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UWP 

Løn og fravær 

Referat fra 56. møde i kontaktudvalget for løn- og 
fraværsstatistik mandag d. 19. juni 2017 kl. 10 i 
Danmarks Statistik 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

 

KL: Frank Hedegaard, Erik Petrovski 

Danske Regioner: Jesper Tørslev-Thomsen 

LO: Steen Jørgensen 

AC: Benn Vestergaard 

HK Danmark: Morten Skov 

OAO: Jan Limborg Madsen 

Forhandlingsfællesskabet: Vibeke Pedersen 

FTF: Poul Pedersen 

KRL: Kaj Jacobsen, Lasse Hadberg 

DA: Lars Knudsen, Michael Eliasen 

FA: Maria Søndergaard 

Beskæftigelsesministeriet: Charlotte Funck Christensen (STAR) 

Finansministeriet: Mark Olsen, Frederik Søholm Jørgensen (Modernise-

ringsstyrelsen) 

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

rina Murray Elm, Charlotte Wind von Bennigsen, Birgitte Lundstrøm, Christi-

an Törnfelt, Bo Møller, Hege Susanne Hauglund, Uwe Pedersen (sekretær) 

 

Steen Bielefeldt Pedersen bød velkommen til sommermødet i Kontaktud-

valget for løn- og fraværsstatistik. Han konstaterede at dagsorden og samtlige 

mødedokumenter er udsendt og bad om godkendelse af referatet fra mødet i 

december 2016. Der var ingen bemærkninger fra de fremmødte deltageres side, 

og referatet blev således godkendt. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen startede med at præsentere Bo Møller, som nogle af 

mødedeltagerne muligvis allerede kendte i kraft af hans ansvar for Formuesta-

tistikken, og som herudover har fået ansvaret for Lønstrukturstatistikken for 

staten. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen bemærkede at meddelelsespunkterne på indeværen-

de møde, som fremgår af dagsorden, gennemgås i en udvidet form af de enkelte 

medarbejdere, der konkret arbejder med dem i det daglige. 

 

På de foregående møder har vi fra Danmarks Statistik fortalt en smule om et 

valideringsarbejde, vi har i gang omkring variable til belysning af medarbejder-

nes anciennitet i lønstatistikken. På næste møde i Kontaktudvalget i december 

vil vi gerne gøre rede for konkrete resultater, der er kommet ud af det arbejde. 

Men Hege vil allerede nu fortælle lidt mere detaljeret om projektet. 

 

Han overgav herefter ordet til Hege Susanne Hauglund, der havde udarbej-

det en egentlig præsentation af projektet, som bygger på udvikling af en data-

base over lønmodtagernes individuelle forløb inden for de virksomheder, hvor 

de er ansat. Forløbene bestemmes ud fra de forskellige datooplysninger, der 

indberettes til Lønstrukturstatistikken over tid. Datooplysningerne er imidler-
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tid som udgangspunkt særdeles fejlbehæftede, som enten skifter ofte og i varie-

rende omfang eller helt mangler. Fx ses det ofte at alene implementering af et 

nyt lønsystem medfører at datoerne for fx ansættelse i virksomheden og/eller 

datoen for arbejdsfunktion ændrer sig, selvom der reelt ikke er sket ændringer 

for den enkelte lønmodtager på virksomheden. Ved at sammenholde ansættel-

sesforholdene i de årlige lønstatistikregistre over tid og tilbage til 2002, kan de 

fejlbehæftede datoer rettes op ved hjælp af historikken, og hvor det så bliver 

muligt at foretage valide anciennitetsberegninger for de enkelte ansatte. Efter 

præsentationen bad Steen Bielefeldt Pedersen om bemærkninger fra de 

fremmødte repræsentanters side. 

 

FTF’ s repræsentant bemærkede at overgangen fra arbejdsfunktionsklassifi-

kationen DISCOLØN til DISCO-08 i 2010 må være en stor udfordring i og med 

der er en del, der er flyttet rundt også på tværs af hovedgrupper. Hege Su-

sanne Hauglund bekræftede dette, men sagde at der bliver taget højde for 

dette i projektet. 

