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Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik 

 

Da Lønkommissionen kom med deres redegørelse i 2010 var en af konklusio-

nerne, at Danmarks Statistiks lønstatistikker som udgangspunkt undervurderer 

værdien af tjenestemandspensionsbidraget ganske markant. I både lønindeks 

og lønstrukturstatistikken indregnes en fast fiktiv værdi på 15 pct. af den pensi-

onsgivende løn for tjenestemænd. Formålet med beregningen er at kunne 

sammenligne lønniveauet for tjenestemænd direkte med lønniveauet for øvrige 

lønmodtagere, som sammen med arbejdsgiverne indbetaler til en almindelig 

arbejdsmarkedspension, typisk således at lønmodtageren selv indbetaler 1/3 og 

arbejdsgiveren 2/3 af det samlede pensionsbidrag. 

 

En mere realistisk opgørelse og mulig indregning af det fiktive (=imputerede) 

pensionsbidrag i lønstatistikken tager udgangspunkt i anvendelsen af den så-

kaldte Freiburg-model, som vi har nævnt på tidligere møder i kontaktudvalget. 

 

Om Freiburg-modellen 

Efter vedtagelsen af den nye europiske nationalregnskabsforordning ESA 2010 

er der kommet nye krav til opgørelsen af EU-medlemslandenes pensionsfor-

pligtelser til ansatte og pensionerede tjenestemænd, der skal afleveres i tabel-

form fra 2017. For at kunne imødekomme dette behov har Eurostat for år tilba-

ge allieret sig med Freiburg Universitets Forschungszentrum für Generationen-

verträge, som arbejder med aktuarmatematiske modeller om befolkningens 

aldring og dermed forbundne følger for pensionsforhold og de offentlige finan-

ser. De har kort sagt fået til opgave at bistå medlemslandenes statistikbureauer 

med at løse denne opgave, såfremt de enkelte medlemslande vurderer det nød-

vendigt. 

 

Da aktuarmatematik sjældent hører til statistikbureauers kernekompetence, er 

det klart at behovet for ekspertbistand fra Freiburg Universitet fra EU-

medlemslandene er stor. Det gælder også Danmarks Statistik, som mod beta-

ling fik udviklet en skræddersyet model i årene 2012 til 2013, der skal anvendes 

til den forordningsbestemte opgørelse af tjenestemandspensionsforpligtelsen i 

Danmark og som organisatorisk er forankret i Offentlige Finanser. 

 

I den forbindelse har vi i lønstatistiksektionen i Privatøkonomi og Velfærd en 

stor opgave, idet vi generer en stor del af datamaterialet, som føder modellen 

på inputsiden. Derudover er der dels efter etablering af statistikken over pensi-

onsformuer og dels efter at vi selv i lønstatistikken er begyndt at se på model-

lens resultater i stigende grad opstået et samarbejde imellem de to fagkontorer 

også på outputsiden, hvor vi både diskuterer resultater og eventuelle kvalitets-

problemer med data. 
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Det skal bemærkes at der ved ”Freiburg-modellen” i virkeligheden er tale om 

tre separate delmodeller, idet der er en model, der behandler allerede pensio-

nerede tjenestemænd, en der behandler stadig aktive tjenestemænd og en der 

behandler de såkaldt opsatte tjenestemænd, som er gået over til at være over-

enskomstansatte, men har opsparet et vist antal pensionstrin som tjeneste-

mand, som dog ikke længere optjener yderligere rettigheder. For lønstatistik-

ken er det primært relevant alene at fokusere på modellen for de erhvervsakti-

ve. 

Data for erhvervsaktive tjenestemænd 

Data for de erhvervsaktive tjenestemænd er for de statsansatte som udgangs-

punkt årlige indberetninger fra Moderniseringsstyrelsens PENSAB-system, der 

indeholder individoplysninger, der dels kobles med lønstatistikregistret med 

henblik på at få oplysninger om abejdsfunktion (DISCO) og højest fuldførte 

uddannelse og dels med befolkningsregistret for at hente oplysninger om tjene-

stemændenes ægtefæller, der også påvirker den samlede pensionsudbetaling i 

og med ægtefællen er berettiget til en pension i tilfælde af tjenestemandens 

død. I PENSAB er de centrale variable den aktuelle pensionsalder (1-37), aktu-

elt skalatrin (løntrin) samt ministerområde (Finanslovskonto). 

