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12. november 2018 

UWP 

Løn og fravær 

Referat fra 58. møde i kontaktudvalget for løn- og 
fraværsstatistik torsdag d. 21. juni 2018 kl. 10 i 
Danmarks Statistik 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

 

KL: Trine Dahl Iversen, Jonas Ellemand 

LO: Steen Jørgensen 

AC: Benn Vestergaard 

HK Danmark: Morten Skov 

Forhandlingsfællesskabet: Vibeke Pedersen 

Sundhedskartellet: Niels Christian Nielsen 

FTF: Martin Møland Nielsen 

KRL: Kaj Jacobsen 

DA: Lars Knudsen, Michael Eliasen 

FA: Kirsten Lemming Zandbergen, Karen Winnie Larsen 

Finansministeriet: Mark Olsen og 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, Hege Susanne Hauglund, Uwe Pedersen (sekretær) 

 

Steen Bielefeldt Pedersen bød velkommen til sommermødet i Kontaktud-

valg for løn- og fraværsstatistik. Han sagde at der til dagens møde er udsendt 

en række dokumenter, herunder også referatet fra mødet i december. Han 

spurgte om der er bemærkninger hertil eller om det kan godkendes. 

 

Der var ingen bemærkninger til mødereferatet fra de fremmødte repræsentan-

ters side, der således blev godkendt. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at der ikke er ret mange meddelelsespunkter til 

dagens møde. Der arbejdes hårdt på nogle ret store udviklingsprojekter, og så 

er foråret en driftsmæssig tung periode, hvor der anvendes en del tid på valide-

ringen af de indkomne data til især lønstrukturstatistikken og den kønsopdelte 

lønstatistik. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen fortalte at Carina Murray Elm ud over arbejdet med 

statistikken over øvrige arbejdsomkostninger har overtaget en yderligere ar-

bejdsopgave. Hun vil frem over således også være ansvarlig for produktionen af 

lønstrukturstatistikken for staten. 

 

DA’s repræsentant bemærkede at punkt 7 om arbejdstid på den udsendte 

dagsorden tilsyneladende er udgået fra den aktuelle dagsorden, der her på mø-

det vises som Power Point slide. Han havde bestemt set frem til dette dagsor-

denspunkt, hvor der ved flere lejligheder er stillet et papir i udsigt til Kontakt-

udvalget og ville gerne høre nærmere om, hvad Danmarks Statistik har gjort i 

den forbindelse. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen svarede hertil at dagsordenspunktet er udsat til 

næste møde. Det er bestemt ikke fordi der ikke blevet arbejdet på sagen. Uwe 
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Pedersen har faktisk skrevet et forholdsvist omfattende udkast, der tager ud-

gangspunkt i den problemstilling, der startede hele diskussionen. Nemlig fjer-

nelsen af de tre kutymefridage Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftens-

dag for en række statslige institutioner samt mere generelt den betalte frokost-

pause og den sjette ferieuge. Men personligt mener jeg ikke at vi med det fore-

liggende udkast helt er der, hvor papiret kan bruges til den generelle diskussi-

on, vi bør have, hvorfor jeg har valgt at vente med dette til et senere møde. Men 

diskussionen er stadig vigtig at få taget, da det nok næppe er sidste gang vi op-

lever at der indføres nogle særlige vilkår inden for hele eller dele af arbejds-

markedet, en sektor eller en specifik branche. For lønstatistikken vil det være 

mest hensigtsmæssigt på forhånd at have nogle klare principper for hvorfor 

eller hvorfor ikke evt. nye ordninger, regler eller aftaler vedrørende arbejdstids-

forhold skal behandles og i givet fald hvordan, så der ikke hver gang opstår 

diskussioner herom. 

