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2. december 2020 

UWP/MAB 

Privatøkonomi og Velfærd 

Påvirkning af lønstatistikken ved ændringer i ar-
bejdstiden 

Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik 

 

 

Ved behandling af papiret, ønsker Danmarks Statistik at Kontakt-

udvalget tager stilling til følgende punkter: 

 Er papiret brugervenligt og svarer det på de spørgsmål medlem-
merne i udvalget har til arbejdstid i statistikkerne? 

 Mangler der nogle oplysninger, som med fordel kunne tilføjes? 

 Er der behov for et nyt timebegreb som beskrevet i papiret, således at 
der fremover vil være tre versioner af løn pr. time? 

 Overvejer et navn til det evt. nye timebegreb. 

 Tager stilling til om der er yderligere ønsker til det nye timebegreb. 
 

 

1. Indledning og motivation 

På mødet i juni 2017 i Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik var der et 

meddelelsespunkt på dagsorden om, hvorledes ændringer i arbejdstid påvirker 

lønstatistikkerne, dvs. henholdsvis lønstruktur og lønindeksene. Baggrunden for 

meddelelsespunktet var en ændring af Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårs-

aftensdag til arbejdsdage i et ministerie. Meddelelsespunktet på kontaktudvalgs-

mødet udviklede sig til en diskussion om, hvorvidt de tre dage bør afspejle sig i 

Danmarks Statistiks lønstatistikker, som en lønnedgang.  

 

Siden hen dukkede endnu en udfordring op, idet der op til starten af OK18 var 

en diskussion omkring den betalte frokostpause i det offentlige. Hvis den betalte 

frokostpause blev ændret til arbejdstid, hvordan ville/skulle det påvirke Dan-

marks Statistiks lønstatistikker. 

 

De to sager har bidraget til både intern og ekstern fokus på et emne, som histo-

risk har været vendt ved flere forskellige kontaktudvalgsmøder: Hvornår, hvor-

dan og i hvilket omfang kan og bør ændringer af arbejdsvilkår – med konsekven-

ser for arbejdstiden – indarbejdes i Danmarks Statistiks lønstatistikker?  

 

Det er desværre ikke nogen nem opgave at løse, eftersom der er en række forud-

sætninger, der skal være opfyldt, før vi mener det er muligt. I det følgende vil vi 

starte med definitioner af de forskellige timebegreber, som findes i lønstatistik-

ken. Herefter vil vi beskrive det generelle udgangspunkt for håndtering af ar-

bejdstidsrelateret data. Og til sidst vil der være en oversigt over muligheden for 

at indregne ændringer i lønstatistikkerne.  
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2. Timebegrebet i lønstatistikken 

Der er tre timebegreber, som er relevante i lønstatistikken; præsterede timer, 

betalte timer og standard timer. Begreberne for præsterede timer og betalte ti-

mer er internationalt defineret. Definitionen af timebegreberne er vigtige for at 

forstå om en ændring af arbejdstiden skal påvirke timebegreberne og dermed 

også de forskellige lønkomponenter, når de opgøres per time. 

2.1 Betalte timer 

Betalte timer er den tid, lønmodtageren har modtaget betaling for. 

 

I betalte timer skal medregnes: 

 antal normale arbejdstimer og overarbejdstimer, som der er ydet beta-

ling for 

 antal timer, for hvilke de ansatte er aflønnet efter en lavere sats 

 betalte, men ikke udførte timer i referenceperioden (ferie, fravær på 

grund af sygdom, helligdage og andre betalte timer, herunder arbejdsfri-

hed i forbindelse med lægeundersøgelser, fødsler, bryllupper, begravel-

ser, flytninger, hjemsendelse osv.). 

2.2 Præsterede timer 

Ved præsterede timer forstås summen af al den tid, der medgår direkte og i form 

af hjælpeaktiviteter til produktion af varer og tjenesteydelser. Dvs. præsterede 

timer er den tid, lønmodtageren har arbejdet inkl. overarbejdstimer, men ekskl. 

ferietimer, skæve helligdage og fraværstimer såsom under sygdom. 

