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1. Baggrund for analysearbejdet 
 

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) og Danmarks Statistik (DST) besluttede i sommeren 
2012 at nedsætte en teknisk arbejdsgruppe med det formål, at undersøge databehandlingen hos hhv. 
Danmarks Statistik og KRL og med henblik på at afdække årsager til de konstaterede forskelle i den opgjorte 
lønudvikling i både kommuner og regioner.   
  
Andre arbejdsgrupper har tidligere foretaget beskrivelser af metodeforskelle Danmarks Statistik og KRL (det 
tidligere FLD) imellem, eksempelvis:   
  

- ”Analyse af lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1998-2003”. KL og KTO projekt 2003, der 
også skulle sammenholde Danmarks Statistik og KRL opgørelser og komme med forklaringer på 
forskellene. KRL deltog i denne.  

-  ”Arbejdsgruppen om statistikgrundlag”, en analyse af statistikgrundlaget for reguleringsordningen. 
2007. KL, Danske Regioner, KTO og KRL  

  
Fælles for disse arbejdsgrupper har imidlertid været, at de har bestået af arbejdsgiver- og 
lønmodtagerorganisationer samt af KRL. Danmarks Statistik har derimod ikke været repræsenteret i dette 
arbejde.  
 
Disse arbejdsgrupper har primært undersøgt effekter af kendte metodeforskelle som eksempelvis ”4-5 ugers 
problematik” og forskelle i pensionsopgørelse for tjenestemænd. Siden de nævnte rapporter er der sket 
enkelte metodeændringer, der betyder at visse forskelle er minimeret, mens andre er kommet til. 
  
Den tekniske arbejdsgruppe bestod af Uwe Pedersen, Charlotte Wind von Bennigsen og Maria Boye fra 
Danmarks Statistik samt Kaj Jacobsen, Anne-Marie Schrøder, Martin Hansen og Ann-Sofie Malmsjö fra KRL.  
 
I denne rapport benævnes løndatakontoret med det nuværende navn, KRL, selvom den rette betegnelse før 
2013 var FLD. 
 

2. Arbejdsmetode og møderække 
 
Der har været afholdt syv egentlige tekniske arbejdsmøder, hvor der er blevet gennemgået en række 
centrale emner. Derudover har der været afholdt et indledende møde, et sættemøde, og desuden et 
midtvejs-/statusmøde. 
 
Formen for de tekniske møder, har været heldagsmøder, hvor både KRL og Danmarks Statistik har haft 
adgang til egne maskinrum, således at spørgsmål kunne undersøges umiddelbart. Møderne har været 
præget af en høj grad af åbenhed omkring metoder med videre.   
 
Arbejdsgruppen har arbejdet uden en egentlig tidsramme, udover en skitse for den første møderække. 
Denne tilgang blev valgt, da ønsket var at give sig tid til også at undersøge de metodeforskelle, der ikke hidtil 
har været fokus på, og dermed på hvad der i løbet af møderne måtte dukke op af nye 
undersøgelsesområder. 
 
Møderække: 
Sættemødet blev afholdt 20. juni 2012. 

1. arbejdsmøde blev afholdt 4. september 2012 
2. arbejdsmøde blev afholdt 25. september 2012 
3. arbejdsmøde blev afholdt 9. oktober 2012 
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4. arbejdsmøde blev afholdt 6. november 2012 
Midtvejsmøde blev afholdt 29. november 2012 

5. arbejdsmøde blev afholdt 22. maj 2013 
6. arbejdsmøde blev afholdt 19. juni 2013 
7. arbejdsmøde blev afholdt 17. september 2013 
 

Herefter er skrivefasen gået i gang. Arbejdet med at udarbejde et notat vedrørende de fundne resultater er 
blevet forsinket af forskellige årsager. Herunder at DST og DA gik i gang med en lignende afdækning, 
almindelig travlhed med statistikudgivelser, samt at de fundne resultater ikke afviger væsentligt fra tidligere 
undersøgelser.  
 
Endelig er arbejdet med afdækning af forskelle faldet sammen med offentliggørelsen af 3. kvartal 2012 data, 
hvor der på det regionale område var en helt særlig kombination af effekter, som arbejdsgruppen havde 
lejlighed til at undersøge forinden offentliggørelsen af data. Allerede på det tidspunkt blev arbejdsgruppens 
undersøgelser lagt frem som forklaring på den høje regionale lønudvikling 3. kvartal 2011-2012. 
 
Arbejdsgruppen har valgt at sammenligne år til år direkte for så vidt Danmarks Statistiks metode i stedet for 
at beregne udviklingstal på baggrund af kædeindekset, som anvendes til offentliggørelserne. Det betyder, at 
der kan forekomme forskelle på de udviklingstal, der i rapporten fremgår som beregnet af DST, i forhold til 
de offentliggjorte lønindeks.  
 
Selvom arbejdsgruppens arbejde er afsluttet, er det hensigten, at KRL og DST fortsætter arbejdet med i 
fællesskab at undersøge data for forskelle med jævne mellemrum.  
 
Nærværende rapport vil også fremhæve nogle ændringer, som er sket efter arbejdsgruppens ophør. 
 

3.  De månedlige udtræk  
Indledningsvist beskrives de dataudtræk der ligger til grund for de statistikker vi sammenligner. 
 
De månedlige udtræk fra lønsystemerne KMD og SD udgør grundlaget for KRL’s månedlige, regionale og 
kommuneorienterede løn- og personalestatistikker samt Danmarks Statistiks kvartalsvise lønstatistikker for 
kommuner og regioner.  
 
De månedlige udtræk ændrer sig kontinuerligt, som følge af forandringer i de behov DST og KRL har til data, 
men også i forhold til hvilke ændringer, der sker i lønsystemerne.  
 
Fra 1995 modtog såvel KRL som DST begge et identisk datasæt med kvartalsvise data fra lønsystemerne. 
Data blev leveret for februar, maj, august og november måneder. Yderligere leverede datacentralerne et 
identisk årsudtræk til både KRL og DST. Kun DST anvendte på dette tidspunkt disse udtræk, og havde derfor 
været med til at fastlægge indholdet i snitfladen1. 
 
Snitfladen bestod af to dele, et antal faste elementer og et antal variable elementer, summeret på baggrund 
af mere detaljerede tf-kode/lønart2 oplysninger.  
 
Blandt de faste elementer kan nævnes Cpr-nummer, lønklasse, IM-kontonummer, beskæftigelsesgrad, 
kommunenummer, P-nummer og flere andre.  

                                                 
1
 Snitflade er en betegnelse for de felter (oplysninger) fra lønsystemerne, som er aftalt fremsendt til DST og KRL. 

2
 TF-kode / lønart er en betegnelse for den kode i lønsystemet, der er knyttet til en bestemt betaling eller opgørelse. 

Eksempelvis kan en lønart indeholde oplysning om afholdte seniordage, antal merarbejdstimer inkl. betaling eller antal 

aftenvagt med tillæg. 



5 

 

 
Derudover var der en række variable elementer, der var fælles kategorier som eksempelvis genetillæg, 
overarbejde, løntræk og andet. Disse fælles kategorier var summeringer af de lønarter, der anvendes i 
lønsystemerne. Summeringerne blev foretaget af KMD og SD efter en aftalt skabelon og kaldes en 
indholdstype.  
 
De variable, summariske, elementer indberettes med timer/enheder, beløb eller begge dele.   
 
På KRL’s hjemmeside er det muligt at finde en oversigt over hvilke lønarter, der er optalt i nogle af de mere 
betydende indholdstyper. 
 
Indholdet i eksempelvis indholdstypen ”genetillæg” tager udgangspunkt i de definitioner, der blev besluttet 
ved opstarten af de kvartalsvise udtræk jf. ovenfor. Dengang besluttede man sig for, hvilke lønarter, som 
anvendes i systemerne, der skulle kategoriseres som genetillæg eller en af de øvrige variable indholdstyper.  
 
I forbindelsen med indførelsen af NY LØN pr. april 1998, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne 
1997, blev der udarbejdet en statistikaftale, som bevirkede at kvartalsudtrækkene skulle anvendes af KRL til 
statistikformål. Den eksisterende snitflade blev over de næste 2-3 år tilpasset de behov for oplysninger som 
KRL havde, for at kunne udarbejde de aftalte statistikker. Selve formen med faste oplysninger og summerede 
variable oplysninger blev bibeholdt.  
 
I 1999 henvendte Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet sig til KRL vedr. et muligt samarbejde omkring 
statistikudarbejdelse. De kvartalsvise data var ikke gode nok til det formål, og KRL gik i gang med at 
undersøge udvidelse af snitfladen samt muligheden for månedlige data. I 2001-2002 begynder KRL at 
modtage månedlige data. 
 
Med årene ændrede behovet for detaljeringsgrad sig, og i 2005 gik KRL derfor i gang med at undersøge 
mulighederne for at modtage de ubearbejdede data, dvs. de detaljerede løn- og personaleoplysninger før de 
blev summeret i de aftalte indholdstyper. 
 
Fra juli 2005 modtog KRL parallelt et detaljeret udtræk fra KMD og fra januar 2006 udgik de summerede 
variable udtræk fra KMD.  Det betød også, at fra 2006 blev alle månedsdata fremsendt til KRL med henblik 
på videreformidling til DST. 
 
Fra og med januar 2009 fik KRL også detaljerede data fra SD. 
 
