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Løn og fravær 

Ændringer vedr. fraværsstatistikken 

Til Kontaktudvalget for Løn- og fraværsstatistik 

 

Danmarks Statistik begyndte at udarbejde fraværsstatistik i 2003, og har siden 

2006 udarbejdet fraværsstatistik årligt, for hele arbejdsmarkedet. Indsamlin-

gen af data, behandlingen af data og offentliggørelsen af statistikken har gen-

nem alle årene været finansieret af forskellige styrelser under Beskæftigelses-

ministeriet. Det igangværende arbejde vedr. fraværsstatistikken finansieres af 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). STAR har desværre 

meddelt os, at de fremover ikke ønsker at finansiere fraværsstatistikken i sam-

me omfang som tidligere. 

 

På baggrund af drøftelser mellem STAR og Danmarks Statistik, om mulige løs-

ningsmodeller, har STAR besluttet sig for, at de fremover vil finansiere en fra-

værsstatistik, som udarbejdes og offentliggøres på baggrund af samme popula-

tionsstørrelse, og med samme detaljeringsgrad som hidtil, men kun hvert andet 

år.  

 

Hvis ikke der findes yderligere finansiering til fraværsstatistikken betyder det 

konkret at; 

 

 Der udarbejdes fraværsstatistik for 2013, som udkommer i efteråret 2014. 

 Der udarbejdes fraværsstatistik for 2014, som udkommer i efteråret 2015. 

 Der udarbejdes ingen fraværsstatistik for 2015. 

 Der udarbejdes fraværsstatistik for 2016, som udkommer i efteråret 2017. 

 Der udarbejdes ingen fraværsstatistik for 2017. 

 ….  

 

Ovenstående nye plan vil første gang få konsekvenser for arbejdet med fraværs-

statistikken i september 2014, hvor Danmarks Statistik således ikke skal 

udtrække en population af virksomheder, der skal indgå i statistikken for 2015, 

og således heller ikke anmode virksomheder om, at opsamle data for 2015.  

 

Vi er naturligvis ærgerlige over, at fraværsstatistikken ikke umiddelbart skal 

fortsætte som en årlig statistik. Statistikken er inde i en god gænge, hvor kvali-

teten af statistikken igennem årene er betragteligt forbedret, og hvor produkti-

onstiden har været faldende igennem de sidste par år, med en tidligere offent-

liggørelse til følge. Forbedret kvalitet og en stigende efterspørgsel efter fra-

værsdata har yderligere bevirket, at fraværsdata har ligget til rådighed for for-

skere siden begyndelsen af 2013. 

 

Interessen for fraværsstatistik er stor. Danmarks Statistik får mange fore-

spørgsler fra ministerier, forskere, organisationer, virksomheder og borgere, 

hvilket også antallet af udtræk fra Statistikbanken vidner om. I perioden 1/4-

2013-30/3-2014 blev der foretaget mere end 8.000 tabeludtræk fra Statistik-

banken. Der var i samme periode ca. 30 presseomtaler, fordelt på ca. 200 me-

dier, hvor der blev refereret til Danmarks Statistiks fraværsstatistik.  
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Det er ikke kun Danmarks Statistik der mærker en stor og stigende brugerinte-

resse for fraværsstatistikken. Forretningsudvalget for Kommunernes og Regio-

nernes Løndatakontor (KRL) har gennem de sidste par år ytret ønske om, at 

KRL udarbejder og offentliggøre månedlig fraværsstatistik for kommuner og 

regioner. KRL undersøger i øjeblikket mulighederne herfor, gennem dialog 

med dataleverandørerne.  

 

KRL, Moderniseringsstyrelsen, Dansk Arbejdsgiverforening og Finanssekto-

rens Arbejdsgiverforening udarbejder alle en årlig fraværsstatistik. Fraværssta-

tistikken er hos alle producenter et højt prioriteret område, pga. stor efter-

spørgsel hos brugerne. Det skal hertil bemærkes at KRL af samme årsag har 

valgt at prioritere produktion og offentliggørelse af fraværsstatistikken, over 

overenskomststatistikken (årsstatistikken) i 2014.  

 

Set i lyset af ovenstående vil det være et tilbageslag, hvis Danmarks Statistik – 

som officiel statistikinstitution – fremover kun hvert andet år, kan servicere 

brugerne med fraværsstatistik, som er sammenlignelig på tværs af sektorer og 

medarbejdergrupper.  

 

Hvis Danmarks Statistik skal udarbejde fraværsstatistik for 2015 skal der – i 

henhold til ovenfor skitserede plan – findes alternative finansieringskilder in-

den udgangen af september 2014. Danmarks Statistik skal således anmode 

kontaktudvalget om, dels at forholde sig til at fraværsstatistikken fremover kun 

udarbejdes hvert andet år, dels at overveje, hvorvidt der kan findes alternative 

finansieringskilder, således at fraværsstatistikken kan fortsætte som en årlig 

statistik fremover. 
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