 

I præsterede timer skal medregnes: 

 arbejdstimer, der udføres i den normale arbejdstid 

 betalt overarbejde, dvs. det antal arbejdstimer, der udføres ud over nor-

mal arbejdstid, uanset hvilken timelønssats der anvendes 

 ubetalt overarbejde 

 den tid, der bruges til forberedelse af arbejdet og arbejdspladsen; forbe-

redelse, vedligeholdelse, reparation og rengøring af værktøj og maskiner; 

udarbejdelse af kvitteringer og fakturaer; udarbejdelse af arbejdssedler 

og rapporter osv. 

 den tid, hvor der ikke udføres noget arbejde på arbejdspladsen på grund 

af f.eks. maskinstop, ulykker eller lejlighedsvis mangel på arbejde, men 

som der ydes betaling for i henhold til ansættelseskontrakten 

 korte hvileperioder på arbejdspladsen, herunder kaffepauser 

 den tid, der medgår til uddannelse i virksomheden eller på en skole 

 

Følgende skal ikke medregnes: 

 betalte, men ikke udførte arbejdstimer, f.eks.: ferie eller helligdage, fra-

vær i forbindelse med sygdom, barsel osv. 

 ikke udførte og ikke betalte arbejdstimer, f.eks. i forbindelse med syg-

dom og barsel 

 ikke udførte arbejdstimer (betalte eller ubetalte) ved fravær i forbindelse 

med lægeundersøgelser, bryllupper, begravelser, flytninger, som følge af 

ulykke osv. 

 spisepauser i forbindelse med hovedmåltid 

 ikke udførte arbejdstimer (betalte eller ubetalte) i forbindelse med kort-

tidsarbejde, arbejdskonflikter, lockout osv. 
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 den tid, der medgår til transport mellem hjem og arbejde 

 hjemsendelse uden mulighed for at arbejde, som fx under COVID-19 el-

ler ved fritstilling 

 

Præsterede timer er bl.a. påvirket af at antallet af søgnehelligdage som falder på 

en hverdag, svinger fra år til år. Danmarks Statistiks lønstruktur benytter den 

faktiske kalender for det pågældende år. Det betyder samtidig, at en søgnehel-

ligdag, der ligger i en weekend, altså lørdag eller søndag, ikke reducerer den 

maksimalt mulige arbejdstid, da det i lønstatistikken antages at der ikke arbejdes 

i en weekend1. Derfor vil en person med samme lønindberetning og fraværsind-

beretning for to år have to forskellige antal præsterede timer, når søgnehellig-

dage ikke falder ens. 

2.3 Standard timer 

Standard timer er et begreb, som er betalte timer fratrukket timer, som ikke er 

betalt med normal sats. Det kan være overarbejdstimer, sygetimer og lignende. 

2.4 Ønske fra arbejdsmarkedets parter om ny definition af præ-
sterede timer 

Danmarks Statistik har noteret, at flere af arbejdsmarkeds parter ønsker en ny 

definition af præsterede timer, som afviger fra den internationale definition. Øn-

sket er kommet som respons på behandlingen af papiret om Covid-19’s påvirk-

ning for statistikkerne ved sidste møde i kontaktudvalget. Den eneste forskel 

Danmarks Statistik har noteret er ønsket om, at hjemsendelse uden mulighed 

for at arbejde registreres som præsterede timer, da medarbejderne trods hjem-

sendelse, har stået til rådighed for arbejdsgiverne.  

 

På baggrund af det nuværende indberetningsformat, vil dette ikke være muligt. 

For at kunne kende forskel på hjemsendelse uden mulighed for at arbejde og 

andre fraværsdage, skal der tilføjes et nyt felt i indberetningen. Derudover skal 

lønsystemer også tilpasses for at kunne indeholde den nye oplysning, samt ind-

berette den. Danmarks Statistik er dog villige til at arbejde henimod at indføre 

en ekstra variabel. 

 

Men det største spørgsmål er: Hvad skal det nye timebegreb hedde? Og bliver 

vores brugere forvirrede over 3 forskellige timebegreber til lønstrukturen? 

