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11. juni 2015 

UWP 

Løn og fravær 

Referat fra 51. møde i kontaktudvalget for løn- og 
fraværsstatistik torsdag d. 9. december 2014 kl. 10 i 
Danmarks Statistik 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

 

KL: Frank Hedegaard, Silas Anhøj Soelberg 

AC: Gitte Henriksen 

LO: Steen Jørgensen 

CFU: Jan Limborg Madsen 

KTO: Vibeke Pedersen 

Danske Regioner: Jesper Tørslev-Thomsen 

KRL: Kaj Jacobsen, Lasse Hadberg 

DA: Lars Knudsen 

FA: Kirsten Lemming-Christensen 

FTF: Poul Pedersen 

Beskæftigelsesministeriet (STAR): Charlotte Funck Christensen 

Danmarks Statistik: Steen Bielefeldt Pedersen (formand), Maria Boye, 

Charlotte Wind von Bennigsen, Birgitte Lundstrøm, Cathrine Nielsen, Hege 

Susanne Hauglund, Uwe Pedersen (sekretær) 

 

Steen Bielefeldt Pedersen bød velkommen til årets andet møde i Kontakt-

udvalget for løn- og fraværsstatistik. Han sagde at hele holdet fra Løn og fra-

vær igen møder samlet op, dog med mindre ændringer i personalesammen-

sætningen og opgavestruktur i forhold til sidst. Han præsenterede Hege Su-

sanne Hauglund, som er forholdsvis nyansat i kontoret og som bl.a. arbejder 

med på lønindeksene sammen med Uwe Pedersen. Laurits Rauer Nielsen er 

imidlertid stoppet. Der vil bl.a. derfor blive slået to nye stillinger op inden Jul, 

som så skal besættes hurtigst muligt. Han fortalte derudover at Charlotte Wind 

von Bennigsen - udover at være ansvarlig for fraværsstatistikken for den priva-

te sektor - delvist igen arbejder med lønstrukturstatistikken for de offentlige 

sektorer, som hun også tidligere har gjort på fuld tid. 

 

Han henviste til den rundsendte dagsorden og mødepapirerne og spurgte om 

der er bemærkninger til referatet fra mødet i juni. 

 

Der var ingen bemærkninger fra de fremmødtes side, og referatet blev således 

godkendt. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen havde en del meddelelsespunkter. Han sagde at han 

på sidste møde kunne fortælle at både KMD og Silkeborg Data på Danmarks 

Statistiks opfordring har indvilget i at anmode deres kunder – kommunerne og 

regionerne – om tilladelse til at overføre data fra deres tjenestemandspensions-

systemer til Danmarks Statistik. På trods af at begge systemudbydere havde 

meddelt at det tidligst vil kunne ske fra 2015, har vi faktisk modtaget de første 

testdataleverancer for ganske nylig. Vi har endnu ikke haft lejlighed for at se 

nærmere på dem, men det vil vi gøre i det nye år. 

 

Der venter i den forbindelse en del arbejde i form af yderligere korrespondance 

med KMD og Silkeborg Data forude omkring indholdet i dataleverancerne. 

1) Velkomst og 
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2) Meddelelser 
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Derudover skal vores kontakt til Universität Freiburg ”genetableres”, da det jo 

efterhånden er længe siden at vi har talt sammen. Der skal indgås en eller an-

den form for samarbejdsaftale, før de kan udvikle en model på baggrund af 

vores data. Dernæst skal vi selv se på hvordan modellen i givet fald kan indar-

bejdes af os selv i lønstatistikkerne. 

 

AC’s repræsentant bemærkede at der er løse rygter om at pensionsforpligtel-

sen frem over skal fremgå af statens konti i de enkelte ministerier. 

