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3. december 2014 

UWP 

Løn og fravær 

Referat fra 50. møde i kontaktudvalget for løn- og 
fraværsstatistik torsdag d. 19. juni kl. 10 i Dan-
marks 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 

Finansministeriet: Marianne Thorsager (Moderniseringsstyrelsen) 

KRL: Kaj Jacobsen, Lasse Hadberg 

DA: Lars Knudsen, Martin Jeppesen, Michael Eliasen 

FA: Kirsten Lemming-Christensen, Maria Søndergaard 

FTF: Poul Erik Pedersen 

Sundhedskartellet: Dorthe Julie Kofoed 

Beskæftigelsesministeriet (STAR): Tine Mercebach, Charlotte Funck 

Christensen 

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

rits Rauer Nielsen, Charlotte Wind von Bennigsen, Birgitte Lundstrøm, Cathri-

ne Nielsen, Uwe Pedersen (sekretær) 

 

Steen Bielefeldt Pedersen bød velkommen til det 50. møde i Kontaktudval-

get for løn- og fraværsstatistik. Han mindede om at der før udsendelsen af mø-

depapirerne i fredags allerede var udsendt to andre dokumenter i maj måned; 

et der vedrører en opdatering af årsstigningstakter efter implementering af den 

nye sektorafgrænsning i Danmarks Statistiks såkaldte ”skyggeindeks”, der om-

fatter alle fire kvartaler i 2013 og et der vedrører fremtiden for fraværsstatistik-

ken, set i lyset af den reducerede tilskudsfinansiering af statistikken fra Styrel-

sen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeri-

et. De to notater har ikke deres eget dagsordenspunkt på dette møde, men de er 

for god ordens skyld alligevel indeholdt i den samlede pakke af dokumenter, vi 

fremsendte i sidste uge. Han spurgte om der er bemærkninger til referatet fra 

sidst møde i december 2013. 

 

Der var ingen bemærkninger hertil og referatet blev godkendt. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde, at han på sidste møde i kontaktudvalget havde 

fortalt om langsomme fremskridt mht. at få leveret data vedr. tjenestemands-

pensioner, og at Danmarks Statistik havde modtaget et tilbud fra KMD, som vi 

ikke havde ressourcer til at betale for de pågældende dataudtræk. I stedet for at 

tage en runde hos de 98 kommuner og de fem regioner direkte og bede dem om 

data, har vi anmodet KMD via et brev til deres brugere om tilsagn til at overføre 

data fra deres tjenestemandspensionssystem til Danmarks Statistik. I december 

accepterede KMD denne model, og vi har udformet et passende brev, som KMD 

kan sende til deres brugere. Vi forventer at KMD meget snart sender dette brev 

til deres brugere. 

 

1) Velkomst og 

godkendelse af 

referat 

2) Meddelelser 
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Mht. Silkeborg Data (SD) er vi havnet i præcis samme situation. De fremsendte 

i december et tilbud, som Danmarks Statistik ikke er i stand til at honorere, og 

også her har vi anmodet om at SD ved brev fra os anmoder deres brugere om 

tilladelse til at stille de pågældende data til rådighed for Danmarks Statistik. SD 

har netop tilkendegivet, at de vil udvikle et system, som leverer de pågældende 

udtræk. De har dog samtidig meddelt at de ikke kan prioritere opgaven i deres 

arbejdsplan i indeværende år, og at det således først kan ske i 2015. 

 

KL’s repræsentant spurgte om Danmarks Statistik i mellemtiden har over-

vejet, hvordan de pågældende data konkret skal indarbejdes i lønstatistikken. 

Han bemærkede at KL tidligere flere gange har udtrykt bekymring for, at en 

ændret metode for indregning af tjenestemandspensioner kun bidrager yderli-

gere til strukturelle effekter i lønindeksene, som ikke er ønskelig. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen svarede, at der ikke endnu er taget stilling til 

dette. Det er åbenlyst for enhver at der kun er ganske små fremskridt mht. bare 

at få fat i datagrundlaget. Først når vi har adgang til data, kan vi begynde at 

vurdere hvad de konkret kan bruges til i lønstatistikken. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at Danmarks Statistik tidligere har udformet et 

notat til kontaktudvalget, der opgør værdien af B-skattepligtige personalegoder 

iflg. eIndkomst-registret. På sidste møde fortalte vi at det nu var blevet priori-

teret at udvikle et system, der muliggør udtræk fra eIndkomst af personalego-

der på job-niveau og at dette forventes at kunne lette vores videre arbejde mht. 

implementering af B-skattepligtige personalegoder i lønstatistikken. Dette sy-

stem er netop meldt klar, så i efteråret vil vi formentlig begynde at se på det 

igen, under forudsætning af at vi har ressourcerne til det. 