 

Der var herefter ikke yderligere bemærkninger under meddelelser. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen gik herefter over til status for løn- og fraværsstati-

stikkerne. Han henviste til det udsendte papir og bemærkede at leverancen af 

det danske bidrag til Eurostats 4-årlige Labour Cost Survey (LCS) for tællingså-

ret 2016 på nuværende tidspunkt faktisk er fremsendt. Endvidere fremhævede 

han at det er besluttet at NYT-artiklen om Arbejdsomkostninger for virksom-

heder og organisationer nedlægges og derfor ikke udkommer for tællingsåret 

2017. Tabellerne i Statistikbanken vil dog fortsat blive opdateret. 

 

Forhandlingsfællesskabets repræsentant spurgte i den forbindelse om 

det skyldes manglende efterspørgsel efter NYT-artiklen, der bygger på en moni-

torering af antal gange, den er downloadet fra Danmarks Statistiks hjemme-

side. Dette kunne Steen Bielefeldt Pedersen bekræfte og bemærkede at der 

de facto har været tale om en årlig reproduktion af tidligere års NYT-artikler, 

der nok også skyldes at det er vanskeligt at formidle denne statistik på en til-

strækkeligt spændende måde. 

 

Der var ikke yderligere kommentarer til status fra repræsentanternes side. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen overgik herefter til status for den kønsopdelte lønsta-

tistik. Han sagde at vi fortsat har rigtig gode oplevelser med virksomhederne, 

der viser sig yderst samarbejdsvillige og faktisk gør rigtig meget for, at de op-

lysninger vi modtager fra dem er korrekte, så vi i Danmarks Statistik kan udar-

bejde en korrekt kønsopdelt lønstatistik, de konkret kan bruge internt i deres 

egen virksomhed. Som fremgår af det udsendte statusnotat giver tilbagemel-

dingen et tydeligt løft i kvaliteten, som jo i sidste ende også smitter af på løn-

struktursstatistikken samlet set. Han overlod herefter ordet til Maria Boye, 

der gav en kort præsentation af de høstede gevinster ved tilbagemeldingen til 

virksomhederne frem til 11. juni. 

 

LO’s repræsentant ville med henvisning til at Danmarks Statistik udsender 

automatiske tilbagemeldinger til omkring 1700 virksomheder gerne vide, hvor-

dan det tilsvarende ser ud for DA. Hertil svarede DA’s repræsentant at det 

drejer sig om ca. 1500 virksomheder. 

 

LO’s repræsentant bemærkede at der er en stor stigning i antal CPR-numre 

fra 2015 til 2017, både når det gælder i virksomhederne samlet set og specifik i 

de virksomheder, der er forpligtet til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik. 

Han spurgte hvad der egentlig driver denne vækst i ”beskæftigelse”. 
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Maria Boye svarede at man skal være varsom med at fortolke alt for meget på 

denne udvikling, da den fortrinsvis afspejler en bedre datakvalitet generelt i 

indberetningerne, der i sidste ende også indgår i statistikken. Der er desuden 

ikke tale om en stigning målt i antal fuldtidsbeskæftigede, men blot i antal ind-

berettede ansættelsesforhold, som bl.a. er påvirket af personaleomsætningen 

men også af andre rent indberetningstekniske forhold. 

 

DA spurgte om det så også betyder at man som ansat kan optræde flere gange i 

de viste tabeller. Det bekræftede Maria Boye og indskærpede, at der også er 

indbyrdes afhængighed imellem nogle af de viste fejltyper. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til dagsordenspunktet om den kønsop-

delte lønstatistik. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at der som bekendt arbejdes hårdt på ud-

viklingen af Danmarks Statistiks nye lønindeks. Vi beklager at vi måtte aflyse 

mødet i Følgegruppen i maj eller her i juni, men vores vurdering har været at 

fremdriften i projektet i forhold til sidste møde d.9. marts har været for be-

grænset i forhold til nu igen at afholde et nyt møde i Følgegruppen. 