 

DA’s repræsentant efterlyste informationer omkring metode og parametre i 

modellen, når den engang er klar. Han  sagde at Nationalregnskabet i øvrigt har 

præsenteret tal for tjenestemandspensionsforpligtelser, der afviger fra tilsva-

rende tal fra Lønkommissionens rapport. Han opfordrede til en større intern 

koordination på området imellem Løn og fravær og Nationalregnskab i Dan-

marks Statistik. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen supplerede med at Danmarks Statistik ud over i 

lønstatistikken og nationalregnskabet også arbejder med indregning af tjene-

stemandspensioner i det såkaldte ”Formueprojekt”, som Danmarks Statistik 

har fået i opdrag fra Nationalbanken. 

 

LO spurgte om det er muligt at se et metodepapir for den model, som universi-

tetet i Freiburg har udviklet til Offentlige finanser. Steen Bielefeldt Peder-

sen svarede at det nok kan lade sig gøre, men at der vist nok er tale om en ret 

grovkornet model. Mht. lønstatistikken vil vi muligvis have en lidt mere detal-

jeret løsning, hvis det altså er muligt. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen fortalte at der endnu ikke er sket mere omkring ind-

regning af B-skattepligtige personalegoder fra eIndkomst i lønstatistikken, da 

der simpelthen ikke har været ressourcer til at prioritere dette i det forløbne 

halve år. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen henviste til at han på sidste møde lovede at den 

kønsopdelte lønstatistik frem over vil få sit eget dagsordenspunkt på kontakt-

udvalgsmøderne. Det er stadig hensigten, men det er først for ganske nylig lyk-

kedes at få underskrevet en aftale med Beskæftigelsesministeriets Departement 

vedr. udvikling af et system til udarbejdelse af de nye kønsopdelte lønstatistik-

ker, så Danmarks Statistik er lige akkurat gået i gang med arbejdet. Derfor er 

det også relativt sparsomt, hvor meget vi kan sige på nuværende tidspunkt. 

 

Systemet, der skal være klar ultimo 2015, skal kunne udarbejde, kvalitetsopti-

mere, fremsende og administrere kønsopdelte lønstatistikker til de forpligtede 

virksomheder, som i øvrigt er sammenfaldende med langt de fleste responden-

ter af lønstatistikdata. Det er så meningen at virksomhederne skal modtage 

deres respektive kønsopdelte lønstatistikker første gang inden september 2016. 

Der er indtil nu udarbejdet en projektplan og afholdt et indledende møde om 

denne med Beskæftigelsesministeriets Departement. Der er desuden afholdt et 

indledende møde med DA og FA, hvor nogle udfordringer med udviklingen af 

systemet, herunder vedr. populationsafgrænsning, valideringer og beregninger, 

er drøftet. På de kommende kontaktudvalgsmøder vil Danmarks Statistik na-

turligvis orientere løbende om fremdriften i arbejdet, og der vil også være mu-

lighed for at kommentere på det fra jer udvalgsmedlemmers side. 
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LO’s repræsentant spurgte hvilket lønbegreb, den kønsopdelte lønstatistik 

skal udarbejdes på. Steen Bielefeldt Pedersen svarede at det vil være den 

standardberegnede timefortjeneste. 

 

KL spurgte hvor mange virksomheder, der vil modtage en statistik. Maria 

Boye svarede at det drejer sig om ca. 17.000 private virksomheder. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at han på sidste møde orienterede om det 

reformarbejde, der er i gang internt i Danmarks Statistik for så vidt angår den 

måde vi er organiseret på, det vi arbejder med og hvordan vi arbejder med det. 

Formålet er helt overordnet at frigive ressourcer til at forbedre kvaliteten af 

vores data, foretage og offentliggøre flere analyser på baggrund af dem samt i 

det hele taget at gøre Danmarks Statistik mere synlig i samfundsdebatten. 

 

Deloitte har i den forbindelse udarbejdet en budgetanalyse, som indeholder en 

række forslag til en bedre udnyttelse af ressourcerne og som skal behandles på 

mødet i Danmarks Statistiks Styrelse i morgen d. 10. december. Det bør her 

nævnes at Deloitte har undersøgt produktionsprocesser og ressourceforbrug af 

10 EU-forordningsbelagte statistikker, herunder også lønstatistikken, og sam-

menlignet disse med de tilsvarende i Sverige og Holland, hvor Deloitte således i 

den forbindelse også har været på besøg. I alle 10 tilfælde viser det sig at Dan-

marks Statistik klart er den mest effektive statistikproducent. Deloittes rapport 

vil blive offentlig tilgængelig. 