 

Med henvisning til det fremsendte notat om implementeringen af den ændrede 

sektorafgrænsning i alle fire kvartaler i 2013 i lønindeksene – det såkaldte 

”skyggeindeks” - fra den 28. april, udtrykte han forhåbning om at det dækker 

kontaktudvalgets behov. Der var ingen bemærkninger dertil fra de fremmødtes 

side. 

 

Den 20. maj blev den reviderede lov om ligeløn imellem mænd og kvinder ved-

taget i Folketinget. I henhold til loven er det planen at Danmarks Statistik star-

ter udviklingsarbejdet med den nye ligelønsstatistik i efteråret 2014, og udvik-

lingsarbejdet vil fortsætte ind i 2015, således at vi ultimo 2015 er klar med sy-

stemet, der genererer virksomhedsspecifikke ligelønsstatistikker til langt de 

fleste respondenter af lønstatistikdata. Danmarks Statistik har i den forbindelse 

haft et første møde med Beskæftigelsesministeriets departement for en uges tid 

siden, og vi forventer at have en samarbejdsaftale klar umiddelbart efter som-

merferien. Når den er underskrevet, går vi i gang med at udforme en projekt-

plan og derefter går vi så for alvor i gang. Arbejdet vil fremover udgøre et fast 

dagsordenpunkt på møderne i kontaktudvalget, og det er Maria Boye, der er 

ansvarlig projektleder. Det forventes dog at hun også indgår i dele af selve op-

gaveudførelsen. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen fortalte herefter om en del interne opgaver i Dan-

marks Statistiks organisation, der med sikkerhed vil påvirke arbejdet i Løn og 

fravær i det kommende halvår og som til dels er opstået i kølvandet på ansæt-

telsen af den nye Rigsstatistiker. 

 

For det første gennemfører Deloitte for øjeblikket en omfattende budgetanalyse 

af Danmarks Statistik. De skal helt overordnet se på om vi arbejder effektivt og 
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om der er mulighed for at allokere nogle ressourcer til andre opgaver, som vi 

ikke udfører i dag, men som vi kunne tænke os at udføre på et senere tidspunkt.  

 

AC’s repræsentant spurgte i den forbindelse, om der er mulighed for fx kon-

taktudvalget at få indflydelse på, hvad Danmarks Statistik skal lave fremadret-

tet. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen svarede, at de konkrete beslutninger vedrørende 

den slags jo træffes i et helt andet forum, så det vil formentlig ikke umiddelbart 

være muligt. 

 

For det andet gennemføres der i løbet af 2014 og 2015 en ny runde af de såkald-

te peer reviews i det Europæiske Statistiske System (ESS), dvs. i samtlige EU-

medlemslande og derfor også i Danmark. Peer reviewet har til formål at vurde-

re efterlevelsen af de 15 principper, der fremgår af European Statistics Code of 

Practice i samtlige EU-lande, EFTA-lande samt i Eurostat selv. Derudover skal 

koordinationen inden for det nationale statistiksystem samt integrationen i 

forhold til ESS evalueres. I første omgang skal Danmarks Statistik i peer re-

viewet gennemføre en selvevaluering, som består af et spørgeskema med om-

kring 350 spørgsmål og som er baseret på ESS Quality Assurance Framework. 

 

Sidst men ikke mindst er vi i gang med en større reformproces i Danmarks Sta-

tistik, som inddrager alle medarbejdere i større elle mindre grad. 

 

Alle de nævnte forhold handler kort sagt om hvad Danmarks Statistik laver, 

hvorfor Danmarks Statistik gør som Danmarks Statistik gør og hvordan Dan-

marks Statistik løser opgaverne. Alt dette vil med sikkerhed få konsekvenser for 

arbejdet med vores Strategi 2020, der formentlig vil blive sat i søen i løbet af 

2015. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen fortalte herefter, at Danmarks Statistik i efteråret 

som følge af nye krav fra Eurostat skal omlægge samtlige kvalitetsdeklarationer 

til en ny struktur. Det vedrører således også løn- og fraværsstatistikkerne. Ar-

bejdet hænger fint sammen med arbejdet omkring Code of Practice og Dan-

marks Statistiks egen fokus på sammenhæng i vores metadata mht. deklarering 

af variable, begreber, klassifikationer mv. Der skal i den forbindelse også fore-

tages og præsenteres usikkerhedsberegninger af stikprøvebaserede statistikker. 