Aftalen med DST i forbindelse med denne ændring var, at data skulle fremsendes fra KRL til DST efter den 
gamle skabelon. Det vil sige, at formatet og indholdet skulle være uforandret efter overgangen til 
detaljerede data. Det betød, at KRL tog udgangspunkt i SD’s og KMD’s oprindelige grupperinger og 
forvaltning af de gamle aftaler. KRL oprettede et register, der omsatte lønarter og tf-koder til indholdstyper, 
det vil sige de summariske grupperinger.  I praksis betød det, at data blev kategoriseret i indholdstyperne 
som hidtil. I årene herefter er der sket flere mindre justeringer i forhold til optællinger.  
 
Aftalen mellem KRL og DST er på nuværende tidspunkt, at KRL hver måned tilføjer: 

1. eventuelle nye brugernumre, og fremsender brugernummerregisteret til DST3 
2. eventuelle nye lønarter til den relevante indholdstype i føromtalte register  

 
Og hver måned supplerer data, hvor disse mangler i indberetningen, med oplysninger om 

                                                 
3
 Et brugernummer er en identifikationskode for en eksempelvis en hel kommune eller et forsyningsselskab. Det kan også 

være enkelt institutioner eller forvaltninger. KMD anvender typisk et enkelt brugernummer pr. kommune, mens SD 

anvender flere. 
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3. disco-koder og jobstatuskoder 
4. p-numre 
5. kontonumre, hvor DST udover de oprindelige indberetninger også modtager et KRL revideret 

kontonummer pr. ansat.  
 
Dernæst fremsendes data til DST. Forventningen er, at data fremsendes fra KRL til DST senest en uge efter, 
at KRL har modtaget et fuldt månedsdatasæt. 
 
Processen omkring månedsdata er, eksempelvis for november 2013, kort fortalt følgende: 

- Ultimo november fremsender SD og KMD (OPUS) de aftalte data.  
- Ultimo december fremsendes data fra KMD_KLP (gammel lønberegner).  
- Første indlæsning foretages og der dannes oversigter over nye brugere, nye lønarter, nye lønklasser 

m.v.  
- De nye koder oprettes i KRL’s registre. 
- Der undersøges for manglende oplysninger om DISCO-koder, jobstatus-koder, p-numre og ugyldige 

IM-kontonumre. KRL lægger de manglende oplysninger på efter aftale med DST. Ligeledes lægger 
KRL er validt kontonummer ind i tilfælde af at det oprindelige var ugyldigt. 

- Datasættet indlæses igen for at påføre ændringerne 
- Datasættet fremsendes til DST primo januar 2014. 
- Herefter går såvel KRL som DST i gang med egen statistikproduktion, herunder egen afgrænsning og 

validering. 
 
 
I udgangspunktet er datagrundlaget for KRL’s og Danmarks Statistiks offentliggjorte lønudviklinger identisk, 
men afgrænsning af population, lønbegreb og den videre behandling er forskellig. Det præsenteres nærmere 
i de næste afsnit. 
 
 

4. Metode 
Hensigten med dette afsnit er at belyse formålet med og metoden bag Danmarks Statistiks Lønindeks for den 
offentlige sektor. Og KRL’s månedsstatistik som den offentliggøres i SIRKA (tidligere LOPAKS). I metode 
afsnittet holdes fokus på metoder til at opgøre lønsummen og den beskæftigelse, den sættes i forhold til. 
Fokus er dermed på, hvilke størrelser vi har over og under brøkstregen, når DST beregner en gennemsnitlig 
timefortjeneste og KRL beregner en gennemsnitlig løn. 
 
 

4.1 Formål 
 

4.1.1 DST’s formål  
Lønindeksene belyser lønudviklingen i den kommunale og regionale sektor fordelt på hovedbrancher. Der 
findes tilsvarende lønindeks for staten samt for den private sektor. Private virksomheder og organisationer - 
herunder internationale - samt ministerier og andre offentlige institutioner udgør de centrale brugere af 
lønindeksene. Lønindekset anvendes især i forbindelse med forskellige kontraktreguleringer. Derudover 
anvendes lønindeksene i reguleringen af lønnen for offentligt ansatte (den såkaldte reguleringsordning), ved 
overenskomstforhandlinger mv. 
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4.1.2 KRL’s formål  
Hensigten med dette afsnit er at belyse formålet med KRL’s månedsstatistik.  
 
KRL’s to hovedopgaver er at: 

1. tilvejebringe såvel centrale som lokale løn- og personalestatistikker for den kommunale og regionale 
sektor 

2. udvikle og vedligeholde et system af beregningsprogrammer samt deltagelse ved 
overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked 

 
Månedsstatistikken, som den offentliggøres i SIRKA og LOKALE LØNDATA er svaret på hovedopgave 1, men 
kan ikke ses uafhængigt af opgave 2. KRL’s statistik skal være genkendelig og anvendelig i forhold til 
lønforhandlinger lokalt og centralt og skal derfor i videst muligt omfang afspejle overenskomsternes indhold. 
Derfor bygger KRL lønopgørelserne op omkring de aftalte lønelementer.  
 
 

4.1.3 Opsamling 
Der er forskel på formålene bag de to statistikker.  
 
KRL skal udarbejde statistik vedr. de ansatte i kommuner og regioner under hensyntagen til et 
forhandlingsmæssigt aspekt. Det vil sige, at forandringer i overenskomster smitter direkte af i statistikken. 
 
DST skal udarbejde sammenlignelig statistik, der belyser lønudviklingen for hele den danske økonomis 
sektorer. 
 
 

4.2 Dataudsøgning / population 
De indberettede data indeholder ganske mange forskellige oplysninger. Ikke alle er relevante for DST 
henholdsvis KRL. Derfor sker der en tilpasning/tilretning af data. En af de første processer, der gennemføres 
på data, er at skære rådata til i forhold til population. DST’s og KRL’s metoder gennemgås i dette afsnit. 
 
 

4.2.1 DST Dataudsøgning / population 
DST arbejder med en overordnet populationsafgrænsning på baggrund af brugernumre og 
sektorafgrænsning og med en mere individorienteret afgrænsning. 
 
På det tidspunkt, hvor arbejdsgruppen blev nedsat, blev den kommunale og regionale sektor af DST i praksis 
afgrænset til udelukkende at omfatte det datamateriale, der indberettes via KMD- og SD-snitfladerne til KRL 
og her fra videreformidles til DST. 
 
Efter offentliggørelsen af lønindeks for 1. kvt. 2014 og frem er sektorafgrænsningen imidlertid ændret, så 
kommuner og regioner nu defineres som i nationalregnskabets sektor kommunal og regional forvaltning og 
service, og som følger internationale standarder, der fastsættes i FN- og EU-regi. De betyder fx at 
kommunale og regionale selskaber ikke længere indgår i lønindeks for kommuner og regioner men derimod i 
Lønindeks for virksomheder og organisationer, og som har afløst Lønindeks for den private sektor. Også på 
trods af at data indberettes fra KMD eller SD. 
 
På den anden side indgår med den nye sektorafgrænsning nu også datamateriale fra selvejende 
institutioner, der ikke indgår i KRL’s månedsstatistikker samt fra institutioner, der benytter et af de andre 
lønsystemer på markedet til indberetning af lønstatistik. 
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På mødet d. 25. september 2012 gennemgik Danmarks Statistik de bortcensureringer, der indledningsvist 
foretages af datamaterialet fra KRL, før data anvendes i opgørelsen af de kommunale og de regionale 
lønindeks. En del af datamaterialet anvendes således ikke i indeksberegningerne hos Danmarks Statistik. 
 
Danmarks Statistik arbejder med i alt 18 årsager til bortcensurering af individdata ved opgørelsen af de 
kommunale og regionale lønindeks. Heraf håndteres de 17 årsager ved hjælp af en censurkode, der kan 
antage en værdi imellem 0-17. Værdien 0 angiver at ansættelsesforholdet umiddelbart er godkendt til 
anvendelse i statistikken, hvorimod øvrige værdier medfører, at ansættelsesforholdet udelukkes. Den sidste 
18. årsag med henblik på bortcensurering håndteres ved en dummy-variabel, der kan antage værdien 0 eller 
1, der ved opgørelsen af lønindekset for første kvartal 2012 angiver om den beregnede timeløn ligger inden 
eller uden for intervallet 50-935 kr. Ligger den beregnede timeløn uden for dette interval, udelukkes det 
pågældende ansættelsesforhold i opgørelsen af lønindeksene, også selvom den første censurvariabel 
antager værdien 0. Jf. specifikt hertil også afsnit 4.3.1. 
 
I det følgende beskrives de 17 værdier for censurkoden enkeltvis. 
 

Kodeværdier til bortcensurering hos DST: 
 CENSUR_KOM=1 markerer timelønnede medarbejdere, der i data leveres med mere end et 

ansættelsesforhold på samme indberetningscentral og samme brugernummer. 

 CENSUR_KOM=2 markerer ansættelsesforhold, hvor lønperioden i data overstiger 31 kalenderdage. 

Arbejdsgruppens undersøgelse viser en overhyppighed i datamateriale fra Silkeborg Data samt at der er 

som regel er tale om timelønnede medarbejdere, hvor der indgår to 14-dags lønudbetalinger. 

 CENSUR_KOM=3 markerer ansættelsesforhold med negative eller 0 normtimer pr. uge, altså negativ 

eller 0 i beskæftigelsesgraden. Der er hovedsagelig tale om materiale fra Silkeborg Data. 

 CENSUR_KOM=4 markerer ansættelsesforhold med indberettet negativ bruttoindkomst. 

 CENSUR_KOM=5 markerer ansættelsesforhold med i Danmarks Statistik beregnede negative betalte 

timer, jf. timebegrebet i Danmarks Statistiks lønindeks for kommuner og regioner nedenfor. 