 

Pensionsalderen er afgørende for den endelige procentsats af slutlønnen tjene-

stemanden bliver tilkendt som pension ved pensionering. Efter 37 års fuldtids-

ansættelse har tjenestemanden optjent rettigheder svarende til 57 pct. af den 

senest opnåede skalatrins løn.  

 

For kommuner og regioner anvendes lønindberetningerne fra KRL for de er-

hvervsaktive tjenestemænd. For de kommuner og regioner, der anvender 

KMD’s lønsystem, mangler variablen Pensionsalder, men den leveres af de 

kommuner og regioner, der anvender Silkeborg Data fra og med 2015. 

 

Det skal bemærkes at det ikke er lønstatistikkens oplysninger om løn, der an-

vendes i Freiburg-modellen. Lønoplysningerne indgår i modellen som tabel-

lønninger fordelt på skalatrin, der er hentet fra Moderniseringsstyrelsens årlige 

Pensionsoversigter for de statsansatte tjenestemænds vedkommende. For de 

ansatte i kommuner og regioner har Danmarks Statistik efter korrespondence 

med Forhandlingsfællesskabet og OAO hentet relevante løntabeller pr. 1. okto-

ber 2014 og 1. oktober 2015 for KL’s og RLTN’s forhandlingsområde på For-

handlingsfællesskabets hjemmeside. 

Beregning af betalingsforpligtelsen 

Freiburg-modellen opererer med en række antagelser, der i en driftssituation 

som udgangspunkt er faste og i øvrigt følger Eurostats anbefalinger, men alli-

gevel kan ændres, såfremt man ønsker at foretage følsomhedsanalyser. Model-

lens resultater er nemlig i høj grad afhængig af, hvilke forudsætninger man 

lægger ind i modellen. 

 

Den første forudsætning er antagelser om tjenestemændenes forventede levetid 

og dødelighed. Her forudsætter modellen p.t. at tjenestemændenes livsforvent-

ninger svarer til den øvrige befolknings, fordelt på køn og 1-års-aldersgrupper 

ifølge EUROPOP-prognosen, der går frem til 2060. 
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Pensionsformuen, eller betalingsforpligtelsen om man vil, beregnes for et gi-

vent basisår som den tilbagediskonterede værdi af den forventede pensions-

formue på det tidspunkt, hvor en stadig erhvervsaktiv tjenestemand forventes 

at gå på pension. I den forbindelse antages det at aktive tjenestemænd har et 

tilbagetrækningsmønster, der svarer til det, som kan konstateres for de nuvæ-

rende 70-årige pensionerede tjenestemænd. Det antages på den baggrund at 

man tidligst går på pension som 60 årig og senest når man fylder 70, således at 

en tjenestemands pensionsformue beregnes som et vejet gennemsnit, hvor 

vægtene (=andelen af 70-årige pensionister, der gik på pension med 60+x år) 

repræsenterer sandsynligheden for at gå pension ved en given alder. Modellen 

tager højde for, at ”tidlig pensionering” før 65-års alderen afstedkommer en 

straf/reduktion, alt afhængig af hvor tidlig pensioneringen finder sted. 

 

Endvidere anvender modellen en række antagelser om den fremtidige økono-

miske udvikling, der i sagens natur ikke kan være andet end gæt, om end ved-

taget på EU-plan i den såkaldte Ageing Working Group, som er en rådsarbejds-

gruppe under ECOFIN-Rådet, og hvor også Finansministeriet er repræsenteret. 

