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15. juni 2018 

UWP 

Løn og fravær 

Referat fra 57. møde i kontaktudvalget for løn- og 
fraværsstatistik mandag d. 18. december 2017 kl. 
10 i Danmarks Statistik 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

 

KL: Frank Hedegaard, Erik Petrovski 

Danske Regioner: Jesper Tørslev-Thomsen 

LO: Steen Jørgensen 

AC: Benn Vestergaard 

HK Danmark: Morten Skov 

OAO: Jan Limborg Madsen 

Forhandlingsfællesskabet: Vibeke Pedersen 

Sundhedskartellet: Camilla Theil 

FTF: Poul Pedersen 

KRL: Kaj Jacobsen 

DA: Lars Knudsen 

FA: Kirsten Lemming-Christensen 

Finansministeriet: Mark Olsen og Frederik Søholm Jørgensen (Modernise-

ringsstyrelsen) 

Danmarks Statistik: Steen Bielefeldt Pedersen (formand), Maria Boye, Ca-

rina Murray Elm, Charlotte Wind von Bennigsen, Birgitte Lundstrøm, Christi-

an Törnfelt, Hege Susanne Hauglund, Uwe Pedersen (sekretær) 

 

Steen Bielefeldt Pedersen bød velkommen til årets andet møde i Kontakt-

udvalg for løn- og fraværsstatistik og konstaterede at der som sædvanlig er ud-

sendt dagsorden og diverse bilag i god tid inden dagens møde. Han spurgte om 

udvalgets repræsentanter kan godkende dagsorden samt referatet fra mødet i 

juni 2017. Der var hverken bemærkninger til dagsorden eller referat, der såle-

des blev godkendt. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen fortalte at Carina Murray Elm ud over arbejdet med 

indberetningssiden af lønstatistikken for den private sektor nu også har overta-

get arbejdet med virksomhedernes indberetning af øvrige arbejdsomkostninger 

samt den efterfølgende produktion og offentliggørelse af statistikken over sam-

lede arbejdsomkostninger. Endvidere kunne han fortælle at Uwe Pedersen har 

fået nye arbejdsopgaver uden for lønstatistikken, idet han som følge af en 

kommende pensionering i kontorets sektion for indkomststatistik overtager 

ansvaret for udvikling og drift af Danmarks Statistiks Indkomststatistikregistre 

i samarbejde med en anden kollega fra Indkomststatistiksektionen i Privat-

økonomi og Velfærd. Uwe vil dog fortsat arbejde med produktionen af de nu-

værende lønindeks samt også indgå i arbejdet med Danmarks Statistiks ”Nye 

lønindeks”, så længe dette er i udviklingsfasen. Han vil fortsat være sekretær 

for kontaktudvalget. 

 

På mødet i juni var der en diskussion om behandlingen af fridage i lønstatistik-

ken på tværs af sektorer og overenskomstområder. Herunder også de tre så-

kaldte kutymefridage Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag, der i 

foråret var besluttet fjernet i visse statslige institutioner (red. bem.: SKAT, So-

cial- og Indenrigsministeriet m.fl.). Som også fremgår af referatet lovede vi at 
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udarbejde et papir om problemstillingen. Vi er desværre ikke kommet så langt, 

at vores overvejelser kan præsenteres på nuværende tidspunkt. Vi synes imid-

lertid at der er tale om en vigtig diskussion, så vi vil naturligvis arbejde videre 

med at nå dette frem til næste møde i kontaktudvalget i juni 2018, hvor vi så 

forhåbentlig kan præsentere vores overvejelser. 

 

Vi præsenterede på sidste møde vores model for indregningen af tjeneste-

mandspensioner i Lønstrukturstatistikken ved hjælp af resultaterne fra ”Frei-

burgmodellen” og havde egentlig stillet i udsigt at resultaterne skulle indarbej-

des og offentliggøres i Lønstrukturstatistikken 2016. Som følge af andre pro-

blemstillinger med lønstatistikkens datagrundlag, som vi har været nødsaget til 

at prioritere, har dette desværre ikke været muligt at nå. Så det mål er udsat til 

Lønstrukturstatistikken 2017. 

 

Der var ikke yderligere meddelelser, og Steen Bielefeldt Pedersen gik herefter 

videre til næste punkt på dagsorden. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen gav ordet til Maria Boye, der i første omgang præ-

senterede det udsendte statusnotat, hvoraf bl.a. fremgår at statistikkerne har 

været forsinket i op til halvanden måned som følge af overgangen til et nyt ind-

beretningssystem, der har voldet problemer. 