 

DA’s repræsentant sagde at de kunne være behjælpelige med datamateriale, 

der rækker endnu længere tilbage end til 2002, hvis Danmarks Statistik måtte 

ønske dette. 

 

Dertil svarede Maria Boye at det ikke nytter så meget, i og med Lønstruktur-

statistikkens slutregister kun eksisterer som fælles register, dækkende alle sek-

torer tilbage til 2002. Data fra før 2002 eksisterer godt nok i forskellige former 

for datasæt, men det vil være en stor opgave at få disse til at hænge sammen. 

Charlotte Wind von Bennigsen supplerede med at det for den offentlige 

sektor vil være stort set umuligt at løse opgaven. Ikke mindst det kommunale 

og regionale datamateriale lider fx under at de ”ældste” ansættelsesforhold helt 

systematisk starter 1. januar 1995, hvilket ca. var det tidspunkt, hvor fra der 

skulle opsamles og indberettes til den offentlige lønstatistik for første gang og 

der derfor tydeligvis blot er tale om en eller anden form for af lønsystemet au-

togenereret systemdato. 

 

LO’s repræsentant bemærkede at man i IDA (red. bem.: Integreret data-

base for arbejdsmarkedsstatistik) bruger datooplysninger, som relaterer sig til 

indbetalinger til ATP til anciennitetsberegninger. Det kan man måske bruge 

som sammenligningsgrundlag eller supplerende kilde. Hege Susanne 

Hauglund sagde at det ikke er noget vi har tænkt på indtil nu, men man kun-

ne da sikkert overveje det. 

 

KL’s repræsentant spurgte om det er en særlig datacentral, der giver pro-

blemer mht. de kommunale og regionale data, altså KMD eller Silkeborg. 

Charlotte Wind von Bennigsen mente ikke det er tilfældet. Derimod kan 

man konstatere at fx indførelsen af Ny Løn har medført systematiske brud i de 

forskellige datoer. 

 

Der var herefter ikke yderligere kommentarer til meddelelsespunktet om anci-

ennitet. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at der igennem hele lønstatistikkens histo-

rie har været megen debat om hvorledes ændringer i forskellige arbejdsvilkår 

fra tid til anden påvirker lønstatistikken. Den debat er på det seneste blusset op 

igen i forbindelse med ændringer i arbejdstiden inden for visse statslige institu-

tioner, hvor Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag er blevet helt 

almindelige arbejdsdage, således at det er den enkelte medarbejder, der selv 
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betaler en eventuel hel fridag, efter som de pågældende dage ikke er nævnt i de 

respektive overenskomster. 

 

I forlængelse heraf har vi i Danmarks Statistik naturligvis haft en del overvejel-

ser og drøftelser – og senest i sidste uge et decideret møde – om hvor vidt og 

hvordan den slags bør indregnes i både Lønindeks, Lønstrukturstatistik og i 

sidste ende også i Fraværsstatistikken. Vores indstilling i dette konkrete tilfæl-

de er at vi på trods af at det rent principielt bør afspejle sig i statistikkerne ikke 

kan gøre det i praksis. 

 

LO’s repræsentant beklagede Danmarks Statistiks synspunkt, eftersom ind-

dragelsen af de tre fridage er at sidestille med en generel stigning i arbejdstiden 

uden lønkompensation, hvilket i statistikken bør afspejles som et fald i gen-

nemsnitstimelønnen. Forhandlingsfællesskabets repræsentant var enig i 

LO’s bemærkning. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen var principielt helt enig i LO’s kommentar, men 

påpegede at det afgørende må være, hvad der er praktisk muligt. Så vidt vi er 

orienteret, er ordningen indført for i omegnen af noget der svarer til 14 pct. af 

de statslige ansatte i alt (red. bem. : Kilde: Egne beregninger). Når det er sagt 

er der to vigtige forhold omkring muligheden for at indregne disse dage, man 

skal være opmærksom på. 