 

Derudover har nogle af medarbejderne selv bidraget med reformforslag, som 

indgår i den samlede reformpakke, der skal implementeres over de kommende 

år. 

 

AC’s repræsentant spurgte om der er nogen form for brugerinddragelse i re-

formprocessen og i givet fald, hvordan brugerudvalgene bliver involveret. 

Steen Bielefeldt Pedersen svarede at der nok vil være ret begrænsede mu-

ligheder. Nok primært igennem Styrelsesmøderne, hvor der jo også sidder bru-

gerrepræsentanter. Mht. brugerudvalgene er det vanskeligt at sige noget på 

nuværende tidspunkt, da ingen endnu ved hvordan disse vil se ud fremadrettet. 

 

AC’s repræsentant bemærkede hertil at man som institution jo bør være 

opmærksom på, at EU-statistikkerne ikke er alt her i verden og at andre bruge-

re også har et rimeligt behov for relevant statistik. Det synspunkt var Steen 

Bielefeldt Pedersen fuldstændig enig i, men sagde at brugerne jo i den grad 

også er med til at ”massere” institutionen ved i de forskellige brugerudvalg og i 

Styrelsen løbende at ytre deres ønsker. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at han havde håbet at kunne fremlægge en 

endelig afrapportering af kvalitetssikringsprojektet med KRL indeholdende de 

resultater og konklusioner, vi er nået frem til, og som reelt og i praksis blev 

afsluttet allerede i 2013. Det har hverken vi i Danmarks Statistik eller KRL 

kunnet afse ressourcer til indtil nu. Men vi er begge enige om at det projekt skal 

helt ud af verden, så snart de kommende OK2015-forhandlinger i stat, kom-

muner og regioner er afsluttet til foråret. Så til næste møde i juni 2015 forelig-

ger der en slutrapport. KRL’s repræsentant bekræftede denne hensigt. 

 

KL’s repræsentant sagde at de fuldt ud er klar over, at det andet kvalitets-

projekt, der omhandler lønudviklingen i den private sektor set fra henholdsvis 

Danmarks Statistiks og DA’s bord, har haft en fremtrædende prioritet og været 

kraftig medvirkende til at slutrapporten lader vente på sig. Ud fra den løbende 
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underretning i kontaktudvalget og fremlæggelsen af de vigtigste resultater på 

de tidligere møder er det dog blevet meget tydeligt, at både Danmarks Statistik 

og KRL har lært rigtig meget af projektet, og det samme gælder brugerne. Det 

er vi rigtig glade for i KL-regi; også selvom der endnu ikke foreligger en egentlig 

formel slutrapport. Repræsentanten fra Danske Regioner sagde at han er 

enig i KL’s synspunkt. 

 

Uwe Pedersen sagde at det jo på ingen måde er sådan, at der ikke er produ-

ceret noget. Faktisk er der produceret en del sider både i Danmarks Statistik og 

i KRL, så der er bestemt gang i en dialog og et arbejde, hvor vi stille og roligt 

nærmer os en samlet rapport. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen fortalte at der i forlængelse af det andet kvali-

tetsprojekt i samarbejde med DA i 2013-2014, der bl.a. også har vist problemer 

med dækningsgraden inden for visse brancher, er igangsat et kvalitetsarbejde 

vedr. stikprøverne/populationen af private virksomheder og hvorledes de ind-

byrdes hænger sammen på tværs af vores forskellige statistikker. Dette arbejde 

kommer formentlig til at forløbe henover foråret og sommeren inden stikprø-

verne/populationen til statistikkerne med referenceåret 2016 skal bestemmes i 

efteråret 2015. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen fortalte at Danmarks Statistik udgiver et kvartalsvist 