 

Særlig fokus lagde Maria Boye dog på det afsnit, der omhandler lønstatistikken 

i international sammenhæng. Hun fortalte at Eurostat er ved at forberede en ny 

generel rammeforordning for løn- og arbejdsomkostningsstatistikkerne, der 

dog først forventes at træde i kraft om adskillige år. I forbindelse med forbere-

delserne er der af Eurostat nedsat en task force, der skal medvirke til udform-

ningen af den kommende lovgivning. Task forcen holder et møde i februar 

2018 i Luxembourg, og Danmarks Statistik deltager også i dette arbejde med 

Hege Susanne Hauglund som repræsentant. 

 

Som forberedelse til task forcens arbejde forventes Eurostat at udsende et 

spørgeskema om brugerbehov til både nationale og internationale brugere af 

statistikkerne . Maria Boye sagde at det er Danmarks Statistik, der koordinerer 

undersøgelsen blandt de danske brugere, og at der allerede er besluttet hvilke 

brugere som skal sende spørgeskemaet direkte til Eurostat. Hun opfordrede 

alligevel repræsentanterne i kontaktudvalget om at melde tilbage til Hege Su-

sanne Hauglund, såfremt man bruger de europæiske løn- og arbejdsomkost-

ningsstatistikker og derfor måtte ønske at bidrage med sine synspunkter. 

 

DA’s repræsentant spurgte til tidsfristen for svar på Eurostats undersøgelse. 

Maria Boye svarede at den ligger en gang i februar. 

 

Maria Boye fortalte desuden at Eurostat forventes at udgive et justeret Gender 

Pay Gap som supplement til den nuværende årlige offentliggørelse, der leveres 

af medlemslandene. Sidstnævnte er en simpel opgørelse, der blot viser Gender 

Pay Gap (red. bem.: procentuel forskel mellem mænds og kvinders løn i forhold 

til mænds løn) fordelt på brancher og samlet set. 

 

Den justerede opgørelse vil Eurostat selv udarbejde på baggrund af den euro-

pæiske Structure of Earnings Survey SES 2014, og opgørelsen vil være en re-

gressionsmodelberegning, dekomponeret efter en række faktorer som uddan-

nelse, arbejdsfunktion, erfaring mv. og formentlig også blive offentliggjort på 

brancheniveau, ligesom den officielle statistik på nuværende tidspunkt. Dette i 
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øvrigt i modsætning til den 4-årlige opgørelse fra VIVE, der ydermere benytter 

arbejdsfunktion på 4 cifret niveau til dekomponeringen. 

 

Det justerede Gender Pay Gap vil dog kun have status som eksperimentel og 

ikke som officiel statistik. Hege Susanne Hauglund supplerede med at det 

er Eurostats forventning, at den justerede opgørelse offentliggøres i marts 

2018. 

 

DA’ repræsentant bemærkede at der efterhånden er tale om mange konkur-

rerende mål for denne indikator, men kvitterede for den uddybende beskrivel-

se. Også HK’s repræsentant kvitterede for redegørelsen. 

 

DA’s repræsentant sagde at indeværende dagsordenspunkt om status for 

lønstatistikken måske er en passende lejlighed til at drøfte den – i lyset af de 

pågående forhandlinger om OK18 i den offentlige sektor - yderst bemærkelses-

værdige artikel af Jørgen Elmeskov i Rigsstatistikerens klumme, som blev of-

fentliggjort for ganske nylig d. 12. december om Danmarks Statistiks lønindeks, 

og som jo naturligt nok giver anledning til en del debat i de forskellige medier. 

Ud over at man kan kritisere artiklen som mere eller mindre direkte politisk 

indblanding i overenskomstforhandlingerne fra Danmarks Statistiks side, vir-

ker det også som om Danmarks Statistik præsenterer lønindeksene som om de 

ikke holder rent fagligt. Det står noget i modsætning til det I plejer at sige, at I 

er glade for jeres lønindeks. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen svarede at det naturligvis på ingen måde er såle-

des, at Danmarks Statistik ikke bakker op omkring lønindeksene. Rigsstatisti-

keren har udelukkende ville præcisere det vi altid har sagt og skrevet, nemlig at 

lønindeksene er påvirket af strukturelle forskydninger på arbejdsmarkedet. 

