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6. november 2019 

BLS 

Løn og fravær 

Referat fra 60. møde i kontaktudvalget for løn- og 
fraværsstatistik tirsdag d. 25. juni 2019 kl. 10 i Dan-
marks Statistik 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

 

KL: Søren Johannesen 

Danske Regioner: Didde Zander Tradsborg 

FH: Lena Larsen 

Forhandlingsfællesskabet: Vibeke Pedersen 

Sundhedskartellet: Camilla Theil 

KRL: Kaj Jacobsen 

DA: Lars Knudsen 

Ledernes Hovedorganisation: Kim Møller Laursen 

Økonomi- og indenrigsministeriet: Caroline Bindslev Agerholm (Departe-

mentet) 

Finansministeriet: Victoria Julie Jessen (Departementet) 

CFU: Jan Limborg Madsen 

Moderniseringsstyrelsen: Rasmus Vesterlund 

Danmarks Statistik: Maria Boye (formand), Sofie Valentin Weiskopf, Char-

lotte Wind von Bennigsen, Birgitte Lundstrøm (referent), Christian Törnfelt, 

Merete Kjær Hansen, Uwe Pedersen (sekretær) 

 

Maria Boye bød velkommen til møde nr. 60 i Kontaktudvalg for løn- og fra-

værsstatistik. På sidste møde i januar i kontaktudvalget oplyste Steen Bielefeldt 

Pedersen, at han flyttede til Georgien for at arbejde på et toårigt twinning-pro-

jekt i samarbejde med Danmarks Statistik. Sofie Weiskopf har overtaget stil-

lingen som kontorchef for Privatøkonomi og Velfærd efter Steen og Maria Boye 

er tiltrådt en stilling som ledende chefkonsulent for løn- og fraværssektionen. 

Maria Boye indtræder som ny formand for Kontaktudvalget, og Sofie Weiskopf 

vil deltage i møderne.  

 

Uwe Pedersen overgår i højere og højere grad til at beskæftige sig med indkomst-

statistikkerne, og dette kontaktudvalgsmøde er derfor hans sidste møde som se-

kretær. Inden næste møde vil en ny person blive udnævnt til sekretær.  

 

Derefter fulgte en præsentationsrunde.  

 

Forhandlingsfællesskabets repræsentant havde en rettelse til referatet fra 

mødet i januar 2019. På side 5 næstsidste afsnit ønskede hun præciseret, at det 

er sammenligneligheden mellem sektorer, som er vigtig. Teksten i referatet ret-

tes til: ’Forhandlingsfællesskabets repræsentant sagde, at der er mange 

forskellige arbejdstidsaftaler inden for deres område, men at det under alle om-

stændigheder er vigtigt, at ændringer i arbejdstid i såvel lønstrukturstatistikken 

som lønindeks indarbejdes, således at sammenligneligheden mellem sektorerne 

bevares.  

 

Referatet blev godkendt med denne rettelse. 

 

1) Velkomst og 

godkendelse af 

referat 
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Maria Boye orienterede om den personalemæssige status i løn- og fraværssek-

tionen.  

 

Hege Hauglund og Carina Murray Elm er begge på barsel, mens Uwe Pedersen 

som nævnt overgår til at arbejde med indkomststatistikkerne i løbet af efteråret. 

Maria Boye bruger nu en stor del af sin tid på ledelsesmæssige opgaver.  

 

Michéle Naur er startet i løn- og fraværssektionen i februar 2019 og har ansvaret 

for den årlige lønstatistik for den statslige sektor. Derudover arbejder Michéle 

for øjeblikket på at få det standardberegnede lønindeks gjort tilgængeligt på for-

skerordningen og Ministerieordningen på individniveau. Merete Kjær Hansen 

er ansat som vikar frem til nytår og skal primært arbejde med kønsopdelt løn-

statistik, bestemmelse af populationer til udsendelse samt dataindsamling. 

 

Løn- og fraværssektionen er for øjeblikket presset på ressourcer, så fokus er pri-

mært rettet mod, at statistikkerne udkommer til tiden. Nye opgaver, som ikke er 

relateret til driften, vil få lavere prioritet.  

 

Den planlagte analyse af forskelle mellem det standardberegnede lønindeks og 

DA’s og FA’s konjunkturstatistikker udskydes derfor til næste år. Analysen, som 

foretages i samarbejde med DA, omhandler bygge og anlæg, mens analysen med 

FA omhandler finansiering og forsikring. 

 

Danmarks Statistik arbejder for øjeblikket på en bortfaldsanalyse på det stan-

dardberegnede lønindeks for den private sektor, hvor bortfaldet er størst. Ana-

lysen skal klarlægge årsagerne til at lønmodtagere bortcensureres. Denne ana-

lyse prioriteres, og resultatet af analysen sendes til kontaktudvalget, når den er 

klar.  

 

Forhandlingsfællesskabets repræsentant spurgte til baggrunden for at 

bortfaldsanalysen gennemføres. 