 

Han fortalte dernæst at lønstatistikkens temapublikation ”Befolkningens løn”, 

som alle kontaktudvalgsmedlemmer har modtaget en kopi af, har været down-

loadet mere end 1500 gange. Han sagde at det er vi rigtig glade for, og vi håber 

at de fremmødte repræsentanter i kontaktudvalget har haft lejlighed til at læse 

den. 

 

Mht. kvalitetssikringsprojektet i samarbejde med KRL, som blev gennemført i 

2012 og 2013, så orienterede Danmarks Statistik på sidste møde i december om 

at vi i fællesskab med KRL ville udarbejde et papir, indeholdende de konklusi-

oner og resultater, vi er nået frem til. Vi havde håbet at kunne nå dette inden 

mødet i dag, men det har desværre ikke kunnet lade sig gøre. Der har været 

afholdt et enkelt møde med KRL i februar, hvor vi sammen er blevet enige om 

en skitse og en disposition for arbejdet, men længere er vi desværre ikke kom-

met. Der har simpelthen ikke været ressourcer til det, hverken hos KRL eller 

hos os selv. Så vi håber at kunne komme videre i efteråret, så vi kan præsentere 

nogle resultater på mødet i december. 

 



 

4/11 

Danske Regioners repræsentant spurgte om man komme det nærmere med 

en konkret tidshorisont. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen svarede at arbejdet her fra i sidste ende hænger 

på Uwe Pedersen, akkurat ligesom dagens dagsordenspunkt 5 om kvalitetspro-

jektet med DA gør og har gjort. Desuden må man også sige at I repræsentanter 

i vores kontaktudvalg jo allerede kender de vigtigste årsagsforklaringer til de 

afvigelser, der har været imellem lønudviklingen i vores lønindeks og KRL’s 

månedsstatistikker. Det arbejde, der udestår, er reelt det mere kedelige, at få 

det skrevet ned på et stykke papir. 

 

En sidste meddelelse Steen Bielefeldt Pedersen havde, var at Jonas Schneider 

er stoppet i Danmarks Statistik pr. 1. juni og at der d.d. og i morgen vil blive 

afholdt ansættelsessamtaler med ansøgere til den opslåede stilling, der meget 

gerne skal besættes umiddelbart efter sommerferien. Jonas havde primært 

opgaver med udarbejdelse af lønstrukturstatistikken, men nu sadler vi en smu-

le om, idet den nye medarbejder primært skal varetage opgaver med lønindek-

sene som aflastning for Uwe Pedersen.  

 

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

over til status for løn- og arbejdsomkostningsstatistikkerne. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde, at der i lyset af at der på dette tidspunkt af året 

ikke sker så meget internationalt på området for løn- og arbejdsomkostnings-

statistik, heller ikke er udarbejdet et statuspapir vedrørende dette på dagens 

møde. 

 

Han fortalte at lønstrukturstatistikken 2013 i efteråret for sidste gang offentlig-

gøres på den gamle sektorafgrænsning. Derudover vil den samtidig i en ny ta-

belserie også blive offentliggjort på den nye sektorafgrænsning. Efter offentlig-

gørelsen vil vi se på mulighederne for også at offentliggøre tidligere års tal i den 

nye tabelserie. Derudover er det planen at udgive en tema-NYT i forlængelse af 

den almindelige NYT-artikel. 

 

Lønindeks for den private sektor udkom som forventet i statuspapiret i forgårs 

d. 17. juni. En lille korrektion til det udsendte statuspapir er at dette lønindeks 

nu har skiftet navn til Lønindeks for virksomheder og organisationer. En an-

den lille korrektion til statuspapiret er at vi desværre har måttet kaste hånd-

klædet i ringen mht. den bebudede tema-NYT om lønudviklingen de sidste 15 

år, som vi gerne havde offentliggjort før sommerferien. Det er desværre ikke 

muligt at nå alligevel, men den vil i stedet udkomme i det tidlige efterår. 

 

Vi har derudover allerede leveret den store 4-årlige arbejdsomkostningsunder-

søgelse til Eurostat, selvom den først har deadline d. 30. juni. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen spurgte om der var bemærkninger til statusnotatet. 

 

DA’s repræsentant efterlyste en indsats i forbindelse med at skaffe oplysnin-

ger om øvrige arbejdsomkostninger for de virksomheder, der overgår fra stat 

eller kommuner og regioner til sektoren virksomheder og organisationer, fx 

DSB, og spurgte, hvilke overvejelser man i Danmarks Statistik har gjort sig for 

at få dækket de huller, der er i datagrundlaget. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen svarede, at der helt sikkert fremadrettet vil blive 

taget hånd om dette i forbindelse med fastlæggelsen af den konkrete stikprøve. 