byggeomkostningsindeks, der skal vise udviklingen i omkostningerne ved ny-

bygning af boliger. Byggeomkostningsindeksene er opdelt på materialeomkost-

ninger og på arbejdsomkostninger. Mange brugere har en forventning om at 

arbejdsomkostningsindeksene har en udvikling, der nogenlunde følger udvik-

lingen i lønindekset for bygge og anlæg. Ikke mindst fordi data faktisk beror på 

data fra den kvartalsvise lønstatistik. Forskelle i metode og populationer bety-

der imidlertid, at arbejdsomkostningsindeksene ikke følger lønindeksene. Si-

den første kvartal 2009 har udviklingen i byggeomkostningsindekset ligget 

markant over udviklingen i lønindekset for bygge og anlæg. Fra tredje kvartal 

ligger årsstigningen her på omkring 3 pct. eller højere. 

 

Formålet med byggeomkostningsindekset er forskellig fra formålet med lønin-

dekset, og data både behandles og bruges anderledes end i lønindekset. Vi har i 

Løn og fravær indgået et samarbejde med Priser og forbrug, der er ansvarlig 

for at udarbejde byggeomkostningsindekset, med henblik på dels at finde år-

sagsforklaringer på forskellene samt dels at se på, hvad der evt. kan gøres ved 

det. Det skal i den forbindelse siges at byggeomkostningsindekset er et særde-

les ambitiøst indeks og opdelt på et meget detaljeret niveau. Måske også for 

ambitiøst. 

 

AC’s repræsentant spurgte om det udarbejdes på baggrund af identiske virk-

somheder, ligesom lønindekset. Uwe Pedersen svarede at det udarbejdes på 

baggrund af identiske personer på identiske virksomheder med identiske ar-

bejdsfunktionskoder. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen orienterede herefter kort om ”logningssagen” i 

Danmarks Statistik. Danmarks Statistik er i en beretning fra Rigsrevisionen til 

Statsrevisorerne blevet kritiseret for vores behandling og håndtering af fortro-

lige oplysninger. Beretningen har desværre affødt en artikel i Metroexpress 

med overskriften ”450 medarbejdere kan snage i dit privatliv”. Dette udsagn er 

naturligvis ikke sandt. Mht. de af Rigsrevisionen fremsatte kritikpunkter, så er 

det noget, der bliver gjort noget ved fra Danmarks Statistiks side, og der er i 

den forbindelse sat et stort arbejde i gang for at kortlægge, hvordan Danmarks 
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Statistik kan leve op til Sikkerhedsbekendtgørelsen. Der er ingen tvivl om at 

dette arbejde kan få relativt store konsekvenser for vores arbejde i Løn og fra-

vær i 2015, idet det kan betyde at vi skal foretage store omlægninger af vores 

nuværende statistikproduktionssystemer. 

 

Der var herefter ingen yderligere meddelelser, og Steen Bielefeldt Pedersen gik 

herefter over til status for løn- og arbejdsomkostningsstatistikkerne. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen lagde ud med at slå fast, at der har været tale om et 

”annus horribilis” i Løn og fravær mht. driften af vores statistikker, og at der 

absolut ikke er en forventning om at denne situation gentager sig. I år udkom 

lønstrukturstatistikken først for nylig d. 5. december, men til næste år har vi en 

klar forventning om at den udkommer ultimo september. Også de øvrige års-

statistikker har været ramt, da de bygger på Lønstrukturstatistikken. 

 

Af det udsendte statuspapir fremgår at statistikken over samlede arbejdsom-

kostninger offentliggøres med udgangspunkt i den nye sektorafgrænsning. Det 

er forkert, idet den udkommer som hidtil. Det er derimod hensigten at den nye 

sektorafgrænsning implementeres i statistikken i 2015. 

 

Mht. lønindeksene er der planlagt to ændringer i 2015. For det første ønsker vi 

at fremrykke udgivelsen af Lønindeks for virksomheder og organisationer for 

første kvartal 2015, der hidtil har været offentliggjort ca. to uger senere end for 

de øvrige kvartaler. For det andet forventer vi at offentliggøre alle lønindeks på 

samme tid i en og samme NYT-artikel. Det vil som udgangspunkt medføre at 

indeksene for stat, kommuner og regioner udkommer små to uger senere, end 

tilfældet er i dag. Steen Bielefeldt Pedersen bad om bemærkninger til status fra 

de fremmødtes side. 

