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4. juni 2019 

UWP 

Løn og fravær 

Referat fra 59. møde i kontaktudvalget for løn- og 
fraværsstatistik tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 10 i 
Danmarks Statistik 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

 

KL: Jonas Ellemand 

Danske Regioner: Jesper Tørslev Thomsen 

FH: Lena Larsen, Martin Møland Nielsen 

AC: Benn Vestergaard 

Forhandlingsfællesskabet: Vibeke Pedersen 

Sundhedskartellet: Niels Christian Nielsen 

Beskæftigelsesministeriet: Amelie Meyer (STAR) 

KRL: Kaj Jacobsen 

DA: Lars Knudsen, Michael Eliasen, Astrid Kiil 

FA: Kirsten Lemming Zandbergen 

Ledernes Hovedorganisation: Andreas Enghoff 

Økonomi- og indenrigsministeriet: Steven Holten Hansen (Departemen-

tet) 

Finansministeriet: Mark Olsen (Moderniseringsstyrelsen), Victoria Julie Jes-

sen (Departementet) 

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

rina Murray Elm, Charlotte Wind von Bennigsen, Birgitte Lundstrøm, Christian 

Törnfelt, Uwe Pedersen (sekretær) 

 

Steen Bielefeldt Pedersen bød velkommen til møde nr. 59 i Kontaktudvalg 

for løn- og fraværsstatistik, der var udskudt til januar som følge af stort arbejds-

pres i sektionen for Løn og fravær før jul. Han fortalte, at vi stadig er en smule 

ophængt, og at papirerne til dagens møde af samme årsag var fremsendt relativt 

sent, hvilket han beklagede. Han spurgte om der var kommentarer til referatet 

fra mødet i juni 2018. 

 

Der var ingen bemærkninger til referatet, som derefter blev godkendt. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde at dagens møde er det 15. med ham selv for 

bordenden i Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik. Og i øvrigt også det sid-

ste for hans vedkommende, idet han stopper som kontorchef for Privatøkonomi 

og velfærd per 1. april, for at tiltræde en stilling som langtidsudsendt ekspert til 

statistikbureauet i Georgien (Geostat), med henblik på at lede et toårigt twin-

ning-projekt i samarbejde med Danmarks Statistik på en række statistikområ-

der, der skal harmoniseres i forhold til at kunne leve op til EU-krav. 

 

Han fortalte at der foregår en ansættelsesprocedure til en ledende chefkonsulent 

svarende til en vicekontorchef, der overtager personaleansvaret for medarbej-

derne i sektionen Løn og fravær. Samtidig er der påbegyndt en ansættelsespro-

ces til en ny kontorchefstilling for Privatøkonomi og velfærd. Han kunne ikke 

fortælle, hvem af de to ledere overtager formandsstolen for Kontaktudvalg for 

løn- og fraværsstatistik. Det ville han overlade til den kommende kontorchef om 

at beslutte. 
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I samme boldgade kunne han i øvrigt meddele, at Uwe Pedersen her efter Nytår 

er rykket over i sektionen for Indkomst- og formuestatistik, hvor han skal vare-

tage arbejdet med Danmarks Statistiks indkomststatistikregister, som følge af at 

en af vores kollegaer går på pension ultimo juni. Uwe Pedersen vil dog fortsat 

være tilknyttet lønstatistikken i et eller andet omfang og således formentlig også 

deltage på kommende møder i dette forum. Dog ikke nødvendigvis i rollen som 

sekretær. 

 

Der var herefter ingen yderligere meddelelser fra Steen Bielefeldt Pedersen. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen henviste til det udsendte statusdokument og for-

talte, at de nye reviderede bidragsprocenter til tjenestemandspensioner nu er 

klar til at blive indarbejdet i lønstrukturstatistikken 2018, der skal udkomme til 

september. Han fortalte desuden, at tilbagemeldingen til den kønsopdelte løn-

statistik vil blive udvidet i 2019, så det også meldes tilbage til et antal virksom-

heder, som ikke umiddelbart kan modtage en kønsopdelt lønstatistik. 

 

Han overlod herefter ordet til Maria Boye, der kunne fortælle, at Eurostat har 

nedsat en task force, der skal undersøge muligheden for at inkludere virksomhe-

der med færre end ti beskæftigede i lønstatistikkerne og få de respektive juridi-

ske forordninger på plads med hensyn til dette. 