 CENSUR_KOM=6 markerer ansættelsesforhold, hvor andelen af feriebetalingerne udgør mere end 25 

pct. af den samlede bruttoindkomst. Det viser sig at der hovedsagelig er tale om indberetninger fra KMD. 

 CENSUR_KOM=7 markerer ansættelsesforhold, hvor den af Danmarks Statistik beregnede timeløn er 

negativ. 

 CENSUR_KOM=8 markerer ansættelsesforhold, hvor der er tale om fleks- og skånejob og andre 

ekstraordinære ansættelsesformer. Disse indgår ikke i Danmarks Statistiks lønindeks. I KRL kan man 

vælge selv, om de skal være omfattet af månedsstatistikken eller ej. 

 CENSUR_KOM=9 markerer ansættelsesforhold, hvor man ikke kan afgøre om medarbejderen er måneds- 

eller timelønnet. Denne værdi forekommer stort set ikke længere i praksis. 

 CENSUR_KOM=10 markerer ansættelsesforhold i kommunerne, hvor IM-kontonummeret 

(KONTONR_KONV) tyder på et løntilskud, vederlag til byrådsmedlemmer eller udbetaling af 

tjenestemandspensioner.  

 CENSUR_KOM=11 markerer ansættelsesforhold i regionerne, hvor IM-kontonummeret 

(KONTONR_KONV) tyder på et løntilskud, vederlag til regionsrådsmedlemmer eller udbetaling af 

tjenestemandspensioner. 

 CENSUR_KOM=12 markerer ansættelsesforhold, hvor den indberettede lønklasse er invalid. 

 CENSUR_KOM=13 markerer ansættelsesforhold med invalide cpr-numre ved et Modulus-11-tjek. 

 CENSUR_KOM=14 markerer ansættelsesforhold på bl.a. selvejende institutioner og i kommunale 

forsyningsselskaber. 
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 CENSUR_KOM=15 markerer ansættelsesforhold, hvor den indberettede beskæftigelsesgrad overstiger 

plustidsgrænsen på 1135. 

 CENSUR_KOM=16 markerer ansættelsesforhold, hvor der er indberettet negative værdier for enten 

pensionsregulering og/eller for ratepension. Det har vist sig, at denne censur-kode faktisk ikke længere 

er nødvendig, da de negative beløb indgår i den indberettede pension, som anvendes i beregningen af 

Danmarks Statistiks timelønsbegreb. 

 CENSUR_KOM=17 markerer ansættelsesforhold, hvor der er indberettet overtidsbetalinger men hvor 

der samtidig mangler de tilsvarende overtimer. I Danmarks Statistik indgår overtid i lønbegrebet, og det 

er derfor nødvendigt med konsistens imellem løn- og timebegreb, jf. afsnit om timelønsbegreb 

nedenfor. 

 

4.2.2 KRL Dataudsøgning / population 
Populationen afgrænses til medarbejdere, der er omfattet af aftaler godkendt af KLN og RLTN. KRL’s 
overordnede dataafgrænsning af rådata foregår på baggrund af to forskellige processer. En overordnet 
proces, der frasorterer på enhedsniveau og en proces der frasorterer på individniveau. Nedenfor beskrives 
disse. 
 

4.2.2.a Brugernummerregisteret 
På det mere overordnede plan foretages en afgrænsning af data ud fra en oplysning om brugernumre, der 
findes i data. Et brugernummer er en angivelse i udtrækssystemet til KRL, af hvilken enhed data omfatter. 
Principielt er det aftalt at KMD og SD skal fremsende alle oplysninger, hvorefter KRL og DST selv frasorterer 
de enheder, der ikke skal indgå i datagrundlaget. 
 
KMD anvender typiske et enkelt brugernummer pr. kommune. Derudover findes også selvstændige enheder 
indberettet med eget brugernummer, såsom forsyningsaktieselskaber. 
 
SD benytter et brugernummer for kommunen, samt en række brugernumre til selvstændige SE-enheder, 
eksempelvis til hver af de selvejende institutioner, som kommunen kører løn for.  
 
KRL har et brugernummerregister, der styrer hvilke brugernumre, der skal omfattes af statistikken og på 
hvilken måde (kommune, region eller fælleskommunalt). Brugernummerregisteret er en væsentlig kilde til 
populationsafgrænsning. I registeret markeres hvilke brugere, der skal indgå i KRL’s statistik og hvilke der 
skal udgå, som følge af, at de ikke hører til blandt kommunalt og regionalt ansatte. 
 
Pr. januar 2014 var der 429 brugernumre i registeret. Af disse frasorterede KRL 138 brugernumre svarende 
til ca. 9.300 fuldtidsbeskæftigede. 
 
DST modtager KRL’s markering af, hvad der frasorteres på brugernummerniveau. 
 
 

4.2.2.b Institutionsregisteret 
KRL anvender yderligere eget institutionsregister til at afgrænse den overordnede population. Der findes 
fortsat nogle enkelte forsyningsaktieselskaber, der får indberettet løn via et kommunalt brugernummer. 
Disse selskaber fjernes via markering i institutionsregisteret. 
 
KRL påregner at benytte sig mere af institutionsregisteret til at fjerne andre enheder, der ikke er en del af 
den kommunale eller regionale sektor – set med KRL formål for øje – men som fortsat indberettes på et 
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kommunalt brugernummer. Her kan eksempelvis være tale om daginstitutioner der overgår til privat eje, 
men som i en kortere periode fortsat findes i det kommunale lønsystem.  
 
Derudover er det under overvejelse at benytte institutionsregisteret til at flytte fælleskommunale enheder, 
der indberettes af en af ejerkommunerne ud til fælleskommunale virksomheder. 
 
Der frasorteres ca. 380 personer på baggrund af institutionsregisteret.  
 
DST modtager oplysning om, hvad KRL lader udgå via variablen FLD_stat. Denne kode er ikke fuldt opdateret 
ved fremsendelse af data til DST. Der kan dermed ske ændringer frem mod udgivelsestidspunktet. 
 
 

4.2.2.c Statistikkoder:  
Udover den overordnede populationsafgrænsning via brugernumre og institutionsregisteret findes nogle 
frasorteringsregler på individniveau. Disse kaldes statistikkoder eller statuskoder, i daglig tale en statkode. 
 
Hvert ansættelsesforhold tildeles en ”statkode” på baggrund af en række kriterier. 
 
 
Kodeværdier til bortcensurering hos KRL: 
 

 STATKODE = 0 markerer ansættelsesforhold hvor  

 stillingskoden er ”000”. Dette er eksempelvis kommunalbestyrelsesmedlemmer.  

 Desuden markeres ansættelsesforhold, hvor fuldtid beregnes til 0. 

 STATKODE = 2 markerer ansættelsesforhold, hvor A-indkomsten anvendes som løn idet de øvrige 

oplysninger vurderes mangelfulde. 

 STATKODE = 3 markerer ansættelsesforhold, der vurderes anvendelige. 

 STATKODE = 6 markerer de personer, der skal fjernes da de anses for at være på orlov uden løn. Dette er 

kun en del af metode til at holde personer på orlov uden løn ude af statistikken. 

 STATKODE = 8 markerer ansættelsesforhold hvor timelønnen beregnet som summen af grundløn, tillæg 

og genetillæg og delt med den beregnede fuldtidsbeskæftigelse er over 1.000 kr. eller under 35 kr. Pr. 

august 2014 tilføjes fratræk af resultatløn ved beregningen af den øvre grænse. Pr. januar 2015 ændres 

yderligere således at både resultatløn og identificerede engangstillæg udelades. Desuden indføres 

stillingsafhængig øvre grænse.  

 STATKODE = 9 markerer ansættelsesforhold, hvor  

 Ansættelsesdage <=1 (Månedslønnede) 

 Ansættelsesdage <1 (Timelønnede) 

 Justeret A-indkomst4 <=0  

 Justeret A-indkomst pr. time < 35 kr. eller 

 Justeret A-indkomst pr. time >1.000kr. (afgangsført august 2014) 

 Justeret A-indkomst-resultatløn pr. time > 1.000kr.(tilføjet august 2014) 

 STATKODE = C markerer ansættelsesforhold hvor cpr-løbenummeret>9 

                                                 
4
 Justeret A-indkomst er indberettet A-indkomst fratrukket overarbejdsbetaling, a-skattepligtige 

personalegoder, jubilæumsgratiale/fratrædelsesgodtgørelser, dagpengegodtgørelser, anden A-indkomst, 
uregelmæssige betalinger, efterreguleringer og feriepenge. Og tillagt løntræk og frivillige indbetalinger til 
kapital/ratepensionsordninger. 
 



11 

 

 STATKODE = F markerer ansættelsesforhold, hvor brugernummerregisteret eller institutionsregisteret 

angiver der er tale om et forsyningsaktieselskab. 

 STATKODE = G markerer ansættelsesforhold, hvor beskæftigelsen svarer til flere end 3 fuldtid. 

 STATKODE = H markerer ansættelsesforhold, hvor der er tale om handicaphjælpere identificeret via 

institutionsregisteret eller stillingsgruppen. 

 STATKODE = K markerer ansættelsesforhold, hvor der er tale om personer på 

seniorkompensationsydelse. 

 STATKODE = S markerer ansættelsesforhold på et bestemt brugernummer. Midlertidig kode. 

 STATKODE = U markerer ansættelsesforhold der via brugernummerregisteret er identificeret på 

institutioner der ikke skal indgå i statistikken som følge af, at de ikke har en driftsoverenskomst med 

kommunen. 

 

Hvordan data fordeles på statuskoderne ses af nedenstående tabel 1. Statkode 2 og 3 anvendes til 
månedsstatistikken, resten sorteres fra. 
 