3) Generel status for 

løn- og 

arbejdsomkost-

ningsstatistikker-

ne 
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Bagudrettet må vi desværre medgive, at vi ikke har været opmærksomme på 

det, da vi dannede stikprøven til statistikken over øvrige arbejdsomkostninger 

2013, så vi må se, hvad der kan lade sig gøre. Vi er dog i gang med at undersø-

ge, hvorvidt vi kan få oplysninger for 2013 fra DSB, som er en af de helt store 

”nye” virksomheder i den private sektor. 

 

AC’s repræsentant sagde at man i deres bagland er meget glad for temapub-

likationen Befolkningens løn. I den forbindelse efterlyste man fremover mulig-

heden for at udfolde lønstrukturstatistikken yderligere mht. uddannelse og 

aldersgrupper i Statistikbanken. Årsagen til det er konkret at alder er den bed-

ste tilnærmelse til anciennitet, der er muligt at opnå i lønstatistikken. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen svarede, at det var forståeligt med et sådan øn-

ske, men at man skal være opmærksom på at en yderligere opdeling kan skabe 

problemer med relativt tynde celler og at det vil kunne resultere i mindre robu-

ste resultater. Der skal trods alt kunne laves fornuftige fordelinger for i alt 7 

sektorvariable. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til statusnotatet og Steen Bielefeldt Pe-

dersen gik herefter over til status på fraværsstatistikken. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at der vedr. fraværsstatistikken er udsendt to 

forskellige papirer. Det ene er et kort statusnotat, som dels handler om imple-

menteringen af den nye sektorafgrænsning og dels beskriver vores planer mht. 

nye tabeller, der viser noget om fraværet for hele arbejdsmarkedet under et og 

om en opgørelse over den gennemsnitlige varighed af fraværsperioderne. Som 

det fremgår af papiret forventes det at vi kan publicere statistikken for 2013 to 

uger tidligere, sammenlignet med sidste år. Han spurgte om der er bemærk-

ninger til statuspapiret. 

 

LO’s repræsentant henviste til den dialog, han igennem et stykke tid har haft 

med bl.a. Steen Bielefeldt Pedersen om muligheden for at koble fraværsstati-

stikken sammen med de præsterede timer fra lønstatistikken med henblik at få 

prissat fraværet pr. præsteret time. Han efterlyste en tabel i Statistikbanken til 

dette formål. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen foreslog at LO udarbejder en formel henvendelse 

til Danmarks Statistik vedr. behovet for en sådan statistik. Så vil Løn og fravær 

kunne gå videre opadtil med sagen. 

 

Martin Jeppesen fra DA fandt det prisværdigt at Danmarks Statistik ønsker 

at udvikle fraværsstatistikken med nye tabeller, men set i lyset af det andet 

papir om finansieringssituationen, giver det måske god mening at overveje 

planerne en gang til. Lars Knudsen (DA) støttede det synspunkt og supple-

rede med, at det er vigtigere med en aktuel og kontinuert fraværsstatistik, end 

med en speciel temaartikel. Så hvis der i forvejen er mangel på ressourcer, er 

det det forkerte sted at bruge de få, som Danmarks Statistik har. Heldigvis er 

Danmarks Statistik i denne sammenhæng ikke den eneste udbyder af fraværs-

statistik, og man må jo så henholde sig til de øvrige producenter, selvom det 

måske ikke altid er helt sammenligneligt. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at diskussionen nu foregriber det andet 

papir, der allerede blev fremsendt første gang til kontaktudvalget d. 21. maj, og 

som handler om de ændringer, fraværsstatistikken står over for som følge af at 

STAR har meddelt Danmarks Statistik, at de ikke længere ønsker at finansiere 

4) Generel status for 

fraværsstatistik-

ken 
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statistikken i samme omfang som hidtil. Det har resulteret i en model, der be-

tyder at fraværsstatistikken fremover kun udarbejdes og udkommer hvert an-

det år. Det er vi selvfølgelig rigtig ærgerlige over, ikke mindst set i lyset af at 

fraværsstatistikken er inde i en god gænge med store kvalitetsforbedringer og 

nye og forbedrede tabeller i Statistikbanken og stadig kortere produktionstid. 

Det er imidlertid klart, at der ikke produceres en fraværsstatistik for året 2015 i 

2016, med mindre der tilføres yderligere finansiering til fraværsstatistikken 

inden ultimo oktober i år. 