Hvis man følger debatten i medierne, er det tydeligt for enhver at der er behov 

for at synliggøre at man skal være påpasselig ved tolkningen af det, lønindekse-

ne egentlig viser. Det mener vi sådan set er vores opgave som officiel statistik-

producent at formidle. 

 

LO’s repræsentant bemærkede at han derimod synes at Rigsstatistikerens 

artikel er meget passende og roste den i øvrigt for, at den er udkommet så hur-

tig i forløbet for OK18-forhandlingerne. Også OAO bakkede op omkring artik-

len, og repræsentanten bemærkede at det er meget fint med en præcisering af 

fortolkningen af lønindeksene, når de nu bliver brugt i den sammenhæng som 

de gør. 

 

KL’s repræsentant henviste til et interview med Steen Bielefeldt Pedersen i 

Fagbladet FOA d. 15. december 2017, hvor han udtaler at lønudviklingen fra 

2009 er højere i den private end i den offentlige sektor iflg. lønindeksene. Han 

spurgte om det ikke er en fejlcitering, efter som det faktisk forholder sig om-

vendt. Steen Bielefeldt Pedersen svarede at man i den slags interviewsitua-

tioner somme tider kan blive en smule bekymret for om journalister tolker det 

man siger rigtigt, men han måtte medgive at det er muligt at det kom til at blive 

formuleret omvendt fra hans side. 

 

Repræsentanten fra Danske Regioner sagde at det nok mindre er selve 

indholdet i artiklen, der er problemet, men snarere timingen for dens offentlig-

gørelse, der er noget speciel. I den nuværende situation kan det se ud som om 

Danmarks Statistik er en part i overenskomstforhandlingerne på det offentlige 

område. KL’s repræsentant var fuldstændig enig i dette synspunkt. 
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Der var ikke yderligere kommentarer til artiklen i Rigsstatistikerens klumme. 

 

HK’s repræsentant spurgte om der er udsigt til en snarlig revision af DISCO-

nomenklaturen, eftersom der erfaringsmæssigt har været foretaget en sådan 

revision ca. hvert 10. år. 

 

Uwe Pedersen svarede at det så vidt vi er orienteret ikke er noget initiativ på 

beddingen af den art fra ILO (International Labour Organization) på nuværen-

de tidspunkt. Maria Boye sagde at der heller ikke har været drøftelser af den 

art på LAMAS-møderne i Eurostat. Steen Bielefeldt Pedersen mente i øv-

rigt at det erfaringsmæssigt nærmere er hvert 20. og ikke hvert 10. år, at de 

internationale klassifikationer for arbejdsfunktion revideres. 

 

DA’s repræsentant spurgte om der er interesse i blandt kontaktudvalgets 

repræsentanter at der påbegyndes et revisionsarbejde mht. DISCO-

nomenklaturen. HK’s repræsentant svarede at de altid vil være interesseret i 

at indgå i et arbejde omkring dette. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen bemærkede hertil at der ved revisionen af DIS-

CO-88 til DISCO-04 stort set kun var tale om revisioner, der vedrørte 4. ciffer 

af nomenklaturen. Revisionen af DISCO-04 til DISCO-08 var derimod noget 

mere omfattende. Man skal være klar over at en revision af DISCO-

nomenklaturen er et kæmpe arbejde, der skal være et reelt behov for, for at 

kunne retfærdiggøres ressourcemæssigt. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til status for løn-, arbejdsomkostnings- 

og fraværsstatistikkerne. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at Danmarks Statistik ligesom til sidste 

møde i juni har udarbejdet et statuspapir for den kønsopdelte lønstatistik. Han 

gav ordet til Marie Boye, der havde udarbejdet en præsentation til dagsor-

denspunktet. Hovedbudskabet i præsentationen var at de tilbagemeldinger om 

fejl i lønstatistikindberetningerne for året 2016, der var sendt til virksomhe-

derne, blev taget godt imod med rettelsesprocenter på op til 28, målt på virk-

somhedsniveau samlet set og alt afhængig af fejltype. Maria Boye gjorde i øvrigt 

opmærksom på en regnefejl i tallene for 2015, der var korrigeret i det udsendte 

bilag. 