 

Tabel 1: Fuldtidsbeskæftigede fordelt på KRL’s statuskoder udvalgte perioder. 
 

Statkode   Sektor Antal fuldtidsbeskæftigede 

      2011K1 2012K1 2013K1 2014K1 

0  
Kommuner 

               
16.438  

               
16.897  

               
18.268  

               
19.178  

 

 
Regioner 

                      
445  

                      
429  

                      
423  

                      
424  

 

 
I alt 

               
16.883  

               
17.326  

               
18.691  

               
19.602  

2  
Kommuner 

               
12.961  

               
13.019  

                  
9.354  

                  
7.437  

 

 
Regioner 

                      
797  

                      
862  

                      
552  

                      
481  

 

 
I alt 

               
13.758  

               
13.880  

                  
9.905  

                  
7.918  

3  
Kommuner 

            
415.141  

            
405.364  

            
402.918  

            
401.807  

 

 
Regioner 

            
115.862  

            
114.808  

            
117.489  

            
119.633  

 

 
I alt 

            
531.003  

            
520.172  

            
520.406  

            
521.440  

6  
Kommuner 

    

 
 

Regioner 

    

 
 

I alt 

    
8  

Kommuner 
                         

85  
                         

62  
                      

188  
                      

137  

 

 
Regioner 

                         
29  

                         
19  

                         
61  

                         
47  

 

 
I alt 

                      
114  

                         
81  

                      
248  

                      
184  

9  
Kommuner 

             -
69.914  

             -
41.824  

             -
17.183  

             -
17.754  

 

 
Regioner 

                -
4.846  

                -
3.209  

                -
2.404  

                -
1.762  
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I alt 

             -
74.760  

             -
45.033  

             -
19.587  

             -
19.516  

C  
Kommuner 

  

                            
0  

                            
0  

 

 
Regioner 

  

                            
0  

                            
0  

F  
I alt 

                  
2.056  

                  
1.158  

                      
680  

                      
526  

 
 

Kommuner 

    

 

 
Regioner 

                  
2.056  

                  
1.158  

                      
680  

                      
526  

G  
I alt 

 

                            
7  

 

                         
10  

 
 

Kommuner 

    

 

 
Regioner 

 

                            
7  

 

                         
10  

H  
I alt 

                  
1.546  

                  
1.422  

                  
1.248  

                  
1.243  

 
 

Kommuner 

    

 

 
Regioner 

                  
1.546  

                  
1.422  

                  
1.248  

                  
1.243  

K  
I alt 

  

                         
57  

                         
57  

 
 

Kommuner 

    

 

 
Regioner 

  

                         
57  

                         
57  

 
 

I alt 

    
S  

Kommuner 
                         

83  
                         

77  
  

 

 
Regioner 

                         
83  

                         
77  

  
U  

I alt 
               

11.600  
               

11.275  
               

11.595  
                  

6.861  

 

 
Kommuner 

                      
158  

                      
194  

                      
281  

                      
279  

 

 
Regioner 

               
11.758  

               
11.469  

               
11.877  

                  
7.141  

Stat i 
alt*  

I alt 
               

31.724  
               

30.820  
               

32.003  
               

28.013  

 

 
Kommuner 

                      
718  

                      
719  

                      
764  

                      
751  

    Regioner            32.442             31.539             32.767             28.764  

 

* Undergrænse på 5 personer og ”Stat i alt” eksklusiv stat 2, 3 og uden stat 9, som hyppigt optræder med 
negativ beregnet fuldtid 
 
 

4.2.3: Opsamling  
Både KRL og DST bortcensurerer jf. ovenstående en del af datamaterialet af forskellige årsager. I lyset af 
arbejdsgruppens formål om at finde årsager til afvigelser i de målte lønstigninger, var det i forbindelse med 
bortcensurering nærliggende at fokusere på den del af materialet, der bortcensureres i 
produktionsprocessen hos Danmarks Statistik, men faktisk indgår i data til månedsstatistikken hos KRL. 
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Det har ikke været muligt at verificere med 100 pct. sikkerhed, hvorvidt et ansættelsesforhold, som 
bortcensureres hos Danmarks Statistik faktisk indgår i KRL’s månedsstatistik. Det skyldes at 
valideringsprocessen hos KRL ikke er afsluttet, når Danmarks Statistik modtager datamaterialet. Imidlertid 
leverer KRL i data en variabel (FLD_STAT), der angiver om et ansættelsesforhold i hvert fald i udgangspunktet 
indgår i KRL’s månedsstatistik eller ej. Såfremt denne variabel antager værdien 2 eller 3, indgår 
ansættelsesforholdet med stor sandsynlighed i månedsstatistikken fra KRL. 
 
Nedenstående tabel giver en oversigt over omfanget af datamaterialet, der er bortcensureret i Danmarks 
Statistiks lønindeks men for hovedpartens vedkommende indgår i KRL’s månedsstatistik i henholdsvis første 
kvartal 2011 og første kvartal 2012, svarende til månedsdata for februar måned. 
 

 
Tabel 2: Bortcensureret datamateriale til de kommunale og regionale lønindeks, der indgår i data for KRL’s månedsstatistikker 
 

Censureringskode Årsag Sektor 
Antal 

fuldtidsbeskæftigede 

   2011K1 2012K1 

1 Dubletter timelønnede medarbejdere  . . .   Kommuner  7,7  6,3 
  Regioner  0,9  0,8 
  I alt  8,6  7,1 

2 Lønperiode over 31 kalenderdage  . . . . . .   Kommuner 1 860,3 2 341,4 
  Regioner  288,6  315,9 
  I alt 2 148,9 2 657,3 

3 Negative normtimer    . . . . . . . . . . . . .  1  Kommuner  302,0  164,0 
  Regioner  853,0  752,0 
  I alt 1 155,0  916,0 

4 Negativ bruttoindkomst  . . . . . . . . . . . . . .   Kommuner  46,9  53,2 
  Regioner  6,1  2,5 
  I alt  53,0  55,7 

5 Negative betalte timer  . . . . . . . . . . . . . . .   Kommuner  0,4  0,0 
  Regioner  0,0  1,0 
  I alt  0,4  1,0 

6 Feriebetalinger for høje  . . . . . . . . . . . . . .   Kommuner 3 016,2 2 497,7 
  Regioner  209,0  140,9 
  I alt 3 225,2 2 638,5 

7 Negativ timeløn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kommuner  49,0  75,2 
  Regioner  18,3  14,7 
  I alt  67,3  89,9 

8 Fejl i ansættelsesstatus  . . . . . . . . . . . . . .   Kommuner 19 382,1 20 980,2 
  Regioner 2 081,8 2 064,4 
  I alt 21 463,9 23 044,6 

9 Ugyldig lønform  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kommuner  0,0  0,0 
  Regioner  0,0  0,0 
  I alt  0,0  0,0 

10 Løntilskud, byrådsmedlemmer mv.  . . . . .   Kommuner 13 679,6 10 178,5 
  Regioner  0,0  0,0 
  I alt 13 679,6 10 178,5 

11 Løntilskud, regionsrådsmedlemmer mv.  .   Kommuner  0,0  0,0 
  Regioner  6,8  0,9 
  I alt  6,8  0,9 

12 Invalide lønklasser  . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kommuner  782,4  500,1 
  Regioner  0,0  0,0 
  I alt  782,4  500,1 

13 Invalide cpr-numre  . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kommuner  0,7  1,8 
  Regioner  3,0  0,0 
  I alt  3,7  1,8 

14 Selvejende institutioner  . . . . . . . . . . . . . .   Kommuner  0,0  0,0 
  Regioner  0,0  0,0 
  I alt  0,0  0,0 
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15 Beskæftigelsesgrad for høj  . . . . . . . . . . .   Kommuner  34,9  31,7 
  Regioner  0,0  0,0 
  I alt  34,9  31,7 

16 
Negativ pensionregulering eller 
ratepension  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kommuner  659,3  630,5 

  Regioner  103,0  195,2 
  I alt  762,2  825,8 

17 
Overtidsbetaling uden overtimer og 
omvendt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kommuner  38,3  107,3 

  Regioner  83,3  77,6 

  I alt  121,6  184,9 
Censur i alt  Kommuner 39 859,6 37 567,9 

  Regioner 3 653,7 3 565,8 

  I alt 43 513,3 41 133,7  
1Optællingen for kodeværdi 3 omfatter antal ansættelsesforhold, da antal fuldtidsbeskæftigede per definition ikke 

kan optælles. 

 
Tabellen viser at KRL faktisk medtager en stor del af de ansættelsesforhold i månedsstatistikkerne for 
februar 2011 og 2012, som Danmarks Statistik frasorterer i opgørelsen af lønindeksene i første kvartal 2011 
og 2012. Gennemgangen i arbejdsgruppen d. 25. september 2012 viste imidlertid, at specielt 
censureringsværdierne 10 og 11 bygger på et forældet og fejlagtigt valideringsgrundlag, idet de grupper 
Danmarks Statistik ønsker at fjerne fra datamaterialet allerede opfanges af kodeværdi 8. Øvrige 
individrecords på de specielle kontonumre er typisk regulært ansatte, der arbejder med udbetalingen af de 
pågældende ordninger, fx ansatte i beskæftigelsesforvaltningen, pensionsafsnit mv. 
 
Det blev på denne baggrund besluttet, at censureringsværdierne 10 og 11 frem over helt udgår i 
valideringsprocessen hos Danmarks Statistik. Kode 10 og 11 har således ikke påvirket opgørelsen af 
kvartalsstigningerne fra og med tredje kvartal 2012, hvor data vedr. andet kvartal 2012 således blev kørt om 
i forhold til opgørelsen af kvartalsstigningen for andet kvartal 2012.  
 
