftigelsen begge gennem Statistikbanken.

8. Tilgængelighed

Statistikken kan findes på Danmarks Statistiks hjemmeside for
Eksperimentel statistik og i Statistikbanken. Tabellen for bestandsopgørelsen er navngivet LONKOM4A.
Data der ligger til grund for statistikken kan rekvireres gennem
Danmarks Statistiks Forskningsservice.
9. Administrative oplysninger

Statistikken er placeret i kontoret Erhvervslivets udvikling. Den
statistikansvar- lige er Peter Bøegh Nielsen, tlf.: 39 17 31 89, mobil: 41 10
31 41, e-mail: PBN@dst.dk.
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