 

Hun sagde, at Eurostat her åbenlyst har ændret holdning. Fra tidligere at have 

en ambition om at holde de administrative byrder uændret, således at indsam-

lingen af nye variable som minimum skal modsvares af en tilsvarende reduktion 

af hidtil indsamlede variable, erkender Eurostat nu, at ambitionen er at stignin-

gen i de administrative byrder skal begrænses mest muligt. Det er Danmarks 

Statistik selvfølgelig modstander af, og vi gør i task forcen alt for, at der ikke 

kommer et krav om at spørge de små virksomheder. 

 

DA’s repræsentant, der selv sidder i task forcen som repræsentant for Busi-

ness Europe, bekræftede Eurostats planer og bemærkede i øvrigt, at det er helt 

uhørt over for medlemslandene at tvinge dem til at øge de administrative byrder 

for erhvervslivet på den måde. 

 

Maria Boye sagde, at hun derudover har deltaget i en konference i ILO-regi i 

Geneve, hvor der var et dagsordenspunkt om en revision af ISCO-nomenklatu-

ren, som formentlig skal træde i kraft i 2030, og som formentlig vil være mere 

detaljeret end den nuværende ISCO-08. 

 

FH’s repræsentant spurgte om årsagen til, at ILO ønsker ændringerne. Ma-

ria Boye svarede, at ILO mener, at den nuværende nomenklatur på det tids-

punkt i 2030 ikke længere vil være tidssvarende, som følge af at der vil være helt 

nye typer af stillinger, der skal medtages. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde, at det er helt normalt, at ISCO-nomenkla-

turen opdateres med 20 års mellemrum og mindede om, at den nuværende no-

menklatur ISCO-08 er efterfølgeren af ISCO-88. 

 

FA’s repræsentant bemærkede, at overgangen til ISCO-08 medførte et 

kæmpe arbejde for statistikproducenterne her hjemme i Danmark. 

 

DA’s repræsentant sagde, at den slags desværre altid giver overgangsproble-

mer og databrud. Han bemærkede, at det er vigtigt i det mindste at fastholde 
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strukturen på overordnet niveau, og at Danmarks Statistik bør kæmpe for, at det 

også sker, når arbejdet med den nye revision starter. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen var enig og sagde, at der altid er en række udfor-

dringer i forbindelse med en sådan øvelse, ikke mindst med hensyn til at vejlede 

virksomhederne i forbindelse med konvertering fra gammel til ny klassifikation. 

Fx kunne man nævne problemerne med ”1 til mange-relationer”, som det er van-

skeligt at vejlede virksomhederne i. 

 

Uwe Pedersen supplerede med, at det i det hele taget er vanskeligt at få en 

ændring på plads i lønsystemerne til tiden. I praksis så vi sidst, at der i visse 

tilfælde gik op til et par år, før DISCO-08 var implementeret hele vejen rund i 

vores indberetninger. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen sagde, at Danmarks Statistik sidste gang invite-

rede Kontaktudvalget til at deltage i arbejdet, og det vil vi naturligvis gøre igen, 

når tiden dertil kommer. 

 

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

fraværsstatistikkerne. 

 

Maria Boye gik herefter over til status for den kønsopdelte lønstatistik. Med 

henvisning til det udsendte dokument sagde han, at tallene i tabellerne jo nær-

mest taler for sig selv, og at der med Danmarks Statistiks tilbagemeldinger til 

virksomhederne er tale om en stor succes i forhold til at få mange opretninger af 

løndata på plads. 

 

FH’s repræsentant spurgte, om de virksomheder, der vælger ikke at rette og 

genfremsende deres oplysninger, rent faktisk så ender med at få udleveret en 

forkert kønsopdelt lønstatistik, hvilket Maria Boye kunne bekræfte, at de gør, 

hvis det er fejl. 

 

FH’s repræsentant mente, at man da kan undre sig over dette, efter som den 

kønsopdelte lønstatistik jo er lovpligtig for virksomhederne. 

 

DA’s repræsentant bemærkede hertil, at man i den forbindelse skal huske på, 

at virksomhederne faktisk kan løse opgaven på anden vis. De kan således fx 

vælge selv at udarbejde en statistik, når den de kan modtage fra Danmarks Sta-

tistik, ikke er retvisende. 

 

Maria Boye sagde, at manglende indberetninger af DISCO-koden, som er helt 

essentiel i forbindelse med udarbejdelse af den kønsopdelte lønstatistik, i sidste 

ende udløser en politisag. Der skelnes således klart imellem, hvor alvorlig en fejl 

i lønstatistikindberetningerne er, i forhold til hvor hårdt der skrides ind over for 

virksomhederne. 