3. Generel håndtering af arbejdstidsrelateret data 

Arbejdstidsrelateret data findes i mange forskellige kilder og fra specifik viden 

om områder. 

 

Som udgangspunkt skal arbejdstidsrelateret data være registreret i en pålidelig 

kilde før Danmarks Statistik indregner oplysninger i lønstatistikken. Derudover 

vil standarder på arbejdsmarkedet blive indregnet, fx at 2. påskedag er en hellig-

dag. 

 

                                                           
1 Der er en grundantagelse om, at arbejde i en weekend udløser fritid på andre dage 
inden for en arbejdsuge, således at det gennemsnitlige antal arbejdsdage i en uge 
altid vil være 5 for den enkelte lønmodtager. 

Skæve helligdage 
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Danmarks Statistik vigtigste kilde til arbejdstidsrelateret data er indberetnin-

gerne til lønstatistikken. Indberetninger indeholder oplysninger om: 

 Ugentligt arbejdstid for de månedslønnede 

 Arbejdet timer for de timelønnede 

 Fraværstimer med og uden betaling 

 Feriedage med/uden løn for de månedslønnede 

 

Der kan også være andre kilder, som kan være relevante, men det kræver som 

oftest, at oplysningerne findes på individniveau. En sådan kilde er fx oplysninger 

om lønkompensation. Ud fra oplysninger om udbetalt lønkompensation, er det 

muligt at bedømme, om virksomhederne har indberettet dagene med lønkom-

pensation korrekt til lønstatistikken, og evt. supplere ved manglende indberet-

ning. 

 

Derudover benytter Danmarks Statistik generelle oplysninger fra overenskom-

ster, og dette vedrøre helligdage og andre ”ikke” arbejdsdage. Hvis oplysninger 

fra overenskomster skal håndteres i lønstatistikken, så er det vigtigt at oplysnin-

gerne findes for individer eller klart definerede grupper, som kan identificeres i 

lønstatistikken. Oplysningerne skal også findes i en let tilgængelig og opdateret 

version, så oplysningerne ikke er noget som Danmarks Statistik selv løbende skal 

vedligeholde.  

4. Oversigt over påvirkning af lønstatistik for målbare arbejds-
tidsrelaterede ændringer 

Henover årene har der været eksempler på arbejdstidsrelaterede ændringer, som 

er indarbejdet i statistikkerne. 

 

I forbindelse med OK99 fik de offentlige ansatte retten til tre feriefridage, og i 

den efterfølgende yderligere to. Ordningen afviger dog fra de almindelige 25 fe-

riedage ved, at der er mulighed for at ”sælge” de fem dage og således konvertere 

dem til løn. 

 

For lønstrukturen er det uproblematisk at indregne ændringerne. Antallet af fra-

værsdage med fuld betaling, samt uregelmæssige betalinger, såsom kompensa-

tion for ikke afholdte feriedage, skal indberettes. Derfor vil lønstrukturen påvir-

kes ved at når der afholdes en særlig feriedag reduceres de præsterede timer 

(nævneren) svarende dertil, og den samlede fortjeneste pr. præsteret time stiger. 

Når den særlige feriedag ikke afholdes, er de præsterede timer uændret, men der 

udbetales kompensation for den ikke afholdte feriedag, og den samlede fortjene-

ste (tælleren) stiger svarende til værdien af den solgte særlige feriedag. 

 

I lønindeksene er problemstillingen noget mere kompliceret. Måleperioden her 

er blot en enkelt lønkørsel i den midterste måned i kvartalet, og der foreligger i 

øvrigt ingen brugbare oplysninger om fravær for de ansatte. Lønbegrebet i løn-

indeksene er derfor tilpasset de datamæssige forudsætninger, og det der måles i 

praksis er en fortjeneste pr. betalt time, hvor de uregelmæssige betalinger fra-

trækkes. Hvis der afholdes en særlig feriedag, vil de betalte timer være uæn-

drede, og lønbegrebet vil således ligeledes være upåvirket. Hvis den sælges, vil 

lønkompensationen indgå i den samlede bruttoindkomst, men fratrækkes, da 

det er en uregelmæssig betaling. I lønindeksene er det således ikke praktisk mu-

ligt at indregne de særlige feriedage. I stedet blev den 6. ferieuge indregnet i løn-

indeksene som en beregnet omkostningseffekt, der blev kædet på de beregnede 

kvartalsstigninger i fortjenesten pr. betalt time på de tidspunkter, hvor rettighe-

den til afholdelsen indtrådte. Effekten udgør isoleret set en lønstigning på ca. 