 

Han fortalte at dokumentet som orienteringspunkt var på dagsorden på det 

sidste møde i Styrelsen for Danmarks Statistik tirsdag d. 17. juni, og at den 

samlede Styrelse med henvisning til vigtigheden af fraværsstatistikken både for 

så vidt angår økonomiske og sociale forhold udtrykte bekymring og stor undren 

over den trufne beslutning fra STAR’s side. 

 

Til DA’s indlæg er der det at sige, at bortprioriteringen af en tema-NYT og en 

ekstra tabel i Statistikbanken intet løser i forbindelse med ressourcesituatio-

nen. Der er tale om beløb i en helt anden størrelsesorden, der mangler i fra-

værsstatistikken. 

 

FTF’s repræsentant fortalte at han har sendt dokumentet videre til hans 

organisations arbejdsmarkedsafdeling, og der er de meget bekymrede over at 

fraværsstatistikken nu kun skal produceres hvert andet år. Udover at statistik-

ken fremover kun udkommer hvert andet år, påvirker prioriteringen desværre 

også datakvaliteten, når virksomhederne kun skal indberette hvert andet år. 

Der er behov for at virksomhederne indberetter kontinuert, når kvaliteten skal 

være i orden. Når det kun sker hvert andet år, bliver de aldrig rigtig gode til det. 

FTF beklager meget den opståede situation, men vi er jo nødt til at tage det til 

efterretning. 

 

KTO støttede op om FTF’s kommentar og udtrykte ligeledes deres beklagelse 

over den manglende finansiering, men også de tog den valgte model til efter-

retning. 

 

DA’s repræsentant sagde at det er rigtigt ærgerligt, at Danmarks Statistik er 

nødt til at reducere produktionen af fraværsstatistikken på denne måde som 

følge af den reducerede finansiering fra STAR. Ikke mindst set i lyset af de 

mange kvalitetsforbedringer, der er opnået igennem årene og de mange bruge-

re af fraværsstatistikken. I DA fortsætter vi imidlertid med at producere en 

årlig fraværsstatistik som hidtil. Man må derfor desværre se i øjnene, at der 

derved nok opstår et misforhold i kvaliteten af data imellem de data til fraværs-

statistikken, der indsamles af os i arbejdsgiverforeningerne og de der indsamles 

af Danmarks Statistik selv. Spørgsmålet er om Danmarks Statistik i lyset af 

dette ikke burde genoverveje modellen med en produktionsrytme på hvert an-

det år. Evt. ved at skrue på nogle andre knapper, fx ved at reducere stikprøven, 

der også ville reducere indberetningsbyrden tilsvarende. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen svarede at en årlig fraværsstatistik ingen gang 

har på jorden med den reducerede finansieringsramme fra STAR. Derudover er 

størrelsen af stikprøven ikke en parameter, der kan skrues på, idet den i forve-

jen har en størrelse, der absolut er i underkanten af hvad den bør være for at 

sikre den nødvendige kvalitet og dækning. Desuden er der slet ikke den simple 

sammenhæng imellem omkostninger til driften og antallet af indberettere, som 

DA her antyder. Rent produktionsmæssigt er det jo så at sige stadig ”de samme 

knapper, der skal trykkes på”, uanset at stikprøven måtte være reduceret. En 
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reduceret stikprøve vil primært gå ud over kvaliteten af fraværsstatistikken. I 

forvejen er små medarbejdergrupper dårligt dækkede bare med den nuværende 

stikprøve. 

 

FA’s repræsentant udtrykte også bekymring for datakvaliteten ved at redu-

cere produktionsrytmen for fraværsstatistikken til hvert andet år. Det gælder 

ikke mindst mht. måling af det lange fravær, der jo ofte går henover et årsskifte 

og således overlapper to år. 

 

DA var enig heri og supplerede med at overgangen til dataindsamling hvert 

andet år derfor heller ikke udgør en reel reduktion af indberetningsbyrden for 

virksomhederne, da indberetningssystemerne fortsat skal køre for at kunne 

håndtere overlap af fraværet henover et årsskifte. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen medgav at den reelle reduktion af indberet-

ningsbyrden bestemt ikke er én til én, blot fordi man undlader at indsamle data 

hvert andet år. 

  

AC’s repræsentant spurgte om der vil være afledte konsekvenser for lønsta-

tistikken af, at der kun indsamles data til fraværsstatistikken hvert andet år. 