 

Der var herefter ikke yderligere bemærkninger til status for den kønsopdelte løn-

statistik. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen gik herefter over til dagsordenspunktet om Dan-

marks Statistiks nye lønindeks. Han bemærkede, at der har været tale om en lang 

proces og takkede Kontaktudvalgets repræsentanter for deres engagement og 

sparring, de hver især har bidraget med i følgegruppen til projektet. Et projekt 

som, med offentliggørelsen af det standardberegnede lønindeks sammen med de 
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oprindelige – nu om benævnt til implicitte - lønindeks i en fælles NYT fra Dan-

marks Statistik og tabeller i Statistikbanken d. 17 december, nu er afsluttet. Dan-

marks Statistik har fremover to typer lønindeks, der udkommer på samme tid, 

inden to måneder efter udgangen af referencekvartalet. Han bemærkede, at der 

i øvrigt har været forbavsende stille omkring selve offentliggørelsen. 

 

Han sagde, at hensigten med det nye lønindeks primært er at korrigere den målte 

lønudvikling for forskydninger i sammensætningen af arbejdskraft i en branche 

eller en sektor. Danmarks Statistik erkender i den forbindelse, at nogle brugere 

kan være forvirrede over, hvilket indeks man skal bruge til hvilket formål. 

 

Svaret på det spørgsmål prøver vi netop at give ved fortællingen om, at man skal 

bruge det standardberegnede lønindeks, når man ønsker at følge udviklingen i 

en gennemsnitsløn pr. time, der ikke er påvirket af ændringer i sammensætnin-

gen af arbejdskraft. Hvis man derimod ønsker at se på den aktuelle udvikling i 

en gennemsnitlig lønomkostning per time, så skal man bruge det implicitte løn-

indeks. Det samme gælder i øvrigt, når man ønsker en lang tidsserie og/eller no-

get mere internationalt sammenligneligt. I den sammenhæng er det implicitte 

lønindeks mere anvendeligt end det standardberegnede. 

 

Når vi på den måde sammenligner de to lønindeks direkte, er der selvfølgelig tale 

om en noget forenklet fremstilling. I vores projektarbejde har vi selvfølgelig åb-

net helt op i maskinrummet for det implicitte lønindeks og i den forbindelse fun-

det forhold, vi har vurderet hensigtsmæssigt at ændre i udviklingen af det stan-

dardberegnede lønindeks. Så ud over de homogene grupper og den faste vægt-

struktur, har vi ændret forhold omkring populationen. Det gælder både bevidste 

fravalg, hvor vi fx ser bort fra elever og unge, og ændringer, der fx skyldes æn-

drede valideringsregler. Derudover er der andre metodeændringer, som fx vægt-

ningen af de enkelte ansættelsesforhold og vægtningen af basisindeks op til del-

indeks på højere aggregeringsniveau, vi har ændret. 

 

Alle disse forhold har vi forsøgt at beskrive i vores Statistikdokumentation og i 

det metodedokument, som medlemmerne har fået tilsendt før jul, og som også 

ligger på vores emneside om lønstatistik. Han takkede for kontaktudvalgets 

kommentarer til dokumentet, og beklagede, hvis det måtte have skabt store ud-

fordringer op til den pågældende fredags eventuelle julefrokoster rundt om-

kring. 

 

DA’s repræsentant sagde, at de var glade for det store arbejde, Danmarks Sta-

tistik har leveret i forbindelse med det nye lønindeks, som der var mange gevin-

ster ved. Han fortalte, at de selv er ved at vurdere om HB-metoden i datavalide-

ringen kan implementeres i deres egen KonjunkturStatistik og hvordan det på-

virker resultaterne. Imidlertid er det jo ikke sådan, at de standardberegnede løn-

indeks viser den helt samme lønudvikling, som DA’s KonjunkturStatistik. Der er 

stadig forskelle, man kan/bør dykke ned i. 

 

Uwe Pedersen svarede, at det er helt korrekt, at der stadig er forskelle, og at 

det næppe er sandsynligt helt at komme af med dem. Fx er bygge og anlæg en 

af de brancher, hvor der stadig er ikke uvæsentlige forskelle i den målte lønud-

vikling. Men Danmarks Statistik er meget åben omkring at se nærmere på årsa-

gen til forskellene, og det er da også noget, vi konkret har aftalt at se på i den 

kommende tid i fællesskab sammen med DA. 

 



 

5/6 

FA’s repræsentant bemærkede, at de også gerne vil være med i en sådan 

øvelse for branchen finansiering og forsikring, hvilket Steen Bielefeldt Pe-

dersen noterede sig. 

 

Der var herefter ikke yderligere bemærkninger til dagsordenspunktet om det nye 

lønindeks. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen henviste til det udsendte bilag og bemærkede at papi-

ret som bekendt har været undervejs i et stykke tid. Det skyldes ikke mindst usik-

kerhed hos os selv i Danmarks Statistik, hvordan vi skal lande emnet, så der kan 

implementeres helt konkrete tiltag i lønstatistikken ved ændringer i arbejdsvil-

kår. 