Hvis der ses bort fra kodeværdierne 10 og 11, er det især kodeværdierne 2, 3, 6, 12 og 16 der for alvor kan 
medvirke til forskelle i opgørelsen af lønudviklingen i lønindeks contra månedsstatistikkerne. Kode 8 ser 
volumenmæssigt med godt 20.000 fuldtidsbeskæftigede voldsom ud, men man skal her være opmærksom 
på, at det i månedsstatistikken er muligt, og op til et individuelt valg, at holde de samme ansættelsesforhold 
ude af beregningerne i månedsstatistikkerne. 
 
 
 

4.3 Lønbegreb 
 

4.3.1 DST 
Danmarks Statistiks lønindeks viser i princippet udviklingen i fortjenesten pr. præsteret time. I fortjenesten 
indgår gene- og overtidsbetalinger samt lønmodtagers og arbejdsgivers andel af pensionsbidraget, men der 
fratrækkes samtidig en række løndele, der kan bevirke udsving over tid i den målte gennemsnitsfortjeneste, 
fordi betalingsmønsteret er karakteriseret ved at være uregelmæssigt og til en vis grad tilfældigt. I 
modsætning til KRL’s lønbegreb, der populært sagt er bygget op ”nede fra”, er lønbegrebet i lønindeksene 
således i udgangspunktet bygget ”oppe fra” ved at tage udgangspunkt i den samlede fortjeneste og reducere 
denne med de løndele, der udbetales uregelmæssigt. Der tages i denne forbindelse udgangspunkt i 
lønmodtagerens samlede skattepligtige arbejdsindkomst. Timefortjenesten i Danmarks Statistik opgøres som 
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Timeloen = (bruttoindkomst 
+ samlet pensionsbidrag 
+ bruttotræk 

                 - dagpengegodtgørelse i forbindelse med ledighed 
      - feriebetalinger  

- uregelmæssige betalinger  
- løntræk ved fravær for timelønnede) / samlede betalte timer  
* 1.022194454  

 
Som fremgår divideres der med de samlede betalte timer, på trods af at lønindeksene som nævnt principielt 
skal måle lønudviklingen pr. præsteret time, hvor evt. betalt fravær pga. sygdom, ferie mv. bør fratrækkes. 
Dette håndteres kun delvist, og i praksis ved at multiplicere den beregnede løn pr. betalt time med en 
konstant 1,022194454, som afspejler korrektion for – på nuværende tidspunkt - 5 særlige feriedage. 
 
Hver ekstra feriedag påvirker en given lønstigning med skønsmæssigt 0,44 procentpoint. De nuværende 5 
særlige feriedage blev i sin tid indfaset i lønindeksene på det tidspunkt, hvor retten til dem iflg. 
overenskomsterne efterhånden trådte i kraft. Efter fuld indfasning af de 5 dage udgør den samlede effekt 
således 1,00445 = 1,022194454. 
 
Fravær pga. sygdom tages der ikke højde for i lønindeksene. 
 
 
Set med udgangspunkt i de konkret indberettede data fra KRL, beregnes lønsummen for et 
ansættelsesforhold (tælleren i lønbegrebet til lønindeksene) i praksis som  
 
Lønsum = A-indkomst (gl_ident 131)                   

+Pension (gl_ident 021 (bibelob)) 
                  +bruttotraek 
                  - dagpengegodtgørelse i forb.  med ledighed (gl_ident 022) 
                  -Feriebetalinger (gl_ident 024 (febelob)) 
                  -Uregelmæssige betalinger(gl_ident 032 (urbelob)) 

-Efterreguleringer (gl_ident 035 (eftbelob)) 
                  -Løntræk ved fravær for timelønnede (gl_ident 023 (syfbelob)) 
 
For tjenestemænd (gl_ident 138 (ansform) = 1) tillægges desuden 15 pct. af den pensionsgivende løn 
(gl_ident 145 (pensloen) *0,15), hvor det for nuværende er den af KRL beregnede (FLD_pensloen), vi bruger 
for indberetninger fra SD (gl_ident 101 (cenkode) = 7). 
 
Som allerede nævnt om censurering, bortcensureres der udover som følge af de 17 ovenfor beskrevne 
årsager også ansættelsesforhold, der efter beregningen af lønindeksets lønbegreb falder for Danmarks 
Statistiks timelønsgrænse. Øvre grænse for intervallet er dynamisk, forstået på den måde at det – i øvrigt jf. 
en aftale truffet på et møde i 2007 i den daværende Løn- og fraværsstatistikgruppe, det nuværende 
Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik - justeres en gang årligt ved offentliggørelse af indeksene for første 
kvartal ud fra en gennemsnitlig beregnet årsstigning for alle sektorer under et det foregående år. Intervallet 
er identisk for både lønindeks for kommuner og regioner og for lønindeks for de øvrige sektorer. 
 
Ved opgørelsen af lønindekset for første kvartal 2012 var acceptintervallet sat til ]50,935[. 
Ansættelsesforhold uden for dette acceptinterval indgår således ikke i opgørelsen af lønindeks for 
kommuner og regioner på det tidspunkt. Til gengæld indgår disse ansættelsesforhold iflg. den indberettede 
FLD_STAT-kode til en vis grad i KRL’s månedsstatistiker. Som fremgår af tabel 2 drejer det sig om et par 
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tusinde fuldtidsbeskæftigede samlet set, der således også kan bidrage til forskelle i den opgjorte 
lønudvikling. 

 
Tabel 4: Datamateriale uden for Danmarks Statistiks timelønsinterval, der indgår i data for KRL’s månedsstatistik 
 
 2011K1 2012K1 

   Antal fuldtidsbeskæftigede   

Kommuner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 162,1 1 795,5 
Regioner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    429,6  250,4 

I alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 591,7 2 045,9 

Heraf godkendte med CENSUR_KOM=0 

Kommuner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 139,6  977,4 
Regioner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    288,6  174,0 

I alt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 428,2 1 151,4 

 
 

4.3.2 KRL 
Lønsummen opgøres som den samlede løn inkl. pensionsbidraget samt et beregnet pensionsbidrag for 
tjenestemændene i månedsstatistikken. Betalingen for overarbejdet kan vælges til. 
 
Den samlede løn kan opdeles i følgende elementer: 
 
Nettoløn, der er summen af  
Grundløn : Grundlønstrin og grundlønstillæg 
Tillæg : Faste tillæg herunder funktions, kvalifikations- og andre tillæg. 
 
Ad. Grundløn og grundlønstillæg: 
Grundlønnen er i KRL’s statistikker en beregnet størrelse. På baggrund af det indberettede grundlønstrin og 
de gældende satser samt indberettet beskæftigelse, beregnes en grundløn for hvert ansættelsesforhold.   
 
Ad. Tillæg: 
De faste tillæg indgår med de indberettede størrelser. Dog fra januar 2014 vil de blive forhøjet med værdien 
fra merarbejde i det omfang tillægget indgår i beregningen af timeløn for merarbejde. Ændringen er 
opprioriteret blandt andet som følge af arbejdet i denne arbejdsgruppe, hvor det særligt på individniveau 
gav anledning til mindre forskelle. I relation til lønudviklingsberegningen betyder det mindre, idet der er 
samme fejl begge år. 
 
 
Bruttoløn, der er summen af: 
Nettoløn : jf. ovenfor 
Genetillæg : Udbetalte særydelser, det vil sige variable ydelser for eksempelvis aften-nat arbejde eller 

andre arbejdstids- eller arbejdsbestemte tillæg.  
   

Pension :  

 Den overenskomstbestemte pensionsindbetaling. Eget samt arbejdsgivers bidrag. 

 Fritvalg pension 

 Beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd, som hvis de var overenskomstansatte 

 Supplerende pension (primært for tjenestemænd) 

 Gruppelivspræmie 

 ATP bidrag (arbejdsgivers andel) 

 Pension som følge omveksling af eksempelvis seniordage til pension. 
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Særlig ferie- 
Godtgørelse : den månedlige værdi af særlig feriegodtgørelse beregnet med den aftalte procent. 
 
 
Udbetalt overarbejde vil være en del af lønbegrebet ”samlet løn”, som kan siges at være et tredje lønbegreb.  
Det skal dog aktivt tilvælges. Overarbejdsbetaling er ikke i udgangspunktet en del af KRL’s lønbegreber. 
 
Skematisk ser det ud som i figur 1 
 
Figur 1 

 
 
Ad pension: 
KRL anvender som udgangspunkt den indberettede pension. I forbindelse med den månedsvise gennemgang 
at data, undersøges om den indberettede pension svarer til de indberettede oplysninger om 
pensionsgivende løn og pensionsprocent. I de tilfælde, hvor der ikke er en tilfredsstillende sammenhæng, 
benyttes en beregnet pension i stedet for.  Konkret vil en indberettet pension større end 1,5*beregnet 
pension for personer med en pensionsprocent større end nul blive opfattet som for høj, og den beregnede 
pension anvendes i stedet. Det samme vil være tilfældet, hvor der er udebetalt pensionsgivende særydelser 
for en tidligere periode, da den indberettede pension fra SD ikke regnes helt rigtigt sammen i udtrækket.  
KRL anvender en beregnet pension for ca. 5% af ansættelsesforholdene ekskl. fleksjob og ekstraordinært 
ansatte.  
 
For tjenestemænd tilføjes et beregnet pensionsbidrag som var de overenskomstansatte.  
 