Steen Bielefeldt Pedersen svarede, at det vil der ikke. Data specifik vedr. 

fravær anvendes i produktionen af lønstrukturstatistikken for staten og for 

kommuner og regioner, hvor de kobles sammen med løn- og andre oplysninger, 

og der er der ingen ændringer mht. årlige dataleverancer. I lønstrukturstati-

stikken for den private sektor indsamles fraværsoplysningerne direkte sammen 

med de øvrige oplysninger til lønstatistikkerne, så der er ingen sammenhæng til 

data, der indsamles til fraværsstatistikken. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde, at når STAR er til stede, så er det vel oplagt 

lige at høre, om de har nogle bemærkninger til vores diskussion her på mødet i 

dag. 

 

Repræsentanten fra STAR sagde at de meget beklager den situation, fra-

værsstatistikkens brugere nu er i, og at det ud fra dagens diskussion tydeligvis 

udgør et problem for dem. Desværre er STAR bundet af stramme budgetmidler, 

så der er ingen andre løsninger end den valgte, set fra deres bord. Så uagtet 

diskussionen her, kan der nok ikke ændres meget ved den trufne beslutning om 

den reducerede finansieringsramme. 

 

DA’s repræsentant foreslog at man skulle ”give det en omgang mere” ved at 

STAR indkalder til et fællesmøde imellem dem og statistikproducenterne, altså 

Danmarks Statistik, DA, FA og KRL. 

 

STAR’s repræsentant svarede, at et møde vil man sikkert gerne tage initiativ 

til i deres organisation, men det ikke er et løfte om at det vil ændre deres mu-

ligheder for finansieringen nævneværdigt. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde, at man fra Danmarks Statistik gerne stil-

ler op til et sådan et møde hos STAR, og også KRL’s repræsentant meddelte at 

de gerne kommer. Steen Bielefeldt Pedersen mente dog at det er STAR som 

opdraggiver, der formelt bør indkalde til mødet. 

 

KTO bemærkede at det egentligt ikke kun handler om statistikproducenterne. 

Man må ikke glemme brugerne af fraværsstatistikken. Det er mindst lige så 

vigtigt at invitere dem som det er at invitere statistikproducenterne, da vi bru-
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gere faktisk føler et vist ejerskab til fraværsstatistikken. AC bakkede op om 

dette synspunkt, ikke mindst når kvaliteten af statistikken generelt er på spil 

som følge af en reduceret produktionsrytme. 

 

DA beklagede at kontaktudvalget ikke har indstillingsret over for Danmarks 

Statistiks Styrelse. Der er simpelthen behov for en generel prioriteringsdrøftel-

se mht. hvilke statistikker, der skal produceres i Danmarks Statistik. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen svarede hertil at det ikke vil ændre noget i ud-

gangspunktet, som er at Danmarks Statistik ikke har egne midler til at finansie-

re produktion af bestemte statistikker. Det ville nærmest være uhørt at huset 

selv skulle betale for at en bestemt statistik bliver produceret. Sådan fungerer 

verden ikke, desværre. Danmarks Statistik producerer statistik, såfremt der 

bevilliges budgetmidler dertil. Enten via vores grundbevilling på Finansloven 

eller som i dette tilfælde som en tilskudsfinansieret aktivitet. 

 

AC’s repræsentant mente, at det i sidste ende jo er en diskussion af om en 

statistik har en samfundsmæssig betydning eller ej. Det vil de fleste jo nok me-

ne, at fraværsstatistikken på lige fod med andre velfærds- og arbejdsmarkeds-

statistikker har. Set i det lys er det da sjovt, at man rent faktisk udarbejder en 

statistik over at fx akustisk guitar er et af de mest populære fag på musiksko-

lerne (ref. bem.: jvf. NYT fra Danmarks Statistik 2014:325), som man kunne 

læse for nyligt. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen var enig i AC’s synspunkt og sagde at det derfor 

klart ville være at foretrække, hvis fraværsstatistikken blev finansieret af Dan-

marks Statistiks grundbevilling i stedet for som en tilskudsfinansieret aktivitet 

fra en enkelt opdraggiver, som i dette tilfælde er STAR. Han medgav at Dan-

marks Statistik bør overveje at gå videre ad den vej. 

 

Der var herefter ikke flere indlæg fra de fremmødte. Steen Bielefeldt Pedersen 

takkede for de mange indlæg og gik herefter over til punktet om kvalitetspro-

jektet med DA. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at vi som bekendt sammen med DA har haft en 

arbejdsgruppe bestående af Uwe Pedersen fra Danmarks Statistik og Michael 

Eliasen fra DA med Lars Knudsen og undertegnede på sidelinjen, der skulle 

kortlægge årsagerne til de forskelle der er i resultaterne for lønudviklingen, når 

man sammenligner Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor med 

DA’s KonjunkturStatistik. Som fremgår af det udsendte mødemateriale i fre-

dags, er der kommet et 15 siders notat ud af dette arbejde. Der er arbejdet in-

tensivt på notatet helt frem til tidspunktet, hvor det blev udsendt til Jer repræ-

sentanter i kontaktudvalget. Først og fremmest vil jeg her fra sige tak og give 

stor ros til de to herrer. Det har været et virkeligt godt samarbejde og som – 

synes jeg selv - har resulteret i et rigtig godt produkt. 