 

Det foreliggende papir, der tager udgangspunkt i nogle af de emner, der var oppe 

i forhandlingsforløbet med OK-18 samt de tidligere tiltag, fx vedrørende de sær-

lige feriedage, der i dag er gældende for store dele af arbejdsmarkedet, udgør i 

den forbindelse i det mindste en start. Vi forsøger her at beskrive de praktiske og 

tekniske udfordringer, der er ved at indarbejde ændringer i arbejdstid, således 

at de slår igennem i henholdsvis lønstrukturstatistik og lønindeks. 

 

På nuværende tidspunkt har vi ingen faste retningslinjer for, hvornår vi indar-

bejder ændringer i arbejdstid i lønstatistikken. Med hensyn til vores muligheder 

er det klart, at der er forskel på om ændringerne gælder enten hele eller i det 

mindste velafgrænsede dele af arbejdsmarkedet, som tilfældet med den 6. ferie-

uge, eller om der er tale om at visse ministerier eller styrelser fjerner et antal 

kutymedage, men hvor vi ikke har det fulde overblik over, hvem der egentlig mi-

ster fridagene. Der er også en fredag efter Kristi Himmelfart, der specifikt er en 

fridag i virksomheder, der er medlem af FA. Og givetvis andre ordninger andre 

steder. Spørgsmålet er, om vi kan få overblikket over disse? 

 

I den forbindelse vil vi gerne på baggrund af jeres konkrete viden have nogle 

synspunkter på, hvornår I mener, der skal foretages en korrektion i lønstatistik-

ken. Bilaget til dagsordenspunktet kan så være et åbent dokument, hvor vi både 

skriver eventuelle konklusioner af vores diskussioner ind og i øvrigt supplerer 

med nye ændringer i arbejdstid, der måtte dukke op. 

 

DA’s repræsentant takkede Danmarks Statistik for et godt bud på åbningspa-

pir, der absolut kan danne grundlag for gode drøftelser og en fin ideudvikling. 

 

Også AC’ s repræsentant roste papiret og sagde, at Danmarks Statistik i den 

forbindelse måske bør se på Lønkommissionens rapport, om der er yderligere 

ordninger eller andet, notatet kan suppleres med. 

 

Repræsentanten fra Sundhedskartellet var enig heri og sagde, at Lønkom-

missionen bl.a. havde en grundig gennemgang af den betalte spisepause. 

 

Forhandlingsfællesskabets repræsentant sagde, at der er mange forskel-

lige arbejdstidsaftaler inden for deres område, men at det under alle omstændig-

heder er vigtigt, at ændringer i arbejdstid indarbejdes på tværs i både lønstruktur 

og lønindeks, således at sammenligneligheden bevares. 

 

Hertil svarede Uwe Pedersen, at det er vanskeligt at gøre i praksis, da det bl.a. 

kan medføre korrektioner med tilbagevirkende kraft og resultere i uheldige da-

tabrud i lønindeks, som vil skævvride lønudviklingen i lønindeks et år frem fra 

det tidspunkt, ændringen implementeres. 

6. Arbejdstid 
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DA’s repræsentant svarede hertil, at selvom ingen af os bryder sig om data-

brud, så kan de i visse tilfælde være nødvendige at leve med, også i lønindeksene, 

hvis udbredelsen af en ordning og effekt har et omfang, der gør det umuligt at 

komme uden om en korrektion. 

 

FA’s repræsentant havde det synspunkt, at der primært er tale om et problem 

for niveauet i gennemsnitstimelønnen, og det derfor primært er lønstruktursta-

tistikken, der bør være i fokus med hensyn til indarbejdelse af ændringer i ar-

bejdstid. 

 

FH’s repræsentant mente, at det er et spørgsmål om, hvor langt man skal eller 

for den sags skyld kan gå ned i materialet.  

 

Repræsentanten fra Danske Regioner var enig heri og sagde, at det i sidste 

ende må være et spørgsmål om, hvilke kilder der er i praksis er anvendelige til 

formålet. 

 

Danmarks Statistik lovede at arbejde videre med papiret om arbejdstid. 

 

Der var ingen bemærkninger under dagsordenspunktet. 

 

Steen Bielefeldt Pedersen takkede for samarbejdet med repræsentanterne i 

Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik igennem alle årene. Repræsentan-

terne kvitterede med at ønske ham held og lykke med hans nye job i Georgien.  

7. Eventuelt 