Tidligere implementerede 

ændringer: ret til flere 

feriefridage  
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0,44 pct. pr. særlig feriedag, der blev indfaset i årene 1999 til 2004 med lidt for-

skellige profiler i henholdsvis staten og kommuner/regioner. 

 

I lønindeks for virksomheder og organisationer er der ligeledes indregnet om-

kostningseffekter for den 6. ferieuge, dog kun for DA og FA-området, hvor man 

kunne være sikker på, at retten til de særlige feriedage faktisk eksisterer og er en 

del af overenskomsterne. Vi ved at en række virksomheder uden for arbejdsgi-

verorganisationernes medlemskreds har indført dem hen ad vejen, men da vi 

ikke har oplysninger om udbredelsen let tilgængelig for virksomheder uden for 

arbejdsgiverorganisationerne, er det ikke indregnet i lønindeks for virksomhe-

der og organisationer. 

 

Som ovenstående viser, så kan påvirkningen og indregning af arbejdstidsrelate-

ret data af lønstatistikkerne være forholdsvis simpel eller kompleks.  

3.1 Hvad kan inkluderes og hvordan inkluderes det 

Bilag A indeholder en beskrivelse af de emner, som har været belyst ind til nu. I 

nedenstående tabel er der lavet en lille opsummering, hvor tegnet + betyder at 

det kan indregnes og tegnet – at det ikke kan indregnes. Se bilag A for en mere 

udførlig beskrivelse af de enkelte ”goder”. 

 

”Gode” Lønindeks Lønstruktur 

Betalt frokost - - 

Fredag efter Kr. Him-

melfart 

- - 

Tilføjelse/fjernelse af 

helligdage 

- + 

Uregistreret overar-

bejde – interesse timer 

- - 

Tilføjelse/fjernelse af 

feriedage 

(+) 

Som en effekt 

+ 

Udbetalinger fra frit-

valgsordninger 

(+) 

Som en effekt 

+ 

Lønkompensationsord-

ning under COVID-19 

Ikke relevant + 

Arbejdsdeling + + 

4. Konklusion 

Arbejdstiden har selvsagt en stor indflydelse på lønniveauet. Ændringer i ar-

bejdsvilkår som har konsekvenser for arbejdstiden har ligeledes en vis indfly-

delse på både lønniveauet og lønudviklingen. Der er således både et internt og et 

eksternt behov for at få så præcise angivelser af arbejdstiden, som overhovedet 

muligt, i beregningen af lønniveau og lønudvikling, og således også et behov for, 

at ændringer i arbejdstidsregler slår igennem i lønstatistikkerne. 

 

Det har ind til nu været muligt at korrigere lønstatistikkerne – og især lønindek-

sene – for ændringer i arbejdstid, som vi anser som absolut rimelige og som vi 

kan stå inde for. Forudsætningen for at vi kan gøre det på et nogenlunde sikkert 

grundlag er imidlertid, at de har karakter af at være rimeligt generelle, som det 

fx har været tilfældet med den 6. ferieuge. Derimod er vi absolut udfordret, når 

ændringerne er af (for) sporadisk karakter og det vedrører delpopulationer af 

større eller mindre omfang i datamaterialet, som vi ikke kan identificere eller 

afgrænse præcist. 
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Danmarks Statistik har i dag ingen faste retningslinjer for, hvordan, hvornår og 

i hvilket omfang ændringer i arbejdstiden eventuelt indføres i lønstatistikkerne. 

Det er noget der vurderes fra gang til gang, og som afhænger af karakteren af 

ændringerne: Dvs., hvordan indberettes ændringen? Hvor bredt dækker ændrin-

gen? Hvor vanskeligt er det at indhente informationer om ændringen? Osv.  
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Bilag A Oversigt over forskellige elementer og mulighederne for at indregne dem i statistikken. 