Herunder en diskonteringsfaktor (realrente) svarende til 3 pct. og en gennem-

snitlig årlig inflation på 2 pct. Dernæst antages at den langsigtede generelle 

reallønudvikling følger den gennemsnitlige produktivitetsvækst over en lang 

årrække tilbage svarende til 1,5 pct. på årsbasis. 

 

Disse forudsætninger står naturligvis til evig diskussion. Antagelsen om at bru-

ge nuværende 70-årige pensionisters tilbagetrækningsalder som model for 

fremtiden kan bestemt diskuteres, i og med at der både som følge af at befolk-

ningen generelt bliver ældre og også fra politisk side trækkes i retning af en 

senere og senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 

 

Mht. de økonomiske forudsætninger, er det nok ikke mindst antagelsen om 

pris- og renteudvikling, der kan diskuteres, givet det nuværende ekstreme lav-

renteregime og lave inflationsniveau i EU. Det er nok de færreste lønmodtage-

re, der i dag regner med at få en gennemsnitlig forrentning på 5 pct. om året af 

den løbende pensionsopsparing indtil den dag, de selv går på pension. 

 

Uanset hvad man personligt eller på nationalt plan måtte mene om den slags 

forudsætninger er det Eurostats ønske at disse forudsætninger følges af med-

lemslandene, med mindre der er helt særlige grunde til ikke at gøre det. Disse 

bør i så fald dokumenteres og begrundes ved aflevering af pensionstabellerne. 

Fra pensionsforpligtelse til imputeret bidragsprocent i lønstati-
stikken 

Freiburg-modellen er som nævnt udviklet med det formål alene at beregne 

pensionsforpligtelsen for arbejdsgiveren svarende til pensionsformuen for 

lønmodtageren for et givent basisår. Resultatet viser hvad den pågældende 

tjenestemands pension er værd i nutidskroner for det valgte basisår, fx 2015. 

Summen af alle tjenestemænds pensionsformuer i 2015 udgør den samlede 

pensionsformue 2015. 

 

Freiburg-modellen beregner derimod ikke en imputeret bidragsprocent for 

tjenestemænd direkte. Den beregning er vi nødt til at foretage udenom selve 

modellen på baggrund af pensionsforpligtelsen for erhvervsaktive tjeneste-
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mænd i to på hinanden følgende basisår, hvor vi sammenligner identiske tjene-

stemænds pensionsformue i begge år og hvor meget denne er vokset. 

 

Iflg. Freiburg Universitets instrukser og Eurostats manual (Technical Compila-

tion Guide for Pension Data in National Accounts) udgør det imputerede pen-

sionsbidrag residualen af pensionsformuen i ultimoåret, pensionsformuen i 

primoåret og forrentningen imellem de to år af pensionsformuen primo året. 

For at beregne bidragsprocenten sættes det imputerede pensionsbidrag i for-

hold til den pensionsgivende løn i ultimoåret. 

 

Det er nødvendigt at begrænse kohorten af tjenestemænd, beregningen foreta-

ges på, til at omfatte de, der ikke umiddelbart står foran pensionering. Dvs. de 

bør i hvert fald ikke være fyldt 60 år i ultimoåret, jf. nedenfor. Med andre ord 

bør beregninger af det imputerede pensionsbidrag kun foretages på en del-

mængde af det samlede datamateriale over aktive tjenestemænd. 

 

Resultater 

Der viser sig at være visse udfordringer i datamaterialet, når man ser på de 

beregnede pensionsforpligtelser over tid. Bl.a. som følge af databrud, der dels 

skyldes datakvalitetsproblemer i enten DISCO- eller andre klassifikationsvari-

able, som er væsentlige for at beregne en korrekt pensionsformue/-forpligtelse 

for den enkelte tjenestemand1. Det påvirker også statistikken over pensions-

formuer samt de nationalregnskabstabeller, der skal udarbejdes. Vi drøfter 

dette løbende med Offentlige Finanser. 