 

For det første ved vi ikke med sikkerhed om de 14 pct. virkelig er dækkende 

eller korrekt, af den årsag at det kræver en detailviden, vi ikke har eller på ri-

melig vis kan fremskaffe. For så vidt angår staten vil det måske endda kunne 

lade sig gøre, men på det private område, som jo skal være sammenligneligt 

med de øvrige sektorer, bevæger vi os ind i en ”jungle”. Vi har for nogle år siden 

forsøgt at kortlægge omfanget af hvor vidt Grundlovsdag er en hel fridag i den 

private sektor uden for DA’s og FA’s område. Vi stødte ret hurtigt ind i et broget 

billede, hvor det er en halv fridag i nogle virksomheder, en hel i andre og ingen 

fridag overhovedet i nogle tredje. Kort sagt et hav af forskellige ordninger i for-

skellige virksomheder. 

 

For det andet er det spørgsmålet om 14 pct. af en samlet sektor er tilstrækkelig 

til at indføre en korrektion. De 14 pct. kunne måske være mindre, da det måske 

kun er visse personalegrupper i de pågældende styrelser, det vedrører. 

 

Endvidere er det et generelt spørgsmål om hvor udbredte den slags ordninger 

bør være, før de indregnes i lønstatistikkerne. Hvis vi forudsætter at de tre fri-

dage bliver fjernet inden for hele den statslige sektor, så er det nok svært at 

komme uden om på et tidspunkt at indregne dette i vores formelsamling for 

lønstrukturstatistikken. Med hensyn til lønindeksene er det dog noget sværere 

at håndtere, eftersom indfasningen i de forskellige institutioner sker og til dels 

allerede er sket på forskellige tidspunkter. Vi ville så skulle indarbejde effekter-

ne med tilbagevirkende kraft, alt efter hvornår de enkelte styrelser har imple-

menteret disse ordninger. Det mener vi ikke er muligt i praksis. 

 

For et par år siden havde vi faktisk en lignende diskussion med hensyn til yngre 

læger, der ikke har ferie med løn men alligevel får indbetalt fuldt pensionsbi-

drag i perioder med ferie. Ændringer i feriemønster imellem årene medfører 

derved store ændringer i den gennemsnitlige timeløn for denne gruppe. Dette 

er der ikke forsøgt at korrigere for i lønindeksene, eftersom det kan forekomme 

for andre grupper i de øvrige sektorer, men som er helt umuligt for os at kort-

lægge omfanget af og hvilke grupper det vedrører. 
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Noget anderledes forholder det sig selvfølgelig ved generelle ændringer i over-

enskomsterne, som fx indførelsen af særlige feriefridage og den 6. ferieuge, 

som blev indregnet i lønindeksene efter OK 99 i takt med at retten til dem tråd-

te i kraft. Disse blev indført på hele det offentlige arbejdsmarked, og det var 

således også muligt at indregne dem i lønindeksene. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen afrundede diskussionen om inddragelsen af de tre 

fridage og sagde at Danmarks Statistik til næste møde vil starte med at udar-

bejde et papir, der beskriver nærmere hvordan og hvornår ændringer i arbejds-

tid kan indarbejdes i lønstatistikken og hvornår ikke. 

 

Sidste meddelelsespunkt vedrørte ligestillingsstatistikken, som blev lanceret på 

Danmarks Statistiks hjemmeside og i Statistikbanken d. 1. juni i form af indtil 

videre ca. 90 tabeller til belysning af ligestilling imellem mænd og kvinder. 

Heriblandt er der også tabeller over løn- og fraværsstatistik, der således supple-

rer de almindelige tabeller under emneområderne Løn og Fravær. 

 

Han overgav herefter ordet til Maria Boye og Charlotte Wind von Ben-

nigsen, der sammen gav en kort præsentation af ligestillingsstatistikkerne. 

