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11. juni 2015 

Løn og fravær 

Generel status for kønsopdelt lønstatistik 

Til kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

 

Der er ultimo oktober 2014, mellem Beskæftigelsesministeriet og Danmarks 

Statistik, underskrevet en kontrakt om udvikling af et system til drift af den 

kønsopdelt lønstatistik i henhold til Lov om ændring af lov om lige løn mellem 

mænd og kvinder (LOV nr. 513 af 26/5-2014). Systemet skal være færdigudvik-

let ved udgangen af 2015. 

 

Der er ligeledes underskrevet en kontrakt vedr. driften for det første år, dvs. 

statistikåret 2015. 

Status på udviklingen af et system til håndtering af køns-
opdelt lønstatistik 

Danmarks Statistik er godt i gang med udviklingen af et system til håndtering 

af kønsopdelte lønstatistik. Alle virksomheder, som indberetter til den årlige 

lønstatistik og har minimum 3 mænd og 3 kvinder ansat, vil modtage en køns-

opdelt lønstatistik første gang inden 1. september 2016 (for året 2015). Lønsta-

tistikken vil blive udsendt af Danmarks Statistik eller virksomhedens arbejds-

giverorganisation. Danmarks Statistik holder derfor løbende møder med DA og 

FA, hvor vi diskuterer teoretiske og praktiske problemstillinger, således at virk-

somhederne fremover, så vidt muligt, modtager kønsopdelt lønstatistik, som 

indholds- og udseendemæssigt, er uafhængig af afsenderen, og som bygger på 

samme teoretiske principper. 

 

Der er blevet arbejdet en del på layoutet af den kønsopdelte lønstatistiktabel 

som virksomhederne vil modtage. 

 

Danmarks Statistik er på nuværende tidspunkt nået frem til en løsning med to 

udgaver af statistikken. Hvilken udgave virksomhederne vil modtage afhænger 

af, hvor mange ”lønforskelle” virksomhederne vil få oplyst. For virksomheder 

med ”få” lønforskelle, hvor statistikken kan være på ét A4-ark, har vi fokuseret 

på, at statistikken skal være ensartet i sin struktur, således at alle de mulige 

kombinationer af DISCO og jobstatus præsenteres i statistikken, uagtet at der i 

visse kombinationer ikke er tilstrækkelig med lønmodtagere ansat til at angive 

en forskel. Statistikken vil, for virksomheder med mange lønforskelle, kun præ-

senterer kombinationer af DISCO/jobstatus, hvor det er muligt at præsentere 

lønforskelle, dvs. i de tilfælde, hvor der er 3 mænd og 3 kvinder. Der er vedlagt 

et eksempel på de nuværende versioner af statistikken. 

 

Udover den kønsopdelte lønstatistik, så vil virksomhederne modtage et excel-

ark, som bilag, med oplysninger om antallet af fuldtidsbeskæftigede i alle kom-

binationer af DISCO og jobstatus, som findes i virksomheden. Derved kan virk-

somhederne få et indtryk, dels af kvaliteten af deres indberetning, dels af muli-

ge årsager til eventuelle lønforskelle. 
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Selve tabellen indeholdende den kønsopdelte lønstatistik samt bilaget, skal 

følges af vejledningsmateriale. Der er indledt et samarbejde mellem Beskæfti-

gelsesministeriet, Mindlab og Danmarks Statistik vedr. formidlingsopgaven. 

Det er planen, at en samlet pakke med tabeller og vejledningsmateriale, efter 

aftale, sendes til kommentering hos udvalgte virksomheder i løbet af efteråret.  

 

Danmarks Statistik fremsender den kønsopdelte lønstatistik til virksomheder-

nes digitale postkasse. Til det formål skal benyttes nogle løsninger, som ikke på 

nuværende tidspunkt er fuldt ud tilgængelige i Danmarks Statistik. Derfor er 

der arbejdet på at finde løsninger eller udvikle på eksisterende løsninger. 

 

Danmarks Statistik kan i øjeblikket ikke fremsende post til virksomhedernes 

digitale postkasse, som indeholder mere end ét vedhæftet dokument. Til den 

kønsopdelte lønstatistik ønskes at kunne vedhæfte mindst to dokumenter. Det 

forventes, at den nuværende løsning opdateres, således at det ultimo august er 

muligt at vedhæfte 2 eller flere dokumenter i en digital postforsendelse. 

 

Danmarks Statistik vil skulle udsende mellem 6.000-7.000 statistikker. Dan-

marks Statistik forventer at sende dem i mindre portioner i perioden 1. juni til 

31. august. Vi er ved at udvikle et system til at håndtere udsendelsen i portio-

ner. 

 

Det er helt essentielt, at den kønsopdelte lønstatistik som den enkelte virksom-

hed modtager, afspejler den virkelighed, som virksomheden befinder sig i. 

Danmarks Statistik vil derfor – i det omfang det er muligt – kontakte de virk-

somheder, som har indberettet forkerte oplysninger. Tanken er, at kontakte 

virksomhederne inden Danmarks Statistik beregner virksomhedens kønsopdel-

te lønstatistik. Derved får virksomhederne mulighed for at indsende en ny ind-

beretning med rettelser, som så kan ligge til grund for den kønsopdelte lønsta-

tistik.  

 

Danmarks Statistik har i løbet af foråret været på besøg hos de centrale lønsy-

stemudbydere og fortalt om den nye lov. Her har vi haft en rigtig god dialog, og 

de udbydere som vi har besøgt, har givet udtryk for, at de meget gerne indgår i 

et samarbejde, når vi begynder at foretage tilbagemelding til deres kunder. 

 

De lønsystemudbydere, som vi ikke har besøgt, har modtaget information via 

mail. 

 

Mange lønsystemer har ingen problemer med at lave en genindberetning, men 

for nogle få, som har rigtig mange indberettere til lønstatistikken, er det ikke 

muligt. Danmarks Statistik ser derfor i øjeblikket på muligheden for at udvikle 

en løsning, således at disse virksomheder kan rette i deres indberetning på an-

den måde end via deres lønsystem. 

 

Lønbegrebet i den kønsopdelte lønstatistik er standardberegnet timefortjene-

ste. I beregningen af den standardberegnede timefortjeneste indgår flere for-

skellige løn- og timeelementer. Det produktionssystem, som ligger til grund for 

den årlige lønstatistik, bygger på en del antagelser om løn og ansættelsesvilkår, 

som udmøntes i en række imputationer af værdierne på disse løn- og timeele-

menter. Det er ikke formålstjenligt, at en virksomhedsspecifik kønsopdelt løn-

statistik indeholder sådanne antagelser og imputationer. Der er derfor arbejdet 

på at udvikle et system, som i langt højere grad beregner den standardberegnet 

timefortjeneste direkte på de data, der bliver indberettet. Danmarks Statistik 

forventer kun i ganske få tilfælde at foretage rettelser/imputationer. Fx ses det 

IT-udvikling 

Tilbagemelding 

Informering af lønsystemer 

Lønbegreb og 

imputeringer 



 

3/3 

ofte, at antallet af timer pr. uge indberettes som 37, trods reglen om, at det i 

indberetningen skal angives i hundrededele, altså som 3700. Fejl af en sådan 

karakter vil blive rettet, også i produktionssystemet til den kønsopdelte lønsta-

tistik. 

 

 