 

Aktive tjenestemænd i kommuner og regioner 

Mht. kommunalt og regionalt ansatte tjenestemænd har modelberegningerne 

desværre afsløret visse udfordringer med det foreliggende datamateriale. Den 

alt overvejende årsag til det skal ses i lyset af at modelberegningerne for en stor 

del af de kommunalt og regionalt ansatte tjenestemænd på det nuværende da-

tagrundlag resulterer i ikke plausible resultater i form af negative pensionsbi-

drag, der i sagens natur er meget vanskelige at fortolke i praksis. Dette fore-

kommer i omfattende grad især for tjenestemænd, der enten har optjent en høj 

pensionsalder, eller er relativt tæt på pensionering, altså nærmer sig de 60 år, 

hvor pensionssandsynligheden begynder at stige markant. 

 

Fx er en tjenestemand med en pensionsalder på 37 eller højere alt andet lige 

ikke i stand til at optjene yderligere pensionstrin, selvom han/hun arbejder et 

år længere. Så nettooptjeningen imellem 2014 og 2015 udgør 0 kr. Imidlertid 

tilskrives pensionsformuen 2014 jo iflg. modellens standardforudsætninger en 

nominel rente på 5 pct., og det imputerede pensionsbidrag bliver således nega-

tiv, svarende til rentetilskrivningen, for at balancere til 0. 

 

I de data, der for øjeblikket indgår i Nationalregnskabet og i Formuestatistik-

ken over pensionsformuer, baserer pensionsalderen i datamaterialet for kom-

munalt og regionalt ansatte tjenestemænd generelt på en modelberegning, der 

estimerer den aktuelle pensionsalder på baggrund af afslutningstidspunktet for 

tjenestemandens højest fuldførte uddannelse, fratrukket 3 år. Altså en antagel-

                                                           
1 En central variabel i Freiburg-modellen er en opdeling på ca. 20 karrieregrupper, 
der bl.a. foretages på baggrund af DISCO-koden i lønstatistikken. 
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se om at tjenestemandsansættelsen starter 3 år efter endt uddannelse. Efter at 

Silkeborg Data er begyndt at levere den faktisk beregnede pensionsalder for 

deres tjenestemænd i 2015, kan vi desværre konstatere at den anvendte model-

beregning skyder noget over målet mht. til estimeret pensionsalder. For indivi-

der med beregnet negativ pensionsbidrag endda helt overordnet med 6,6 år i 

gennemsnit, altså ganske markant. 

 

Det er klart at dette ikke kun påvirker lønstatistikken, men også de øvrige stati-

stikker over pensionsformue og betalingsforpligtelsen i Nationalregnskabet. Set 

i lyset af Silkeborg Data’s oplysninger om pensionsalder er vi stadig ved at 

genoverveje forudsætningerne i Freiburgmodellen mht. pensionsalder med 

henblik på at skabe et bedre grundlag til imputering i datamaterialet fra KMD. 

Vi havde i den forbindelse overvejet en regressionsanalyse op imod tjeneste-

mandens fødselsalder, der umiddelbart så lovende ud. Efter at have set nærme-

re på de resultater en regressionsanalyse giver, må vi dog desværre forkaste den 

mulighed, eftersom den estimerede pensionsalder svinger alt for meget på 1-

års-aldersgrupper og derved resulterer i et meget ustabilt og volatilt mønster 

for det imputerede pensionsbidrag, fordelt på de respektive aldersgrupper. Det 

gælder både samlet set og fordelt på de enkelte karrieregrupper. Årsagen er en 

generelt for lav forklaringsgrad af de estimerede regressionsmodeller samlet set 

på trods af statistisk signifikante parameterestimater for alle karrieregrupper. 

 

En alternativ estimationsmodel er også afprøvet, som tager udgangspunkt i at 

beregne den gennemsnitlige pensionsalder i data fra Silkeborg Data fordelt på 

1-års-aldersgrupper og karrieregrupper og efterfølgende matche denne på de 

øvrige individdata fra KMD. Imidlertid udgør datagrundlaget fra Silkeborg 

Data kun 36 pct. af det samlede datagrundlag på individniveau for 2014 og 

2015, og der er derfor en række ”huller”, hvor der for nogle kombinationer af 

karriere- og 1-års-aldersgrupper ikke kan beregnes en gennemsnitlig pensions-

alder, fordi der ikke er individdata fra Silkeborg Data for disse celler. 