 

Papiret giver et rigtig godt indblik i hvordan de to statistikker udarbejdes og 

forskellene heri samt hvad disse forskelle så bidrager med hver især i forskelle-

ne på resultaterne af lønudviklingen. Resultaterne er nok lidt overraskende for 

de fleste; det har de også været for os selv, selvom det jo allerede på december-

mødet med de første spæde resultater blev indikeret, at metodeforskellen nok 

er en vigtig forklarende faktor. 

 

Overordnet set kan der drages tre hovedkonklusioner af arbejdet. For det første 

betyder forskellige populationer, forskelle i hvordan vi hver især validerer da-

5) Kvalitetsprojekt 

med DA 
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tamaterialet, forskelle i lønbegreb og forskelle i beregningsmetoden for de to 

statistikker både tilsammen men også delvist hver for sig meget for de forskelle, 

der er i resultaterne. For det andet må man på baggrund af arbejdet konklude-

re, at det er illusorisk at tro, at man kan sammenligne lønudviklingen i Dan-

marks Statistiks lønindeks og i DA’s KonjunkturStatistik. For det tredje må 

man konkludere at forskellene bygger på bevidste valg, der er truffet i hen-

holdsvis DA og i Danmarks Statistik og derimod ikke som følge af, at nogen af 

os ikke kan regne. 

 

De valg, der er truffet, bunder i høj grad i de brugerbehov for de pågældende 

statistikker, der er. For Danmarks Statistiks vedkommende er disse i høj grad 

bundet op på EU-lovgivning. 

 

Han overgav herefter ordet til Uwe Pedersen, der kort præsenterede nogle af 

hovedresultaterne af arbejdsgruppens arbejde, hvorefter der var mulighed for 

bemærkninger fra de fremmødtes side. 

 

LO’s repræsentant åbnede diskussionen og sagde at man ikke på det forelig-

gende grundlag kan tage en diskussion af de forskellige metoder i de to stati-

stikker og efterlyste som supplement til det udsendte et yderligere notat, der 

gennemgår styrker og svagheder ved de enkelte metodevalg og på den bag-

grund hører kontaktudvalget om ønsker og anbefalinger til en ny metode for 

udarbejdelsen af lønindeksene. Han bemærkede derudover at det altid været 

fremført fra forskellig side, at forskellene i de to statistikker primært dækker 

over at DA’s KonjunkturStatistik kun dækker deres medlemmer, hvorimod 

lønindeksene dækker hele arbejdsmarkedet, og Danmarks Statistik derfor ind-

samler data fra de øvrige virksomheder, der ikke er medlemmer hos DA og FA. 

Sådan som situationen er nu, er der to forskellige resultater for lønudviklingen, 

hvilket er uholdbart. Der er et klart behov for at tage skridt til en øget harmoni-

sering af de to konjunkturstatistikker i samarbejde med DA. Så kan det godt 

være, at DA også må give sig lidt på nogle punkter, men der er et klart behov for 

samordning. 

 

Det synspunkt var Steen Bielefeldt Pedersen ikke enig i og sagde at meto-

deforskellene altid har været kendte og også formidlede. Men det er først nu, vi 

for alvor ved hvor meget det egentlig betyder.  

 

FA’ s repræsentant bemærkede, at man i Danmarks Statistik bør gør mere 

ud af at forklare brugerne, hvad lønindeksene kan og skal bruges til. 

 

Lars Knudsen fra DA tog herefter ordet. Også han ville på DA’s vegne gerne 

sige tak for det gode og kollegiale samarbejde, der har været med Danmarks 

Statistik omkring kortlægningen af de forskelle der er. Han sagde at der herved 

er skabt et godt grundlag for den videre udvikling af de to konjunkturstatistik-

ker i både DA og Danmarks Statistik. Han mente at man i DA - også efter at 

årsagerne til afvigelserne nu er kendte – dog er blevet bestyrket i troen på, at 

deres KonjunkturStatistik udarbejdes efter nogle gode principper, som man 

gerne vil fortsætte med fremover. 