 

Maria Boye forklarede, at det var et ønske fra bl.a. trepartsudvalget. For virk-

somheder og organisationer (den private sektor) er der et bortfald på omkring 

20 pct. Det er et ønske at få større viden om dette bortfald. Såsom hvad er grun-

den til bortfaldet og er det systematisk? 

 

DA’s repræsentant supplerede med, at baggrunden for bortfaldsanalysen var 

et ønske om at få en bedre forståelse for metode og populationsafgrænsninger.  

 

Maria Boye henviste til det udsendte statusdokument og fortalte, at der på løn-

strukturstatistikken er planlagt tilbagemelding til yderligere 1.000 virksomhe-

der, som ikke umiddelbart kan modtage en kønsopdelt lønstatistik. De første 500 

er allerede afsendt, og der har været mange tilbagemeldinger fra virksomhe-

derne. Der er brugt mange ressourcer på vejledning i rettelser af fejl. 

 

De nye reviderede bidragsprocenter til tjenestemandspensioner vil blive indført 

i lønstrukturstatistikken for 2018. Resultaterne gennemgås i selvstændigt punkt 

nedenfor. 

 

Som nævnt tidligere arbejder Danmarks Statistik på at få mikrodata på det stan-

dardberegnede lønindeks gjort tilgængelige via forskerordningen og ministerie-

ordningen i slutningen af efteråret 2019.  

 

2) Meddelelser 

3) Generel status for 

løn-, 

arbejdsomkost-

nings- og 

fraværsstatistik-

kerne 
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På baggrund af spørgsmål fra OAO’s representant præciserede Maria Boye, 

at mikroniveau betyder, at data bliver gjort tilgængelige på individniveau. Data 

vil primært omfatte de variable, som der offentliggøres på. Dog vil de sekscifrede 

disco-koder blive lagt i data. 

 

FH’s repræsentant spurgte, om bortfald også vil være en del af mikrodata, til 

hvilket Maria Boye svarede, at det ikke ville være tilfældet. 

 

FH’s repræsentant spurgte endvidere til problemerne med levering af bar-

selsdata fra sygedagpengeregisteret til fraværsstatistikken. Disse data bruges til 

barselsfraværet i staten samt til validering af de øvrige sektorer i fraværsstati-

stikken. Hun ønskede bl.a. at vide, om dette også har indflydelse på offentliggø-

relse af fx sygedagpengestatistikken.  

 

Det er efterfølgende undersøgt, om offentliggørelse af sygedagpenge og barsels-

dagpenge forventes at blive forsinket. Offentliggørelse af barselsdata vil være for-

sinket, mens statistikker vedr. sygedagpenge offentliggøres som planlagt. 

 

Maria Boye gennemgik status for den kønsopdelte lønstatistik og kunne oplyse, 

at effekten af tilbagemeldingerne til virksomhederne har givet stort set samme 

rettelsesprocent som sidste år.  

 

Den samlede effekt af tilbagemeldingerne har givet et fald i antal fejl fra 57.000 

til 32.000 fejl for virksomheder, som har fået en tilbagemelding sidste år og i år. 

 

Det har været planen at udvide systemet til kønsopdelt lønstatistik, så en forelø-

big kønsopdelt lønstatistik kan sendes til virksomhederne i løbet af foråret. Dette 

vil give virksomhederne mulighed for at foretage rettelser, før de modtager den 

endelige kønsopdelte lønstatistik. Dette projekt er udskudt til næste år, da tilba-

gemeldingerne til virksomhederne har krævet flere ressourcer end forventet.  

 

Maria Boye henviste til det udsendt notat om arbejdstid, som er uændret i for-

hold til det, der blev udsendt til mødet i januar.  

 

Danmarks Statistik har modtaget en kommentar til notatet fra Forhandlings-

fællesskabet, som vil blive indarbejdet i notatet. Der vil blive tilføjet en opsum-

mering af de generelle retningslinjer for, hvordan ændringer i arbejdsvilkår ind-

arbejdes i lønstatistikkerne. Som hovedregel vil oplysninger, som allerede ind-

samles eller, som relativt nemt kan indsamles, indgå i udarbejdelsen af lønstati-

stikkerne. 

 

Der er derudover udsendt et bilag med en optælling af, hvor stor udbredelsen af 

fritvalgsordninger er i den private sektor på DA området og på det øvrige om-

råde. Bilaget vil indgå som bilag B til notatet vedr. arbejdstid. 

 

Fritvalgsordningen indregnes på nuværende tidspunkt i lønstrukturstatistikken, 

men indgår kun som en omkostningseffekt i lønindeksene på DA’s område. Kun 

kontante udbetalinger fra fritvalgsordninger indberettes til lønstatistikken. Der-

udover er det ikke muligt at fastslå, om virksomheder har fritvalgsordninger. 

 

Tabellen i bilag B omfatter kun records godkendt til statistikproduktion og viser, 

at fritvalgsordninger er mere udbredt på DA området. 