 

Det er forsøgt at kompensere for dette ved enten at anvende resultatet fra re-

gressionsanalyserne eller ved at anvende de oprindelige estimater, baseret på 

uddannelsesancienniteten. Alle disse forsøg resulterer dog i en vis rest-

volatilitet (udsving) i de imputerede pensionsbidrag fordelt på 1-års alders-

grupper. Det forhold at KMD ikke er i stand til at levere oplysningen for pensi-

onsalder er og bliver en kritisk mangel og udfordring i data for de erhvervsakti-

ve tjenestemænd, så der kan estimeres et imputeret pensionsbidrag af tilstræk-

kelig kvalitet. 

 

Analyse alene baseret på datagrundlag fra Silkeborg Data 

 

Spørgsmålet er så om det er en farbar vej at beregne de imputerede pensions-

bidrag udelukkende på data fra Silkeborg Data, hvor vi ligesom i staten har 

oplysningen om den faktiske pensionsalder og blot antage at virkeligheden ser 

nogenlunde tilsvarende ud i de kommuner og regioner, der anvender KMD. Af 

figur 1 fremgår sammenhængen imellem imputeret pensionsbidrag og 1-års-

aldergrupper for tjenestemænd ansat i kommuner og regioner, der anvender 

Silkeborg Data. 
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Figur 1: Sammenhæng imellem imputeret pensionsbidrag (pct.) og alder for ansatte tje-

nestemænd i kommuner og regioner 2014/2015, baseret på data fra Silkeborg Data 

 
 

Det gennemsnitlige imputerede pensionsbidrag opfører sig forholdsvist stabilt 

frem til 60-års alderen, for derefter at blive negativ, som følge af en markant 

øget sandsynlighed for at gå på pension samt opnåelse af en forholdsvis høj 

pensionsalder, hvor rentetilskrivningen på årsbasis overstiger væksten i pensi-

onsformuen fra 2014 til 2015. 

 

Hvor vidt det er en rimelig antagelse at lade datagrundlaget fra Silkeborg Data 

repræsentere kommuner og regioner generelt, kan måske vurderes ved at se på 

figur 2, der viser aldersprofilen for de erhvervsaktive tjenestemænd i kommu-

ner og regioner samlet set og isoleret betragtet for de kommuner og regioner, 

der anvender Silkeborg Data. 

 
 

Figur 2: Aldersprofil for ansatte tjenestemænd i kommuner og regioner 2015 

 
 

De to aldersfordelinger viser tydeligvis en forholdsvis høj grad af samvariation, 

der topper ved 61-års alderen i begge tilfælde. På den baggrund vurderes det at 

være en rimelig antagelse, at datamaterialet fra Silkeborg Data kan repræsente-
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re kommuner og regioner som helhed. Det er derfor efter vores opfattelse hen-

sigtsmæssigt at diskutere størrelsen af de imputerede bidragsprocenter for ak-

tive tjenestemænd alene på baggrund af populationen af tjenestemænd fra Sil-

keborg Data, der i 2015 endnu ikke er fyldt 59 år. Det svarer til i alt 2.189 ansat-

te tjenestemænd i kommuner og regioner. 

 

Karrieregrupper i kommuner og regioner 

Der skelnes i Freiburgmodellen imellem et antal karrieregrupper i kommuner 

og regioner, idet de forskellige grupper har forskellige forløb mht. den forven-

tede slutløn, der jo sammen med de optjente pensionsår i sidste ende afgør 

hvor stor tjenestemandspension, den enkelte tjenestemand er berettiget til ved 

pensionering. 

 

Det har været vanskeligt at estimere disse karriereforløb via sammenhængen 

imellem alder og lønskalatrin på tilfredsstillende vis, idet sammenhængen for 

mange gruppe er langt fra lineær og nærmere kan betegnes som en ”sky” med 

svært aflæselig tendens. 