”Gode” ”Sektor” I dag Udfordringer Lønindeks Lønstruktur 

Betalt frokost pause Alle sektorer Er medregnet hvis man 

har betalt frokost. 

Betalt frokost indberettes i 

dag, som en del af arbejdsti-

den. 

 

Såfremt, at frokost ikke læn-

gere er betalt, forventer DST, 

at der stadig indberettes 37 ti-

mer om ugen. Derfor er det 

svært at vide om frokosten er 

betalt i dag eller i fremtiden. 

Det er ikke muligt at 

indregne, da vi ikke ved 

hvem som har betalt 

frokost eller ej. 

Det er ikke muligt at 

indregne, da vi ikke ved 

hvem som har betalt 

frokost eller ej. 

Fri fredag efter Kr. 

Himmelfart 

Alle sektorer Ikke indregnet i dag Betragtes i dag som arbejds-

dag. Vi indsamler i dag ikke 

oplysninger om helligedage og 

feriedage 

Det er ikke muligt at 

indregne, da lønindek-

set er baseret på en 

standardmåned. 

Det er svært at ind-

regne, da vi ikke ved 

hvem der giver denne 

fridag. Det vil umiddel-

bart kræve et særligt 

årligt spørgeskema. 

Derudover kan det også 

være, at der er forskel 

for de enkelte overens-

komst grupper, hvilket 

vil komplicerer indfø-

relsen yderligere. Man 

kunne overveje at ind-

føre den, når man ved 

at den dækker et helt 

område, som det er til-

fældet for FA. Dette er 

dog ikke gjort i dag. 
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”Gode” ”Sektor” I dag Udfordringer Kvartal Struktur 

”Tilføjelse/fjernelse” af 

fri- og helligdage 

Offentlig sektor Følgende dage er hel-

ligdage i dag: 

Nytårsdag 

Skærtorsdag 

Langfredag 

2. påskedag 

Store Bededag 

Kristi Himmelfart 

1. maj (½ dag) 

Grundlovsdag (½ dag) 

2. pinsedag 

Juleaftensdag 

1. juledag 

2. juledag 

 

Det er fastsat, hvilke dage som 

er helligdage. Det er samme 

definition for alle offentlige 

ansatte. Dage tilføjes/fjernes, 

når dagen har en vis volumen 

for det offentlige arbejdsmar-

ked. 

Det er ikke muligt at 

indregne, da lønindek-

set er baseret på en 

standardmåned. 

Indregnes når omfan-

get har en vis volumen 

ellers er svært at ind-

regne i statistikken, 

hvis ændringen ikke 

sker samtidig på hele 

sektoren, da vi ikke ved 

hvilke styrelser og in-

stitutioner, holder 

hvilke helligdage. Det 

vil kræve et særligt 

spørgeskema. Derud-

over kan det også være 

at der er forskel for de 

enkelte overenskomst 

grupper, hvilket vil 

komplicerer indførel-

sen yderligere. 

Privat sektor Følgende dage er hel-

ligdage i dag: 

Nytårsdag 

Skærtorsdag 

Langfredag 

2. påskedag 

Store Bededag 

Kristi Himmelfart 

Grundlovsdag 

2. pinsedag 

Juleaftensdag 

1. juledag 

2. juledag 

 

Der er fastsat, hvilke dage som 

er helligdage. 

Dage tilføjes/fjernes, når da-

gen har en vis volumen for det 

private arbejdsmarked. 

Det er ikke muligt at 

indregne, da lønindek-

set er baseret på en 

standardmåned. 

Indregnes når omfan-

get har en vis volumens 

ellers er svært at ind-

regne i statistikken, da 

vi ikke ved hvilke virk-

somheder holder hvilke 

helligdage. Det vil 

kræve et særligt spør-

geskema. Derudover 

kan det også være at 

der er forskel for de en-

kelte overenskomst 

grupper på de enkelte 

virksomheder, hvilket 

vil komplicerer indfø-

relsen yderligere. 
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”Gode” ”Sektor” I dag Udfordringer Kvartal Struktur 

Uregistreret overar-

bejde (interessetimer) 

Alle sektor Ikke indregnet i dag Registreres måske i eventuelle 

tidsregistreringssystemer. 