 

Uwe Pedersen supplerede med at det selvfølgelig ikke skal forstås som om 

der ikke er sket noget konkret arbejde i projektet. Tværtimod arbejdes der in-

tenst videre i projektet og vel at mærke med baggrund i de konklusioner, vi har 

truffet bl.a. ud fra netop jeres tilbagemeldinger på det seneste Følgegruppemø-

de. Men vi må bare erkende at tiden til at præsentere nye udestående emner i 

projektet ikke er kommet endnu, da vi stadig arbejder med de samme emner, vi 

præsenterede for jer i marts. Så set ud fra det er der ikke meget nyt under solen 

i forhold til sidst, vi mødtes med jer i den sammenhæng. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at der på baggrund af det aktuelt pågående 

arbejde skal træffes nogle helt konkrete beslutninger allerede inden sommerfe-

rien i Styregruppen for projektet, herunder ikke mindst de homogene grupper, 

indekset skal opdeles efter og som på nuværende tidspunkt har været diskute-

ret i mere end et år. Vi regner så med at vores næste møde i Følgegruppen vil 

være i september. 

 

En repræsentant spurgte om det skal forstås på den måde, at Styregruppen i 

sidste ende træffer den endelige beslutning, hvordan sammensætningen af de 

homogene grupper bliver. Steen Bielefeldt Pedersen bekræftede at Styre-

gruppen træffer de endelige beslutninger på vegne af Danmarks Statistik på 

baggrund af de diskussioner, der har været med Følgegruppen og det konkrete 

arbejde i arbejdsgrupperne til projektet. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til dagsordenspunktet om det nye lønin-

deks. 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at der er fremsendt endnu et statusnotat, 

der omhandler arbejdet med tjenestemandspensioner. Heri indgår bl.a. også 

konsekvensberegninger for pensionsberegningerne i lønstrukturstatistikken. 

Han overgav ordet til Uwe Pedersen, der præsenterede det udsendte papir, 

hvoraf en række nyopståede udfordringer i forbindelse med en rettidig indreg-

ning af pensionsbidragene i lønstrukturstatistikken 2017 fremgår. 

 

Udfordringerne vedrører hovedsagelig statens tjenestemænd og handler især 

om at de såkaldte ”karriereveje”, der anvendes i Freiburgmodellen, har vist sig 
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at bero på en for forsimplet antagelse, der ikke i tilstrækkelig grad tager højde 

for den konkrete arbejdsfunktion, en tjenestemand i staten måtte have iflg. 

lønstatistikkens individoplysninger og som derfor bliver for heterogene, jf. bi-

laget. Fx har en tjenestemand ansat i Forsvarsministeriet, som er beskæftiget 

med kontorarbejde, i modellen samme ”relativt lempelige” vilkår mht. tidlig 

pensionering som en tjenestemand, der kan kategoriseres som egentlig soldat. 

Da dette medvirker til en skævvridning af de beregnede pensionsforpligtelser, 

har det været nødvendigt at ”genåbne sagen” i samarbejde med kontoret for 

Offentlige finanser og at se på disse karriereveje én gang til, så de i højere grad 

tager højde for arbejdsfunktion i stedet for blot ministerområde. 

 

En yderligere udfordring er at der for tidligere statsejede virksomheder allerede 

indberettes tjenestemandspensionsbidrag, der tilsyneladende langt overstiger 

de ”almindelige” 15 pct. af den pensionsgivende løn, som altid har været ind-

regnet for statsansatte tjenestemænd i lønstrukturstatistikken til brug for stats-

regnskabet, der medfører mulighed for dobbelttælling, når der indregnes nye 

pensionsbidrag på baggrund af Freiburgmodellen. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at det stadig er målet, at nå at få det hele 

på plads frem til udgivelsen af lønstrukturstatistikken 2017 i september og ef-

terlyste synspunkter fra repræsentanternes side. 

 

Forhandlingsfællesskabets repræsentant sagde at det for deres organisa-

tion er vigtigt, at indregningen af de nye tjenestemandspensionsbidrag bør slå 

igennem i alle sektorer samtidig, så statistikken bliver sammenlignelig på tværs 

af sektorerne. Det giver ingen mening fx at indregne dem for kommunerne, når 

de ikke indgår i lønstrukturstatistikken for staten. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til dagsordenspunktet. 

 

Der var intet at bemærke under eventuelt. Steen Bielefeldt Pedersen øn-

skede repræsentanterne en god sommer, hvorefter mødet sluttede. 

7) Eventuelt 