 

Der var ingen bemærkninger til dagsordenspunktet fra de fremmødte repræ-

sentanters side. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen henviste til det udsendte statuspapir om arbejdet 

med Danmarks Statistiks nye lønindeks og bemærkede at indholdet i papiret 

næppe er fremmed for de fleste af dagens mødedeltagere, eftersom de fleste 

også deltog på mødet i følgegruppen i starten af december. Og uden at genop-

varme diskussionen omkring artiklen under punkt 3, kan jeg sige at der er tale 

om et arbejde, der er særdeles vigtig for huset og for Rigsstatistikeren. Så vi 

håber fortsat på jeres aktive deltagelse og efterspørger jeres vigtige bidrag til 

projektet. Han overlod herefter ordet til Hege Susanne Hauglund, der hav-

de udarbejdet en præsentation til det udsendte statuspapir. 

 

Kontaktudvalget tog præsentationen til efterretning, og der var ingen yderligere 

bemærkninger vedr. dagsordenspunktet om Danmarks Statistiks nye lønin-

deks. 
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Steen Bielefeldt Pedersen mindede om at Danmarks Statistik på mødet i 

juni præsenterede et projektarbejde, der skal munde ud i forbedrede ancienni-

tetsoplysninger i lønstatistikken. Han sagde at der ikke er udsendt et bilag til 

dagens møde, men Hege Susanne Hauglund har også til dette dagsordenspunkt 

udarbejdet en præsentation, der kort opsummerer hvad der er kommet ud af 

dette arbejde. 

 

Hege Susanne Hauglund kunne fortælle at der nu er udviklet en database, 

der er stillet til rådighed som moduldata. Det betyder samtidig at der er for-

skeradgang til anciennitetsoplysninger for lønstrukturstatistikkens årgange 

2002 til 2016. Projektet har fx resulteret i at 49 pct. af de indberettede ansæt-

telsesforhold til lønstrukturstatistikken 2016 har fået rettet deres anciennitet 

for arbejdsfunktionen, 45 pct. har fået rettet op i ancienniteten for deres jobsta-

tus og 33 pct. for tidspunktet for deres ansættelse i virksomheden. Endvidere 

har etableringen af en samlet database tilbage til 2002 resulteret i at det har 

været muligt at beregne en egentlig erhvervsanciennitet for hvert ansættelses-

forhold, der relaterer sig til første gang et ansættelsesforhold optræder i løn-

strukturstatistikken. 

 

For 2018 har vi modtaget yderligere midler til projektet, der skal kvalitetssikre 

databasen, især med hensyn til erhvervsanciennitetsberegningerne. Det er så-

ledes hensigten at denne variabel skal sammenholdes med den tilsvarende va-

riabel, der beregnes i Den Integrerede Database for Arbejdsmarkedsstatistik 

IDA. Her er det imidlertid ikke lønstatistikoplysninger, der ligger til grund men 

derimod starttidspunktet for indbetalinger til ATP. I den sammenhæng er det 

meningen at der afholdes et snarligt møde med Pernille Stender fra Arbejds-

marked, der er ansvarlig for IDA i Danmarks Statistik. Endvidere er det hensig-

ten i 2018 at beregne gennemsnitlige branche- og sektorancienniteter. 

 

LO’s repræsentant sagde at brancheanciennitet er en vigtig oplysning i deres 

arbejde og spurgte hvordan ancienniteten for arbejdsfunktion opgøres. Hege 

Susanne Hauglund svarede at det selvfølgelig kræver en indberettet DISCO-

kode, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. I de tilfælde hvor den er blank kan 

datoen selvfølgelig heller ikke udfyldes, og vi kan ikke beregne en anciennitet. 

 

DA’s repræsentant bemærkede at det er rigtig godt at I har fået bevilliget 

midler til dette projekt og gentog tilbuddet fra mødet i juni om at supplere med 

data, der rækker længere tilbage end 2002. 

 

Der var ikke yderligere bemærkninger til dagsordenspunktet om anciennitet. 

 

Poul Pedersen fra FTF bad om ordet. Han fortalte at dagens møde i kon-

taktudvalget, hvor han har deltaget siden midten af 1990-erne, har været det 

sidste for hans vedkommende, da han nu går på pension. Han takkede Dan-

marks Statistik og de øvrige repræsentanter for de gode faglige diskussioner, 

der har været igennem årene. Ikke mindst takkede han Danmarks Statistik for 

den åbenhed, de har udvist især i de senere år omkring hvad der gemmer sig i 

tallene. Han fortalte afslutningsvist at hans plads i kontaktudvalget overtages af 

hans kollega Martin Møland Nielsen. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen var glad for de pæne ord på Danmarks Statistiks 

vegne og ønskede alle en Glædelig Jul og Godt Nytår. Herefter sluttede mødet. 
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