 

KL’s repræsentant sagde at de kunne leve med at de offentlige indeks ud-

skydes i forhold til i dag, men kun når det lykkes at fremrykke Lønindeks for 

virksomheder og organisationer for første kvartal som planlagt. Årsagen er at 

der som en teknisk forudsætning er behov for et skøn over den offentlige løn-

udvikling i forbindelse med KL’s forhandling af en ny økonomiaftale med Fi-

nansministeriet, som netop foregår op til sommerferien. Danske Regioners 

repræsentant havde samme synspunkt. 

 

FTF’s repræsentant sagde at det ikke har været specielt problematisk for 

dem at Lønindeks for virksomheder og organisationer for første kvartal hidtil 

er udkommet med to ugers forsinkelse i forhold til de øvrige kvartaler. Men det 

vil heller ikke være problematisk, når de offentlige indeks frem over udskydes 

lidt, for at udkomme samtidig Lønindeks for virksomheder og organisationer. 

 

DA’s repræsentant sagde at det er vigtigt med en lang sammenlignelig serie 

for de årlige statistikker tilbage i tid. For øjeblikket er lønstrukturstatistikken 

med den nye sektorafgrænsning kun offentliggjort for 2013. Han spurgte om 

Danmarks Statistik ikke kan regne nogle år længere tilbage. Uwe Pedersen 

svarede at det ikke kan lade sig gøre, da sektorkoden først er implementeret i 

Det Erhvervsstatistiske Register (ESR) fra 2013. Selv hvis det var muligt, vil det 

i princippet kræve at køre hele statistikproduktionen for alle årene om, da der 

jo skal opregnes til ESR på baggrund den nye sektorafgrænsning. 

 

Der var ikke yderligere kommentarer til dagsordenspunktet. 

 

3) Generel status for 

løn- og 

arbejdsomkost-

ningsstatistikker-

ne  
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Steen Bielefeldt Pedersen henviste til det rundsendte papir og fortalte at 

der mangler en bemærkning i det, om at der skal udarbejdes en kvalitetsrap-

port om Labour Cost Survey 2012, som skal sendes til Eurostat inden udgangen 

af 2014. Han spurgte om der var kommentarer, men der var ingen bemærknin-

ger fra de fremmødtes side. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at det først og fremmest er meget glæde-

ligt, at vi her i 11. time er blevet enige med STAR om en aftale, der sikrer at 

fraværsstatistikken udarbejdes årligt i hvert fald til og med referenceåret 2018. 

 

Derudover har det som direkte følge af driftsproblemerne med lønstruktursta-

tistikken været nødvendigt at udsætte offentliggørelsen af fraværsstatistikken 

2013. Det betyder desværre at alle planer vedrørende offentliggørelse af fra-

værsstatistikken på ny sektorafgrænsning, samt en samlet opgørelse af fraværet 

for alle sektorer under et udsættes til foråret 2015. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen bad om kommentarer til status for fraværsstatistik-

ken. 

 

KTO’s repræsentant lykønskede Danmarks Statistik med at få aftalen med 

STAR om en årlig fraværsstatistik i hus. KL’s repræsentant sagde at de lige-

ledes er yderst henrykte over dette og at det må siges at være en god julegave. 

Også de øvrige repræsentanter glædede sig over aftaleresultatet. 

 

Der var herefter ikke yderligere bemærkninger til fraværsstatistikken. 

 

AC’s repræsentant efterlyste en bedre fascilitering af Statistikbanken gene-

relt og herunder øgede muligheder for at krydse fx uddannelse med alders-

grupper. KL’s repræsentant bakkede op omkring dette ønske. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at ønsket er velkendt og ytret på tidligere 

møder. Danmarks Statistik vil se på mulighederne for det. 

 

Herefter sluttede mødet. 

4) Lønstatistikken 

internationalt 

5) Generel status for 

fraværs-

statistikken 

6) Eventuelt  