 

Hvis fritvalgsordninger også skal indregnes i lønindeksene som en omkostnings-

effekt på ikke-DA området kan der tages udgangspunkt i det, der er indberettet 

4. Status for kønsopdelt 

lønstatistik 

5. Arbejdstid 
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som udbetalinger til lønstrukturstatistikken. Ud fra dette kunne man beregne 

nogle omkostningseffekter til brug i indeksene. Der vil dog være en del usikker-

hed forbundet med disse opgørelser, som kan give udsving i lønindeksene, hvis 

udbetalingsmønsteret ændrer sig.  

 

DA’s repræsentant sagde at dækningen af fritvalgsordninger på ikke-DA om-

rådet kan være højere inden for nogle brancher, fx inden for finansiering og for-

sikring. Det vil evt. være en mulighed at imputere på udvalgte områder. Han 

mente, at det vil være problematisk at bruge de forudgående indberetninger til 

lønstrukturstatistikken i indeksene. Man bør se på, om man kan finde oplysnin-

gerne andre steder. Han nævnte bl.a. fritvalgskonto, særlig opsparing og SH-be-

talinger. DA vil fremsende de metoder de kender til at identificere fritvalgsord-

ninger. 

 

Maria Boye sagde, at tabellen i bilag B til næste møde vil blive opdateret med 

en oversigt over fritvalgsordninger fordelt på brancher. Derudover vil vi se, om 

det er muligt at identificere fritvalgsordninger, som ikke benytter udbetaling af 

fritvalgsordning. 

 

Uwe Pedersen foreslog at Danmarks Statistik og DA drøfter mulighederne for 

at opgøre fritvalgsordningerne bilateralt. 

 

Maria Boye henviste til det udsendte notat. Beregningerne af effekten af ind-

førelsen af nye pensionsbidragssatser for tjenestemænd er fortaget på lønstruk-

turstatistikken for 2017. Resultaterne for 2018 forventes at være tilsvarende. Dog 

kan der være afvigelser, hvis flere tjenestemænd fx går på pension. 

 

Beregningerne viser, at indførelsen af nye pensionsbidragssatser for tjeneste-

mænd har størst effekt på det statslige område. 

 

Lønstrukturstatistikken 2018 offentliggøres i den eksisterende tidsserie, så et 

databrud undgås. Der vil blive tilføjet en forklarende note med oplysning om, at 

der kan være større forskelle inden for visse disco-grupper. 

 

Forhandlingsfællesskabets repræsentant spurgte om, hvor høje pensi-

onsbidragssatserne er i den private sektor.  

 

Maria Boye svarede, at pensionsbidragene indberettes, men at vi ikke kender 

satsen, da det er et beløb, som vi modtager i indberetningen. 

 

Uwe Pedersen supplerede med at beregning af pensionsbidragssatser ud fra 

Freiburgmodellen ikke er gennemført for den private sektor, da det har meget 

lille betydning. Virksomhederne har typisk i forvejen indberettet et pensionsbi-

drag på omkring 18 pct. til brug for statsregnskabet. 

 

FH’s repræsentant spurgte, hvad der sker med personer over 60 år, da bereg-

ningerne er baseret på personer på 60 år og derunder. Hertil svarede Uwe Pe-

dersen, at personer over 60 år sorteres fra ved beregning af pensionsbidrags-

satser i modellen. Men at der selvfølgelig beregnes pension på personerne i løn-

strukturstatistikken. 

 

FH’s repræsentant spurgte endvidere, om pensionsbidragssatserne vil blive 

opdateret fremadrettet.  

 

6. Tjenestemandspension 
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Uwe Pedersen svarede, at det er noget vi skal overveje. Der kan være risiko for 

volatile bidragssatser, hvis de opdateres jævnligt. Her vil ændringer i tilbage-

trækningsalderen spille en rolle. En senere tilbagetrækningsaldre vil fx medføre 

en lavere udgift og dermed lavere pensionsbidragssatser. 

 

Maria Boye tilføjede at Danmarks Statistik løbende vil måle ændringerne i pen-

sionsbidragssatserne og følge udviklingen, men det er vigtigt, at udviklingen i 

lønstrukturstatistikken ikke er afhængig af ændringer i pensionsbidragssat-

serne. 

 

Uwe Pedersen sagde, at de rentesatser, som indgår i modellen til brug for til-

bagediskonteringen af pensionsforpligtelsen fastlægges af EU’s Working Group 

on Ageing Populations and Sustainability. Renteniveauet ligger noget højere end 

det faktiske renteniveau i det nuværende lav-rente-regime med nominelt 5 pct. 

pr. anno, hvilket kan lyde noget urealistisk, når man tager udgangspunkt i de 

faktiske forhold i de senere år. 

 

Maria Boye konkluderede, at de nye pensionsbidragssatser vil blive indført i 

lønstrukturstatistikken fra 2018. 

 

Der var ingen bemærkninger under dagsordenspunktet. 7. Eventuelt 