 

Det drejer sig om 

 AD1 (Administrative tjenestemænd på højt niveau) 

 AD2 (Administrative tjenestemænd i øvrigt) 

 DOC (Læger i tjenestemandsstillinger) 

 NUR (Sygeplejersker i tjenestemandsstillinger) 

 PAE (Pædagoger i tjenestemandsstillinger) 

 TEALOCAL (Folkeskolelærere i tjenestemandsstillinger) 

 TEC (Tjenestemænd inden for tekniske funktioner) 

 

Ved anvendelse af et standardscenarie i Freiburgmodellen for lønstrukturår-

gangene for kommuner og regioner 2014 og 2015, fremgår de beregnede pensi-

onsbidragsprocenter for de enkelte karrieregrupper af tjenestemænd, der end-

nu ikke er fyldt 59 år af tabel 1 nedenfor. 

 
Tabel 1: Imputeret pensionsbidrag for tjenestemænd, hvor kommuner og regioner har 

betalingsforpligtelsen med standardscenarie i Freiburgmodellen, baseret på data fra 

Silkeborg Data 

 

 
 

Som fremgår ligger de imputerede pensionsbidrag for tjenestemænd i kommu-

ner og regioner generelt over niveauet på de nuværende 15 pct. af den pensi-

onsgivende løn. De højeste bidrag i gennemsnit har læger og sygeplejersker på 

omkring 21 pct. Lavest er det imputerede pensionsbidrag for pædagoger med 

lidt mindre end 15 pct. i gennemsnit. 
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Aktive tjenestemænd i staten 

For de statsansatte tjenestemænd derimod er situationen i forhold til data helt 

anderledes end for kommuner og regioner. Her indberettes pensionsalderen 

direkte i data fra PENSAB på individniveau. Negative pensionsbidrag kommer 

man ikke udenom i takt med stigende alder (både faktisk og pensionsalder, jf. 

figur nedenfor), men andelen er betydeligt lavere end de oprindelige beregnin-

ger i kommuner og regioner, der tager udgangspunkt i uddannelsesanciennite-

ten. 

 
Figur 3: Sammenhæng imellem imputeret pensionsbidrag (pct.) og alder for statsansatte 

tjenestemænd 2014/2015 

 
 

Der ses i figur 3 et billede, som stort set svarer til det for ansatte tjenestemænd 

i kommuner og regioner fra Silkeborg Data i figur 1 ovenfor. Det fremgår tyde-

ligt at de beregnede imputerede pensionsbidragsprocenter på helt overordnet 

niveau er forholdsvis stabile og positive/plausible for statsansatte tjeneste-

mænd, der endnu ikke er kommet tæt på pensionsalderen, hvor der i Frei-

burgmodellen antages at dette tidligst sker med 60-års alderen. Efter 60-års 

alderen stiger sandsynligheden for at gå på pension meget markant, og en 60-

årig antages i modellen faktisk at have en sandsynlighed for at gå pension på 

omkring 33 procent. 

 

Den massive afgang efter 60-års alderen ses også tydeligt ved betragtning af 

statsansatte tjenestemænds aldersprofil. 
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Figur 4: Aldersprofil for statsansatte tjenestemænd 2015 

 
På denne baggrund vil det efter vores opfattelse være hensigtsmæssigt at disku-

tere størrelsen af de imputerede bidragsprocenter for aktive tjenestemænd på 

baggrund af populationen af tjenestemænd, der i 2015 endnu ikke er fyldt 59 

år. Det svarer til i alt 33.493 statsansatte tjenestemænd. 