Beregningen kan se således ud: 
 
En tjenestemandsansat lærer ansat ved folkeskolen: 
Supplerende pension:   477,92 kr (pensionsgivende tillæg 2.762,53 * 17,3%) 
ATP-arbejdsgiverbidrag:                            180,00 kr 
Gruppelivspræmie:     86,47 kr 
Beregnet pension for tjmnd:                        5.547,03 kr (pensionsgivende trinløn 30.989 * 17,9%) 
Pension i alt:                                                   6.291,42  
 
Generelt medregner KRL tjenestemændenes  fritvalgtillæg dobbelt. Fritvalgtillæg for tjenestemænd er typisk 
aftalt som et kronetillæg og uden mulighed for at vælge mellem løn eller pension. I KRL’s statistik vil indgå 
både fritvalgtillægget samt fritvalgpension, hvis lønbegrebet vælges inklusiv en beregnet pension for 
tjenestemænd. 
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Ad genetillæg: 
Der er det specielle ved genetillæg (særydelser), at deres indberetning typisk ikke følger en kalendermåned, 
men følger sin egen kalender. Det betyder, at beløbene ofte vedrører optjening fra en tidligere måned end 
de faste lønelementer. Silkeborg Data og KMD har deres egne planer for udbetalinger af disse særlige 
ydelser. Udbetalingen sker for enten 4 eller 5 uger ad gangen. KRL korrigerer de indberettede beløb til 4,33 
uge. Dvs. indberettes en 5-ugers periode korrigeres med faktor 0,8666 og indberettes en 4 ugers periode, så 
korrigeres med en faktor 1,0833. Dette beskrives nærmere i et senere afsnit. 
 
Ad særlig feriegodtgørelse:: 
KRL indregner et månedligt beløb vedr. særlig feriegodtgørelse selvom der i praksis er tale om en årlig 
udbetaling. DST behandler denne løndel som en uregelmæssig betaling og medtager den ikke i opgørelsen af 
løn. 
 
 

4.3.3 Opsamling 
 
Da DST og KRL har forskellige formål med statistikkerne er der også lønbegrebsmæssige forskelle, og 
forskelle på, hvordan ønskerne til indholdstyper har udviklet sig. Eksempelvis ønsker KRL seniorbonus (den 
regionale ordning, med udbetaling i januar måned) med i lønsummen, for at have de aftalte midler med. 
Dette ønsker DST ikke, da de opfatter det som en uregelmæssig betaling og har et hensyn til at behandle 
lønelementer ensartet i statistikkerne for kommuner, regioner, staten og det private… [mere her] 
 
 
 

4.4 Timebegreb / fuldtidsbeskæftigede 
Nævneren i beregningen af gennemsnitsløn er en opgørelse af antal timer  
 

4.4.1 DST’s timebegreb 
Beregningen af de samlede betalte timer (nævneren i lønbegrebet til lønindeksene) foregår som hovedregel 
for fastlønnede medarbejdere som 
 
Samlede betalte timer = Beskæftigelsesgrad (gl_ident 126 beskgrad) *160.33/1000 

+Merarbejdstimer (gl_ident 128 ntimer) 
+Overarbejdstimer (gl_ident 031 ovtimer) 
-Ferietimer mv. uden løn (gl_ident 026 foatimer) 

 
De samlede betalte timer består således af den almindelige arbejdstid tillagt merarbejdstimer og 
overarbejdstimer, men fratrukket ferietimer med løntræk. 
 
Tilsvarende gælder som hovedregel for timelønnede  
 
Samlede betalte timer = Normaltimer (gl_ident 128 ntimer) 

+Overarbejdstimer (gl_ident 031 ovtimer) 
 
For timelønnede består de samlede betalte timer således af timerne med normal betaling samt de timer, der 
aflønnes med overtidsbetaling. 
 
Hovedreglerne afviges som følge af kortere varende ansættelsesforhold, der bestemmes via datofelterne 
periodestart (gl_ident 129 recstart) og periodeslut (gl_ident 130 recslut), som i givet fald anvendes til at 
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korrigere de samlede betalte timer, så de svarer til den faktisk udbetalte lønsum. 
 
 

4.4.2 KRL’s fuldtidsbeskæftigede 
I SIRKA er der flere forskellige muligheder for at afgrænse populationen.  
 
Målet, der anvendes for populationen, kaldes antal fuldtidsbeskæftigede, og er en omregning af den aftalte 
beskæftigelse til fuldtid. En heltidsansat person, som har været ansat hele måneden, tæller 1 
fuldtidsbeskæftiget. Tilsvarende vil en halvtidsansat, som har været ansat i 1/2 måned, blive optalt som 1/4 
fuldtidsbeskæftiget.  
 
Endvidere medregnes merarbejdstimer. Der medtages alle indberettede merarbejdstimer uanset at dette 
element også er kalenderstyret ligesom de særlige ydelser.  
 
Overarbejdstimer medtages ikke, uanset om man vælger at inkludere overarbejdsbetalingen i lønbegrebet. 
 
Timelønnedes timer er omregnet ved hjælp af et månedligt timetal på 160,333. Tilsvarende omregnes 
månedslønnedes merarbejdstimer også i forhold til et månedligt timetal på 160,333. 
 
I forbindelse med opgørelsen af fuldtid korrigerer KRL nogle indberetninger af beskæftigelse. 

 Personer der går til eller fra orlov uden løn, men med pension, i måneden vil oftest være indberettet 
således at beskæftigelse og løn ikke passer sammen. Det betyder at vi indkredser personerne og 
justerer beskæftigelsen i forhold til den udbetalte løn. Pensionsindbetalingen korrigeres, så beløbet 
vedr. perioden på orlov uden løn er fjernet. 

 Pædagogstuderende indberettes forskelligt for så vidt angår beskæftigelsesgraden. Lønnen 
indberettes ens, nemlig med beløbet for lønnet praktik. Det betyder, at der vil være forskel på en 
gennemsnitsløn for en pædagogstuderende afhængig af indberetter. Dette korrigeres i KRL, så 
beskæftigelsen er ens. 

 Frivilligt ekstraarbejde: KRL lægger timerne fra det frivillige ekstraarbejde på fuldtidsberegningen. 
Den beregnede grundløn forhøjes svarende til timerne og tillæg opjusteres også. Det resterende 
beløb fra frivilligt ekstraarbejde lægges på genetillæg, idet betalingen for frivilligt ekstraarbejde 
typisk er en sats indeholdende både timeløn og særlige ydelser. 

 Plustid: KMD indberetter en forhøjet beskæftigelsesgrad for personer på plustid. Dette giver ikke 
anledning til problemer. SD indberetter et tillæg for betalingen for plustid, men med en 
beskæftigelsesgrad svarende til fuldtid. Der er dermed uoverensstemmelse mellem den 
indberettede lønsum og beskæftigelse. KRL beregner en ny beskæftigelsesgrad på baggrund af 
lønnen for plustiden og nettolønnen i øvrigt. 

 
På baggrund af arbejdsgruppens undersøgelser fremsendes nu den beskæftigelsesgrad, som KRL korrigerer 
og anvender i statistikken også til DST med henblik på nærmere undersøgelse. 
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5. Identificerede årsager til forskelle 
 
Som nævnt indledningsvist, så var formålet med arbejdsgruppen at undersøge årsager til konstaterede 
forskelle. Rent praktisk har arbejdsgruppen koncentreret sig om de mest aktuelle tal i forhold til 
mødeafholdelsen. Konkret har vi primært analyseret på data for 1. kvartal 2012 og 3. kvartal 2012. 
 
På baggrund af disse analyser er der konstateret nogle kilder til forskelle, som ved efterfølgende 
offentliggørelser har vist sig at fjerne, hvad der måtte være af forskel. 
 
Tabel 5: Lønudvikling i kommuner og regioner, udvalgte perioder. DST og KRL 

                    

 
DST KRL (LOPAKS) KRL (SIRKA) 

  I alt Kommuner Regioner I alt Kommuner Regioner I alt Kommuner Regioner 

2011K1 1,7 1,7 1,2 2,2 2,1 2,5 1,4 1,2 1,9 

2011K2 0,3 0,2 0,6 0,4 0,2 0,9 0,4 0,2 0,9 

2011K3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,6 0,4 0,2 0,7 

2011K4 0,6 0,6 0,3 0,6 0,5 0,8 0,2          -    0,7 

2012K1 1,9 1,8 1,8 2,2 2,1 2,3 2,2 2,2 2,3 

2012K2 2,4 2,4 2,1 2,6 2,5 2,3 2,1 2 2,1 

2012K3 2,9 2,5 3,6 2,4 2,5 2 2 2 1,8 

2012K4 2,4 2,4 2,2 2,4 2,5 2,1 2,4 2,5 2,1 

2013K1 0,5 0,4 0,3 0,6 0,6 0,1 0,5 0,6 0,1 

2013K2 0,4 0,3 0,2       0,2 0,1 0,2 

2013K3 0,1 0,4 -0,9       0,8 0,7 0,8 

2013K4 0,3 0,3 0,3       0,9 0,8 0,7 

Kilde: Lønindeks for den offentlige sektor, DST, diverse årgange. KRL’s statistikværktøjer LOPAKS og SIRKA 
 
I dette afsnit vil der blive oplistet de årsager til forskelle arbejdsgruppen har været inde på. Det er ikke 
umiddelbart formålet at kvantificere disse. 
 