 

FTF’s repræsentant spurgte om der er periodesammenfald imellem eInd-

komst-beskæftigelsen, altså opregningsvægtene fra størrelsesstratum til bran-

cheniveau, og løndata for det pågældende kvartal. Uwe Pedersen svarede, at 

det er der ikke. Arbejdsgangen er således at lønmodtagerbeskæftigelsen, der 

produceres og offentliggøres af Arbejdsmarkedskontoret på kvartalsbasis, leve-

res til Det Erhvervsstatistiske Register (ESR), hvor de så flettes på de enkelte 
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enheder. ESR leverer herefter udtræk til alle fagkontorer, der har brug for dem. 

Herunder også til Løn og fravær. Derved opstår der normalt et timelag imellem 

opregningsvægtene og løndata, således at det fx er data for fjerde kvartal 2013, 

der anvendes for eIndkomst-beskæftigelsen i opregningen af løndata for første 

kvartal 2014.  

 

KL’s repræsentant sagde, at resultaterne af arbejdet, som er ganske opsigts-

vækkende, da må give anledning til visse overvejelser i Danmarks Statistik, om 

der evt. i den nuværende metode er noget, der bør ændres. Fx mht. personale-

forskydninger. 

 

AC’s repræsentant sagde, at der efter hendes mening er tale om et fremragen-

de papir, der i sidste ende jo viser, at forskellene også bygger på de forskellige 

formål med de to statistikker. Danmarks Statistiks lønindeks skal først og 

fremmest belyse den generelle lønudvikling overordnet set på nationalt niveau, 

hvorimod DA’s KonjunkturStatistik skal tilfredsstille visse brugere, ikke mindst 

LO, og tjene som et værktøj i forbindelse med fx overenskomstforhandlinger. 

Den diskussion bør vel tages op, når der næste gang er møde i treparts-

statistikudvalget. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at formålet med indeksene er at vise løn-

udviklingen for hele arbejdsmarkedet. Det eneste sted, hvor vi kender hele ar-

bejdsmarkedet, er i ESR. Her findes oplysninger om branche, størrelse og sek-

tor for alle virksomheder i Danmark. Både lønniveau og lønudvikling er korre-

leret med disse tre faktorer. Vores stikprøve er udtrukket med udgangspunkt i 

disse oplysninger om vores målpopulation, som igen hænger sammen med 

både vores måde at validere data på, og vores måde at opregne på. Det gør vo-

res lønindeks både robuste og konsistente. 

 

Selvfølgelig kan man arbejde med at begrænse personaleforskydningerne i løn-

indeksene, og det gør vi skam også i praksis ved at fjerne hele virksomheder. 

Men, hvis man først begynder at fjerne bestemte grupper inden for en virk-

somhed, så opstår der med sikkerhed en skævhed i bortfaldet. 

 

Hvis man fx trækker hver fjerde håndværksvirksomhed med imellem 10-19 

beskæftigede, så skal de som udgangspunkt og lidt forsimplet have en vægt på 

4. Hvis man bortvaliderer hver anden af disse, så får de resterende en vægt på 

8. 

 

Hvis man derimod bortvaliderer hvert andet ansættelsesforhold på baggrund af 

DISCO-koder, jobstatus, aflønningsform eller andet, som ikke findes i den po-

pulation man forsøger at opregne til, hvad gør man så? Bortfaldet bliver skævt. 

Skal de alle have en opregningsandel på 8? Næppe. 

 

Så kan man i stedet vælge at opregne til lønstrukturstatistikken. Men det er jo 

ikke den population vi prøver at ramme, fordi der også der er et skævt bortfald. 

Det samme er ikke tilfældet i lønindeksene. 

 

Vi er faktisk glade for vores lønindeks. De er konsistente, de er robuste, og så 

lever de i øvrigt op til EU-kravene på området. Også mange brugere er rigtig 

glade for dem, og de bliver fx brugt i alle mulige sammenhænge med kontrakt-

reguleringer mv. Danmarks Statistik har derfor ikke umiddelbart på arbejds-

planen at lave grundlæggende om på lønindeksene. 
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Der var ikke yderligere bemærkninger til notatet og Steen Bielefeldt Pedersen 

gik herefter over til sidste punkt på dagsorden. 

 

LO’s repræsentant fortalte at han igennem et stykke tid har forsøgt at finde 

ud af, hvordan arbejdstid for timelønnede indberettes i eIndkomst og om der 

tages højde for ferieafholdelse mv. 

 

Uwe Pedersen svarede at han ikke ved det med sikkerhed, men han foreslår 

at LO tager kontakt til Thomas Thorsen fra Arbejdsmarkedskontoret, som er 

tællingsansvarlig for den kvartalsvise lønmodtagerbeskæftigelse. 

 

Herefter sluttede mødet. 

6) Eventuelt 