Især fraværsstatistikken blev fremhævet i præsentationen, der er blevet kombi-

neret med både indkomst- og familieoplysninger fra Danmarks Statistiks regi-

stre. På sigt vil der måske komme flere tabeller til, hvis det er muligt. Der var 

ingen bemærkninger eller spørgsmål til præsentationen over ligestillingsstati-

stikken fra repræsentanternes side. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at der som sædvanlig er udsendt et kort 

statuspapir for statistikkerne over løn og arbejdsomkostninger samt om fra-

værsstatistikken. Han gjorde særligt opmærksom på at lønstrukturstatistikken 

2016 vil kunne udnytte de kvalitetsforbedringer, der er opnået med Danmarks 

Statistiks tilbagemelding til de virksomheder, der skal modtage en kønsopdelt 

lønstatistik, jf. det næste dagsordenspunkt. Der var ingen bemærkninger fra 

repræsentanternes side vedr. statusnotatet. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen konstaterede, at der var udsendt et statuspapir om 

arbejdet med den kønsopdelte lønstatistik. Det har været et kæmpe stykke ar-

bejde med at udvikle et system, hvor Danmarks Statistik automatisk og syste-

matisk kan melde tilbage til virksomhederne om de fejl, vi kan konstatere i 

deres indberetninger til lønstrukturstatistikken. Endnu mere positivt er det at 

virksomhederne tager godt imod tilbagemeldingerne. Det viser sig at de egent-

lig er interesseret i at levere valide løndata, når det nu er sådan at de jf. Lov om 

Danmarks Statistik alligevel er forpligtet til at indberette til lønstatistikken. Det 

har med sikkerhed også bidraget positivt med de mange møder vi har haft med 

lønbogholderne om hvor vigtigt det er at indberette korrekt. 

 

Han overlod herefter ordet til Maria Boye, der præsenterede systemet til den 

automatiske tilbagemelding, og som er foretaget til ca. 1200 virksomheder med 

fejl i fx DISCO-og jobstatuskoder, urealistiske timetal eller for få indberettede 

lønmodtagere i forhold til vores forventninger. Efter præsentationen var der 

mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Michael Eliasen fra DA spurgte hvad kriteriet er for at indgå i optællingen 

på de 1200 virksomheder. Maria Boye svarede at kriteriet er 35 ansættelses-

forhold. Der skal desuden være indberettet bruttoindkomst og DISCO-koder, 
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for at tælle med. Bestyrelsesmedlemmer og andre særlige ansættelsesformer er 

frasorteret, så vidt muligt. 

 

Lars Knudsen fra DA kvitterede for den oversigtstabel i notatet, der fint 

viser den positive effekt af Danmarks Statistiks tilbagemelding. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til Maria Boyes præsentation og dagsor-

denspunktet om kønsopdelt lønstatistik. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen fortalte at arbejdet med udviklingen af et nyt 

lønindeks gik i gang efter december-mødet 2016 i Kontaktudvalget. I den for-

bindelse blev der også nedsat en følgegruppe af eksterne og interne interessen-

ter, som vi i Danmarks Statistik regner med at kunne sparre med, og som vi i 

øvrigt håber, vil komme med faglige indspark og konstruktiv feedback på det 

arbejde, der foregår i de forskellige arbejdsgrupper i projektet. De fleste af Jer 

repræsentanter i Kontaktudvalget sidder også med ved bordet i denne følge-

gruppe, og som de fleste af Jer ved, har der for ganske nylig været afholdt første 

møde i følgegruppen. Det er således heller ikke hensigten, at det nye lønindeks 

skal være genstand for en indgående drøftelse på dagens møde i Kontaktudval-

get, men vi har alligevel udarbejdet et kort statuspapir, der fortæller om hvor vi 

er i projektet. 