Der findes tre elementer, der er særligt betydende i forklaringen af forskelle på overordnet niveau: 

1. Behandling af antal uger i særlige ydelser (før 3. kvartal 2013-2014) 
2. Løntrækstimer 
3. Behandling af overarbejde 

 
Forklaring 1 skal nu alene ses i historisk perspektiv, idet indberetningsformen er ændret således at der altid 
indberettes variable ydelser for 4 uger i de måneder, der indgår i reguleringsordningen. For indberetninger 
fra Silkeborg Data er den sidste lønberegning, der er påvirket 3. kvartal 2012-2013. For KMD er den sidste 
lønberegning, der er påvirket 3. kvartal 2013-2014. 
 
Mindre betydende kilder til forskel: 

4. Behandling af tjenestemandspension 
5. Behandling af seniorbonusordninger 
6. KRL’s manglende beregning af værdi af tillæg ved merarbejde5 

                                                 
5
 Dette er korrigeret fremadrettet med udgivelsen af data for januar 2014. Fra januar 2015 vil der ikke længere være en 

kilde til forskel vedrørende dette. 
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5.1 Behandling af antal uger i særydelserne / genetillæggene 
 
KMD og SD indberetter et forskelligt antal særydelser med den enkelte måneds lønudbetaling. Danmarks 
Statistik og KRL behandler disse indberetninger forskelligt, jf. afsnit 3 og 4, vil det også give sig udslag i en 
forskellig lønudvikling.  
 
I tabellen nedenfor er angivet, om der indgår 4 eller 5 ugers særydelser i måleperioderne for de enkelte 
opgørelser af lønindeks.  
 
Tabel 6: Lønudvikling med angivelse af antal uger i genetillæg samt KMD-andel i kommuner og regioner, 
udvalgte perioder. DST og KRL. 

  

      

      

 

 
DST KRL (LOPAKS) Uger var.ydelser KMD-andel 

   I alt Kommuner Regioner I alt Kommuner Regioner SDC KMD 
Primo – ultimo 
pct 

 2011K1 1,7 1,7 1,2 2,2 2,1 2,5 4-4 4-5 91,3 – 83,3 

 2011K2 0,3 0,2 0,6 0,4 0,2 0,9 4-4 4-4 91,0 – 83,5 

 2011K3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,6 4-4 4-4 91,0 – 83,5 

 2011K4 0,6 0,6 0,3 0,6 0,5 0,8 4-4 4-5 91,0 – 83,5 

 2012K1 1,9 1,8 1,8 2,2 2,1 2,3 4-4 5-5 83,5 – 76,8 

 2012K2 2,4 2,4 2,1 2,6 2,5 2,3 4-4 4-5 83,5 – 77,6 

 2012K3 2,9 2,5 3,6 2,4 2,5 2 4-5 4-5 83,5 – 77,5 

 2012K4 2,4 2,4 2,2 2,4 2,5 2,1 4-4 5-5 83,5 – 77,6 

 2013K1 0,5 0,4 0,3 0,6 0,6 0,1 4-4 5-4 76,8 – 70,6 

 2013K2 0,4 0,3 0,2 
   

4-4 5-5 77,6 – 70,1 

 2013K3 0,1 0,4 -0,9 
   

5-4 5-5 77,5 – 70,1 

 2013K4 0,3 0,3 0,3       4-4 5-4 77,6 – 70,1 

 

           Kilde: KRL LOPAKS, hvor de indberettede særydelser fra Silkeborg Data om til 4,33 uger pr. måned.  For 
Kommunedatas vedkommende indføres kalenderstyrede særydelser pr. januar 2013 og i princippet med 
overgangen til SIRKA. 
 
DST medtager alle indberettede særydelser. Det vil alt andet lige betyde, at en kvartalsstigning vil være 
påvirket i opadgående retning i perioder med 4 uger i primo og 5 uger i ultimo målingen. Omvendt vil 
kvartalsstigningen være påvirket i nedadgående retning ved det omvendte tilfælde, en ”5-4” uger. 
 
KRL korrigerer de indberettede særydelser til altid at udgøre 4,33 uger. Hvordan det påvirker den beregnede 
lønudvikling illustreres med et konkret eksempel. 
 
I lønindberetningen for månederne maj 2012, maj 2013 og maj 2014 indgår følgende uger 
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Tabel 7: Ugenumre der indgår i datasæt for maj 2012, 2013 og 2014 
 

Central Ugenumre (antal uger) 

  2012K2 2013K2 2014K2 

KMD 14-18 (5) 14-18 (5) 15-18 (4) 

SD 15-18 (4) 15-18 (4) 15-18 (4) 

 
Der er således en 5-4 ugers problemstilling i data fra KMD og en 4-4 i data fra SD maj 2013-2014. 
 
Teoretisk vil man forvente, at en 5 ugers periode vil indeholde ekstra særydelser svarende til en uge, dvs. ca. 
25% flere.  Omvendt vil man alt andet lige forvente ca. 20% færre særydelser i en måned, hvor der er 4 uger 
end en måned med 5 uger.  Dette bygger på en antagelse om, at der pr. uge vil være stort set lige mange 
særydelser.  Man vil dog fortsat forvente nogen forskel som følge af lønreguleringer i perioden og forskellig 
placering af forskydelige helligdage. 
 
Alt andet lige vil KRL’s korrektion fungere jf. nedenstående tabel 8, for maj 2013 og maj 2014, når KMD 
indeholder 5 henholdsvis 4 ugers særydelser og når SD indeholder 4 ugers særydelser i begge perioder. 
 
Tabel 8: Teoretisk virkning af KRL’s korrektion af antal uger til 4,33 
 

  Genetillæg, gennemsnit Ændring 

  maj-13 maj-14 Absolut (kr) Relativt (%) 

KMD           100,00               80,00             -20,00  -20,00% 

Pr. uge              20,00               20,00                      -                   -    

Pr. 4,33 uge              86,60               86,60                      -                   -    

SD              80,00               80,00                      -                   -    

Pr. uge              20,00               20,00                      -                   -    

Pr. 4,33 uge              86,60               86,60                      -                   -    

 
Det vil sige, indeholder en 5 ugers periode 20% flere genetillæg (målt i kroner) i forhold til en 4 ugers 
periode, så er KRL’s korrektion til 4,33 uger neutral, bortset fra eventuelle satsændringer. Virkeligheden så 
imidlertid anderledes ud, jf. tabel 9 nedenfor. 
 
Tabel 9: Virkning af KRL’s korrektion af antal uger for maj 2013 og maj 2014 

  Genetillæg gnsn Ændring Bruttolønudvikling 

  maj-13 maj-14 
Absolut 

(kr) 
Relativt 

(%) 
Uden 
uge korr. 

Med 
ugekorr. 

KMD 1.118,0 1.011,0 -107,0 -9,6% 1,5% 2,2% 

Pr. uge 
             

223,5  
             

252,7  29,2 13,1%     

Pr. 4,33 uge 
             

967,9  
         

1.094,1  126,2 13,0%     

SD 1.397 1.298 -99 -7,1% 1,5% 1,5% 

Pr. uge 
             

349,3  
             

324,4  -25 -7,1%     

Pr. 4,33 uge 
         

1.512,7  
         

1.404,6  -108 -7,1%     

Kilde: SIRKA 
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For KMD indberetningerne er der samlet set sket et fald i indberetningerne af genetillæg på ca. 9,6%. Dette 
er kun ca. halvdelen af det forventede fald, jf. at der udbetales særydelser for en uge mindre. Og hvis vi 
kigger på "pr. uge" eller "pr. 4,33 uge", som er KRL metoden, så er der således tale om en stigning på knapt 
13%. 
 
For SD indberetningerne er der samlet set sket et fald i genetillæg på 7,1%. Dette er alt andet lige i 
modsætning til det forventede stigende niveau idet der er to ekstra helligdage med samt lønreguleringer i 
perioden.  
 
 
Tabel 10: Helligdage der indgår i data for maj 2012-2014: 

  maj-12 maj-13 maj-14 

Uge 14 
Skærtors 
Langfre 2. Påskedag - 

Uge 15 2. Påskedag     

Uge 16     
Skærtors.  
Langfred. 

Uge 17   St. Bededag 2. Påskedag 

Uge 18 St. Bededag     

 
KRL’s senere undersøgelser af de faldende genetillæg generelt efter januar 2014 i SD data har vist, at faldet 
skyldes en ændret indberetningspraksis hos Silkeborg Data, som DST og KRL ikke har været orienteret om.   
 
Opsummerende, så vil der i DST’s beregning af lønudviklingen medtages de faktisk udbetalte særydelser 
uanset om der er tale om 4 eller 5 ugers indberetning. I praksis vil der fremover altid være 4 ugers betalinger 
med i de lønmåneder, der indgår i reguleringsordningen. Dette er dermed mest en forklaring på forskelle 
august 2014 eller tidligere. 
 
KRL’s månedsstatistikker vil dermed også altid indeholde 4,33 uger i de måneder, der kan sammenlignes 
med DST. For øvrige måneder vil det kunne variere i KRL’s statistikker. 
 
 

5.2 Løntrækstimer, Ferie uden løn 
 
Danmarks Statistiks lønbegreb er i princippet fortjenesten pr. præsteret time. Derfor fratrækkes det antal 
timer, hvor der holdes ferie uden løn. A-indkomsten indeholder desuden ikke løn for den periode der holdes 
ferie.  
 
Metoden medfører en effekt som følge af, at visse lønelementer indberettes i sædvanligt omfang – nemlig 
pensionsindbetalingen. Desuden at overarbejde og genetillæg indberettes forskudt, således at de er optjent 
på baggrund af en tidligere måneds beskæftigelse.  
 
Dette kan give anledning til nogle udsving i lønudviklingen, såfremt enten lønsummen (tælleren), de betalte 
timer (nævneren) eller begge ændrer sig fra den ene måleperiode til den anden.  
 