Det er umuligt at få de 

uregistreret overar-

bejde med. Noget er 

måske registreret i tids-

registreringssystemer, 

men vi må også for-

vente, at ikke alt bliver 

registreret, da det 

netop betragtes som in-

teressetimer. 

Det er umuligt at få de 

uregistreret overar-

bejde med. Noget er 

måske registreret i tids-

registreringssystemer, 

men vi må også for-

vente at ikke alt bliver 

registreret, da det 

netop betragtes som in-

teressetimer. 
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”Gode” ”Sektor” I dag Udfordringer Kvartal Struktur 

Indførelse/fjernelse af 

feriefridag, som kom-

penseres med penge 

hvis den ikke afholdes 

Offentlig sektor Se under kvartal og 

struktur  

Ingen, da både feriedagen og 

den kontante belønning ind-

berettes. Dog er feriedagen 

ikke registreret tidsnok til at 

kunne indgå i lønindekset.  

Indføres i lønindekset 

såfremt det gælder 

størstedelen af de an-

satte og at indførelsen 

sker samtidig for alle. 

Indføres ved en bereg-

net omkostningseffekt, 

som kædes på kvartals-

stigningerne. 

Bliver automatisk ind-

regnet, da det er en del 

af indberetningen 

Privat sektor Se under kvartal og 

struktur 

Både feriedagen og den kon-

tante belønning indberettes. 

Det er dog ikke muligt at 

skelne mellem sygedage og fe-

riedage, hvilket betyder, at 

man ikke kan identificere, 

hvilke virksomheder som har 

feriefridage. 

Indføres i lønindekset 

såfremt det dækker de 

store overenskomstom-

råder,  som DA og FA 

og at indførelsen sker 

samtidig for alle, Indfø-

res ved en beregnet 

omkostningseffekt, 

som kædes på kvartals-

stigningerne. 

Bliver automatisk ind-

regnet, da det er en del 

af indberetningen 

Udbetalinger fra frit-

valgsordning 

Offentlig sektor Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Privat sektor Indregnet i dag Vejledningen er rettet til, så 

udbetalinger fra fritvalgskon-

toen opsamles i et særligt felt 

Eventuelle udbetalin-

ger fra fritvalgsordnin-

gen fratrækkes brutto-

indkomsten inden løn-

indekset beregnes. Frit-

valgsordningen indreg-

nes derefter, som en 

beregnet omkostnings-

effekt på de dele af ar-

bejdsmarkedet hvor vi 

ved, at de er med i 

overenskomsterne (DA 

og FA områderne). 

Bliver automatisk ind-

regnet, da det er en del 

af A-indkomsten. 
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”Gode” ”Sektor” I dag Udfordringer Kvartal Struktur 

Lønkompensationsord-
ning under COVID-19 

Offentlig sektor Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Privat sektor Indregnes automatisk Virksomhederne burde regi-

strerer fraværet i indberetnin-

gen. Dette kan dog først be-

dømmes ved modtagelse af 

data i januar 2021.  

 

Såfremt det ikke er registreret, 

så kan registreringerne tilføjes 

med hjælp fra data om løn-

kompensation. 

 

Ikke relevant, da det 

kun påvirker præste-

rede timer 

Bliver automatisk ind-

regnet, da det er en del 

af indberetningen 

Arbejdsdeling Offentlig sektor Indregnet i dag Ingen Bliver automatisk ind-

regnet, da det er en del 

af indberetningen 

Bliver automatisk ind-

regnet, da det er en del 

af indberetningen 

Privat sektor Indregnet i dag Udfordring kan være ikke kor-

rekt registrering i lønsystemet 

Bliver automatisk ind-

regnet, da det er en del 

af indberetningen 

Bliver automatisk ind-

regnet, da det er en del 

af indberetningen 



 

12/12 

 

 