 

Der var herefter mulighed for bemærkninger og spørgsmål til papiret, der dog 

blot blev taget til efterretning. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at vi som lovet på december-mødet i Kontakt-

udvalget sidste år er kommet endnu et skridt længere for så vidt angår arbejdet 

med tjenestemandspensionerne, og Uwe Pedersen er nu nået dertil, at vi er tæt 

på at lukke denne sag. Blot for at gentage, hvad vi tidligere har meldt ud, så er 

det ikke hensigten at der skal indarbejdes ændringer for det indregnede pensi-

onsbidrag for tjenestemænd i lønindeksene, netop fordi dette ville bidrage til 

yderligere strukturforskydninger i lønindeksene i takt med at antallet af tjene-

stemænd er kraftigt faldende. 

 

Imidlertid er lønniveauet for tjenestemænd med et pensionsbidrag på 15 pct. 

generelt set iflg. vores modelberegninger undervurderet. Eftersom lønstruktur-

statistikken er en niveaustatistik og skal afspejle lønstrukturen, er det besluttet 

at vi indregner de modelberegnede pensionsbidrag i denne, og helst allerede i 

forbindelse med udgivelsen af lønstrukturstatistikken 2016, der udkommer i 

september. Det er dog usikkert om vi når dette mål, eller om det først kan ske 

for statistikken 2017. 

 

Han overgav herefter ordet til Uwe Pedersen, der gav det udsendte statusno-

tat et par ord med på vejen og præsenterede de ved hjælp af Freiburgmodellen 

beregnede bidragsprocenter for statsansatte og kommunalt/regionalt ansatte 

tjenestemænd. Herunder også en alternativ beregning af pensionsbidraget, når 

der ”skrues” på standardforudsætningerne omkring renteniveauet for statsan-

satte tjenestemænd, som blev efterspurgt af LO’s repræsentant på december-

mødet i Kontaktudvalget. 

 

Særlig fokus i præsentationen blev der lagt på de testresultater, der fremkom-

mer ved at indregne de modelberegnede pensionsbidrag i lønstatistikken for 

staten og kommuner/regioner for tællingsåret 2015. Det viser sig at gennem-

snitstimelønnen i staten vil ligge omkring 1 til 2 pct. højere samlet set i forhold 

til det nuværende niveau ved at antage et pensionsbidrag på 15 pct. for alle tje-
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nestemænd. Derimod er den kommunale og regionale lønstatistik stort set 

upåvirket med en marginal stigning i lønniveauet på omkring 0,1 pct. samlet 

set. Forskellen skyldes en kombination af relativt færre tjenestemænd i kom-

muner og regioner set i forhold til staten og generelt lavere pensionsbidrags-

procenter iflg. Freiburgmodellen for tjenestemandsgrupperne i kommuner og 

regioner. Efter Uwe Pedersens præsentation var der mulighed for spørgsmål og 

bemærkninger. 

 

Som på december-mødet blev det fra flere sider bemærket at det er et godt pa-

pir, ligesom der bl.a. fra KL blev kvitteret for at lønindeksene ikke påvirkes af 

modelberegningerne. 

 

Moderniseringsstyrelsens repræsentant bemærkede at Danmarks Stati-

stiks modelresultater tydeligt viser et noget mindre imputeret pensionsbidrag 

for tjenestemænd, end det er tilfældet i de beregninger, der fremgår af Løn-

kommissionens rapport. Det skyldes ikke mindst forskelle i de anvendte bereg-

ningsforudsætninger omkring renteniveau mv. Han sagde at det er vigtigt at 

Danmarks Statistik i sin dokumentation fremhæver anvendelsen af disse forud-

sætninger som begrundet i sammenlignelighed på fælles EU-niveau og krav 

fremsat af Eurostat, for at imødegå en eventuel kritik af at det ikke er Løn-

kommissionens resultater og forudsætninger, der anvendes. 

 

Moderniseringsstyrelsens bemærkning blev taget til efterretning af Steen 

Bielefeldt Pedersen. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til status for tjenestemandspensioner. 

 

Der var intet under dagsordenspunktet. Herefter sluttede mødet. 7) Eventuelt 