 

Karrieregrupper i staten 

Freiburgmodellen estimerer lige som i kommuner og regioner den forventede 

pensionsformue for et antal karrieregrupper. Der er i staten skelnet imellem 

følgende 13 karrieregrupper: 

 

 ADM (tjenestemænd i centraladministrationen, dvs. ministerier og sty-

relser) 

 APO (apotekere) 

 DOM (tjenestemænd ved domstolene) 

 DSB (tjenestemænd hos DSB) 

 FLY (tjenestemænd i Flysikringstjenesten) 

 KRI (tjenestemænd i Kriminalforsorgen) 

 MIL (tjenestemænd i Forsvaret) 

 POL (Politiet) 

 POS (tjenestemænd hos Post Danmark) 

 PRI (tjenestemænd i Folkekirken, dvs. præster og provster) 

 SCA (tjenestemænd hos Scandlines) 

 TEA (tjenestemænd inden for undervisning, dvs. gymnasier mv.) 

 TEC (tjenestemænd inden for tekniske funktioner) 

 

Ved anvendelse af et standardscenarie i Freiburgmodellen for PENSAB-

årgangene 2014 og 2015, fremgår de beregnede pensionsbidragsprocenter for 

de enkelte karrieregrupper af tjenestemænd, der endnu ikke er fyldt 59 år af 

tabel 2 nedenfor. 
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Tabel 2: Imputeret pensionsbidrag for tjenestemænd, hvor staten har betalingsforpligtel-

sen med standardscenarie i Freiburgmodellen 

 
 

Som fremgår er det imputerede pensionsbidrag gennemgående højere end de 

15 pct. af den pensionsgivende løn, der på nuværende tidspunkt anvendes i 

både lønstrukturstatistik og lønindeksene. Forsvarets ansatte, præsterne samt 

tjenestemænd ved domstolende ligger i den høje ende med imellem 25 og 28 

pct., alt afhængig af om det er gennemsnit eller medianen man vælger at foku-

sere på. Apotekerne er en særdeles lille gruppe med kun 13 individer og derfor 

stærk påvirket af enkeltobservationer. 

Samlet konklusion 

Som fremgår er det fiktive pensionsbidrag for især statsansatte tjenestemænd 

iflg. en aktuarberegning med Freiburgmodellen ved anvendelsen af standard-

forudsætninger generelt væsentligt højere, end de 15 pct., der i dag lægges til 

grund i lønstatistikkerne. Også for kommuner og regioner er det imputerede 

pensionsbidrag højere end 15 pct. Forskellen er dog noget mindre end for de 

statsansatte tjenestemænds vedkommende. 

 

Det videre arbejde 

Der er i skrivende stund foretaget første testberegninger i lønstrukturstatistik-

ken for at vurdere, hvilken effekt det måtte have for lønniveauerne i 2015 med 

henblik på en eventuel indregning i lønstruktursstatistikken 2016. 

 

For de erhvervsaktive tjenestemænd i kommuner og regioner er der isoleret set 

tale om en effekt, der svarer til en stigning i både den samlede fortjeneste pr. 

præsteret time og i den standardberegnede timefortjeneste på 1,5 pct., i forhold 

til det nuværende scenarie, hvor alle tjenestemænd får indregnet det samme 

imputerede pensionsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn. For kommu-

ner og regioner samlet set er effekten dog ganske ubetydelig, idet både den 

samlede fortjeneste pr. præsteret time og den standardberegnede timefortjene-

ste kun påvirkes med 0,1 pct. af indregningen af de imputerede pensionsbidrag 

for tjenestemænd i tabel 1 ovenfor. Personaleandelen, der udgøres af tjeneste-

mænd i kommuner og regioner, er simpelthen for lav til at få det øgede pensi-

onsbidrag til at slå mere markant igennem på hovedtallene. 

 

I staten derimod er effekten mere målbar også på hovedresultaterne. For tjene-

stemænd isoleret set stiger både den samlede fortjeneste pr. præsteret time og 

den standardberegnede timefortjeneste således med 6,7 pct. i gennemsnit, ved 

at anvende de beregnede pensionsbidragssatser i tabel 2 ovenfor. Effekten på 
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den samlede lønstrukturstatistik i staten udgør en stigning 1,4 pct. på begge 

hovedlønbegreber. 