Årsager til ændringer:  

- Antal uger for særydelser stiger eller falder. Her vil både løntrækstimer, gene- og 
overarbejdsbetalinger alt andet lige ændre sig i samme retning 
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o at betalte timer reduceres med en ekstra uges ferie uden løn 
o at lønsummen reduceres som følge af det øgede løntræk, men passende til de ekstra timer 
o at lønsummen øges som følge af mere genetillæg, mere overarbejde. 

 
 
KRL tager ikke højde for, at der holdes ferie uden løn. Her er det den aftalte beskæftigelse, der indgår, og der 
er således ingen påvirkning af lønniveauet som følge af afholdelse af ferie, hverken med eller uden løn. 
 
Antages at lønsummens elementer (bortset fra løntrækket) er uændrede, men løntrækstimerne stiger, f.eks. 
som følge af et ændret feriemønster, så vil der ses en stigning i lønudviklingen. 
 
 

5.3 Tjenestemandspension 
 
KRL lægger en beregnet pension på tjenestemændene, jf. beskrivelsen i afsnit 4.3 om lønbegreb. 
 
DST lægger 15% på. Af tabellen nedenfor fremgår de omtrentlige beløb, KRL henholdsvis DST forhøjer 
pensionen med for tjenestemænd. 
 
Tabel 11: Tjenestemænds pension forhøjes med, i mio. kr.: 

  1. kv 2013 2. kv. 2013 3. kv 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 

KRL metode        141,1         137,2         133,5         127,2         126,0         123,5         117,5  

DST metode        119,0         115,7         113,0         107,2         104,8         102,5           97,5  

Difference          22,1           21,5           20,5           20,0           21,2           21,0           20,0  

 
 
Lønudviklingen påvirkes i KRL ved forhøjelser i overenskomstansattes pensionsprocenter, der overføres til 
tjenestemændene, hvor i mod DST’s metode er upåvirket af aftalte forhøjelser. 
 
Tjenestemændenes personaleomsætning påvirker også lønudviklingen. 
 

5.4 Behandling af seniorbonus/anden udbetaling relateret til 
seniorordninger 
 
KRL’s lønbegreb indeholder de aftalte lønelementer herunder udbetalinger af seniorbonus. 
 
DST opfatter disse årlige udbetalinger som noget uregelmæssigt og medtager ikke disse i deres lønbegreb. 
 
I nedenstående tabel er opgjort omfanget af de beløb som KRL medtager og som DST udelukker (på 
baggrund af KRL’s population). 
 
Tabel 12: Seniorordninger med årlig udbetaling. Mio. kr 

    1. kv 2013 2. kv. 2013 3. kv 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 

ident 946 seniorbonus          6,17           0,21           0,11           0,19           4,60              -             0,06  

ident 947 årlige seniorudb          1,53           0,98           1,68           0,76           4,40           0,97           1,73  

 
 
 



25 

 

6. Afslutning 
 
Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er, at der har været en række forskelle, hvor primært tre har været 
betydende i forhold til at forklare forskelle i den målte lønudvikling.  
 
De tre mest betydende er forskellig behandling af: 

- Genetillæg 
- Løntræk 
- Overarbejde 

 
I tabel 13 nedenfor vises med udgangspunkt i data for 3. kvartal 2011-2012, hvordan lønudviklingen ser ud 
hos DST oprindeligt og uden de tre betydende løndele enkeltvis og i alt.   
 
I tabel 14 angives KRL’s oprindelige lønudvikling for alle ansatte eksklusiv ansatte i fleksjob og ekstraordinært 
ansatte og lønudviklingen eksklusiv genetillæg. 
 
 
 
Tabel 13: Den af DST beregnede lønudvikling for 3. kvartal 2011-2012 

        
 

  

Sektor 

 

Oprindelig stigning eksklusiv 

  Oprindelig stigning Genetillæg Overarbejde Løntræk Overarb, Genetillæg og Løntræk 

Kommuner og regioner i alt 2,9 2,2 2,7 2,6 2,1 

Kommuner 2,5 2,1 2,4 2,3 2,0 

Regioner 3,9 2,2 3,4 3,3 2,2 

 
Bemærk, at den regionale lønstigning på 3,9% er beregnet direkte år til år, og ikke på baggrund af 
kædeindekset, hvor stigningen er opgjort til 3,6%. Årsagen til forskellen er, at der i kædeindekset er taget 
højde for et databrud i forbindelse med oprydning af nogle lønarter fra Silkeborg Data, hvor en kode med 
henlagte beløb til særlig feriegodtgørelse er blevet undtaget optælling. 
 
 
Tabel 14: Den af KRL beregnede lønudvikling for 3. kvartal 2011-2012 LOPAKS 
 
 Oprindelig stigning 

(ekskl. fleks og ekstr ) 
Ekskl. Genetillæg  

Kommuner og regioner i 
alt 

2,6 2,4 

Kommuner 2,6 2,4 

Regioner 2,1 2,1 

 
 
Fremadrettet (efter august 2014) er der som nævnt ikke længere forskellige antal uger med i opgørelsen af 
genetillæg i de måneder der vedrører reguleringsordningen. DST’s og KRL’s lønudviklingstal vil derfor ikke 
længere afvige som følge af denne årsag. Det forventes derfor at de to målinger fremadrettet vil ligge noget 
tættere på hinanden. 
 
Tabel 15 viser de to offentliggørelser af data, der ligger efter august 2014.  
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Tabel 15: Lønudvikling fra DST og KRL 2014K3 og 2015K1 

      
  Sektor Stigning nov 2013-2014 Stigning febr 2014-2015 

  DST KRL DST KRL 

Kommuner og regioner i 
alt               2,0                2,1                1,1                1,1  

Kommuner               1,9                2,1                1,0                1,1  

Regioner               2,2                2,0                1,4                1,2  

 
 

Bilag 1 Oversigtstabel over udvalgte løndeles behandling i DST og KRL 
 
Variabel / Løndel DST KRL 

Efterregulering løn 
 

Indgår ikke i lønbegrebet Indgår ikke i lønbegrebet 

Efterregulering pension 
 

Indgår ikke i lønbegrebet Indgår ikke i lønbegrebet 

Ekstra egen indbetaling til pension, 
arb.giver.adm (ikke frit valg) 
 

Indgår som en del af den samlede pension. A-
indkomsten er nedskrevet tilsvarende. 

Indgår ikke i lønbegrebet 

Ferie uden løn Betaling og beskæftigelse for de timer der holdes 
ferie uden løn indgår ikke. Pension og tidligere 
optjente særydelser indgår og vægter mere i forhold 
til den lavere beskæftigelse 
 

Indgår med sædvanlig løn og beskæftigelse 

Fleksjobansatte og ekstraordinært 
ansatte 
 

Indgår ikke i populationsafgrænsning. Indgår i populationsafgrænsning. 
Men kan vælges fra. 

Frivilligt Ekstraarbejde 
 
 

Indgår 
Med både beløb og timer 

Indgår  
Med både beløb og timer 

Korrektion for 4-5 ugers 
problematik 

Indgår med faktisk antal uger, dvs. 4 eller 5 
 
Betyder fra 2015 ikke længere noget på 
kvartalsopgørelserne, idet såvel SD som KMD nu 
sørger for at have 4 ugers særydelser med i de 
måneder der indgår i reguleringsordningen 
 

Indgår med en beregnet størrelse på baggrund af 
indberetning svarende til 4,33 uger. 

Overarbejde Indgår. 
Både beløb og time medgår. 

Indgår ikke 
Som udgangspunkt, men overarbejdsbetaling kan 
vælges til. 
 

Pension tjenestemænd Supplerende pension (af pensionsgivende 
kronetillæg) indgår. 
 
Der beregnes yderligere 15% pension af trinløn 

Supplerende pension (af pensionsgivende 
kronetillæg) indgår. 
 
Der beregnes yderligere en pension af trinløn 
svarende til tilsvarende overenskomstansattes 
pensionsprocent inkl. evt. fritvalg. 

Plustid KMD: Beløb med og timer med 
SDC:  Beløb med, og timer ude 
 

Beløb og timer indgår. 

Resultatløn Indgår ikke. 
Opfattes som uregelmæssig betaling (pr. januar 
2015)  
 

Indgår.  
Opfattes som aftalt lønelement 
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Seniorbonus, årligt beløb Indgår ikke i lønbegrebet.  
Opfattes som uregelmæssig betaling 
 

Indgår i lønbegrebet. 
Opfattes som aftalt lønelement 

Sektorafgrænsning Kommuner og regioner nu defineres som i 
nationalregnskabets sektor kommunal og regional 
forvaltning og service, se afsnit 4.2.1 

Indeholder data for personalegrupper, der har 
overenskomst med kommuner og regioner. Der er 
dog fortsat et mindre antal institutioner, der ikke 
indgår i månedsstatistikken, da de ikke indberetter 
data på månedsbasis. 
 

Særlig feriegodtgørelse Indgår ikke i lønbegrebet 
Opfattes som en uregelmæssig betaling, jf. årlig 
udbetaling 

Indgår i lønbegrebet med en månedlig værdi på 
baggrund af den aftalte ferieprocent og den 
beregnede feriegivende løn 
 

Timelønsgrænser 35>x<935*årlig regulering  35>x<1000 (1500) 
Fra januar 2015 påbegyndes indførelse af flere 
grupper. Der er nu to grupper: 
Gruppe 0: øvre grænse 1000 
Gruppe 1: øvre grænse 1500 
 

Udbetalt 6. ferieuge Indgår ikke i lønbegrebet. 
Opfattes som en uregelmæssig betaling, jf. årlig 
udbetaling 
 

Indgår ikke i lønbegrebet 
 

 


