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Opdaterede lønkompensationstal uge 26
Der var i uge 26 registreret mere end 36.000 lønkompenserede job og næsten 36.800 job i uge
25 (opdateret tal). Stigningen på næsten 12.200 job i forhold til de tal for uge 25, der blev offentliggjort d. 26. juni, kan dels skyldes, at virksomheder har registreret med tilbagevirkende kraft,
hvilket ordningen tillader. Det kan også skyldes, at ansøgningerne om lønkompensation ikke har
været behandlet på udtrækstidspunktet, se også nedenfor i metodeafsnittet. Opjusteringen illustrerer, at de første tal for en given uge efterfølgende vil blive justeret og dermed skal betragtes
som givende en størrelsesorden. Samlet set har næsten 254.000 job været omfattet af lønkompensationsordningen i perioden 9. marts til 28. juni 2020. I alt har 30.800 virksomheder benyttet
sig af ordningen i denne periode.
Branchemæssigt findes de fleste lønkompenserede job i uge 26 (22.-28. juni) inden for branchen
Restauranter, hvor der i uge 26 var lidt over 2.700 lønkompenserede job – eller 8 pct. af samtlige
lønkompenserede job. Sportsklubber mv. har med 1.900 lønkompenserede job næstflest af samtlige branchegrupper. De ti branchegrupper med flest lønkompenserede job står for 15.000 af det
samlede antal aktuelt lønkompenserede job (42 pct.).
Brancher med flest aktuelt lønkompenserede job. Uge 26, opgjort per 29. juni 2020
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Flest lønkompenserede job i uge 26 er tilknyttet arbejdspladser i landsdelen København by, lidt
over 7.600 job eller 21 pct. af det samlede antal lønkompenserede job. Samlet for hele perioden
fra 9. marts udgør andelen af kompenserede job lokaliseret i København by 25 pct. Næstflest
(5.300 job) var knyttet til arbejdssteder i Østjylland, hvilket er 15 pct. af de aktuelt kompenserede
job.

Antal kompenserede job fordelt efter landsdele. Uge 26, opgjort per 29. juni 2020

kilde: www.statistikbanken.dk/lonkompb
En tredjedel af de aktuelt lønkompenserede personer er 50 år eller derover, mens andelen af
unge lønmodtagere under 30 år udgør 21 pct. Det er en betydelig ændring i alderssammensætningen ift. det samlede antal kompenserede lønmodtagere for hele perioden fra 9. marts, hvor
unge under 30 år udgør 35 pct., mens de ældre over 50 år udgør 26 pct. Det er altså i højere grad
ældre og i mindre grad unge, som er tilbage i ordningen.
Antal kompenserede personer fordelt efter alder og højest fuldførte uddannelse. Uge 26, opgjort per 29. juni 2020
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36 pct. af de kompenserede lønmodtagere i uge 26 (12.700 personer) havde en erhvervsfaglig
uddannelse som højest fuldførte uddannelse mod 31 pct. blandt samtlige kompenserede personer i perioden. 11.600 personer – eller 32 pct. - var ufaglærte (dvs. havde grundskole eller gymnasial uddannelse som højeste uddannelsesniveau) mod 39,6 pct. af samtlige kompenserede
lønmodtagere i hele perioden..
Metodenote
Dette er en eksperimentel statistik, der baserer sig på Erhvervsstyrelsens opgørelse per 29. juni
2020. Det skal bemærkes, at antal tilmeldte job kan ændre sig efterfølgende, da ordningen giver
virksomhederne mulighed for til og med 30. juli 2020 at ansøge om lønkompensation med tilbagevirkende kraft for hele perioden fra 9. marts, se også https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-loenudgifter-loenkompensation/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/?pk_campaign=kompensation&pk_source=google_ads
Data baserer sig på udtræk fra Erhvervsstyrelsens system til sagsbehandling af de indsendte
ansøgninger om lønkompensation. Ansøgninger, der ikke er behandlet, når data trækkes ud til
denne opgørelse, tages ikke med i udtrækket. Det må derfor forventes, at de ugevise opgørelser
løbende opjusteres, da ansøgningerne dels skulle fornyes for anden periode af ordningen, som
ikraftsattes fra 9. juni, og for tredje periode, der løber fra 9. juli til 29. august. Endelige tal for antal
lønkompenserede job forventes at foreligge i september 2020.
Denne opgørelse fokuserer på aktuelt kompenserede lønmodtagere, dvs. lønmodtagere med en
slutdato for deltagelse i ordningen, som ligger efter d. 28. juni. Hvad angår personer, der har
været tilmeldt lønkompensationsordningen, men er ophørt inden d. 22. juni, så kendes årsagen
til ophør ikke endnu. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at kvantificere hvor mange, der
ikke længere er på lønkompensation grundet genoptagelse af den erhvervsmæssige aktivitet,
eller hvor mange der er afskediget og dermed ikke omfattet af hjælpepakken længere. Denne
analyse kan først foretages, når de relevante beskæftigelses- og arbejdsløshedsdata foreligger.
I forhold til Erhvervsstyrelsens data vedr. hjælpepakken for lønkompensation, har Danmarks Statistik lavet en række statistiske tjek af data. Derfor vil totaler kunne afvige fra de af Er-hvervsstyrelsen oplyste. Dertil er data beriget med information om de kompenserede personers højst fuldførte uddannelse, jf. Uddannelsesregisteret for 2019. De kompenserede virksomheder og tilknyttede job er derudover fordelt geografisk i forhold til arbejdsstedets geografiske placering, beregnet ud fra Det Erhvervsstatistiske Register kvartalsversion nummer 2020_21_F1_V1. Til at berige
data om arbejdssteders geografiske placering er beskæftigelsen for lønmodtagere december
2019 også benyttet. Hvor dette ikke har været muligt at koble data, er den geografiske placering
af arbejdsstedet baseret på den juridiske enhed.
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