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17. juni 2019 

MAB 

Løn og fravær 

Generel status for kønsopdelt lønstatistik 

 

 

Igen i år har Danmarks Statistik sendt automatisk tilbagemelding til virksomhe-

der i den private sektor, som er forpligtiget til at udarbejde kønsopdelt lønstati-

stik og har indsendt fejlbehæftede data til lønstrukturstatistikken. Der er sendt 

automatisk tilbagemelding til 1.768 virksomheder til virksomhedernes digitale 

postkasse. 

 

Tilbagemeldingen fokuserede på følgende fejl: 

• For få indberettede ansættelsesforhold i forhold til det forventede 

• Ugyldig DISCO 

• Ugyldig jobstatus 

• Det kan ikke fastlægges om en ansat er time- eller fastlønnet 

• Antal normaltimer pr. uge er 0 eller for høj for de fastlønnede 

• Antal arbejdede timer er 0 eller for høj for de timelønnede 

• DISCO i hovedgruppe 1, hvor jobstatus ikke er 3 

• For høj timeløn 

• For lav timeløn 

• Ferietillæg/særlig feriegodtgørelse er 0 

• Antal feriedage per år er 0 

• Manglende beløb eller enheder i felter, hvor begge er påkrævet 

• Negative beløb i felter, der kun kan være positive 

 

Pr. 11. juni 2019 har rettelserne haft følgende effekt for antallet af fejl på antal 

ansættelsesforhold: 

Fejl Antal ansættelses-
forhold med fejl in-
den udsendelse 

Antal ansættelses-
forhold med fejl pr. 
11. juni 2019 

Pct. af ansættel-
sesforhold, som 
er rettet 

Ugyldig DISCO 9.381 5.757 39 % 

Ugyldig jobstatus 3.175 1.187 63 % 

Det kan ikke fastlægges om en 

ansat er time eller fastlønnede 

10.492 6.284 40 % 

Antal normaltimer pr. uge er 0 

eller for høj for de fastlønnede 

5.551 3.847 31 % 

Antal arbejdede timer er 0 eller 

for høj for de timelønnede 

6.157 3.442 44 % 

DISCO i hovedgruppe 1 hvor job-

status ikke er 3 

2.482 1.589 36 % 

For høj timeløn 526 370 30 % 

For lav timeløn 4.203 2.525 40 % 

Ferietillæg/særlig feriegodtgø-

relse er 0 

9.713 5.864 40 % 

Antal feriedage per år er 0 11.712 4.835 59 % 

Manglende beløb eller enheder i 

felter hvor begge er påkrævet 

1.144 670 41 % 

Negative beløb i felter der kun 

kan være positive 

4.493 3.041 32 % 

Automatisk tilbagemelding 
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Der blev sendt 1.964 kønsopdelte lønstatistikker den 15. august 2018. 

 

Oversigt over udsendte kønsopdelte lønstatistikker: 

År Antal virksomhe-
der 

Antal CPR i  
virksomhederne 

Antal CPR med i 
kønsopdelt  
lønstatistik 

2015 2.852 997.877 702.622 

2016 3.178 1.074.187 761.135 

2017 3.447 1.155.417 810.702 

20181 3.800 1.228.374 864.784 

 

 

Vi har tidligere skrevet, at vi i 2019 ville arbejde på at få videreudviklet systemet, 

således at en foreløbig kønsopdelt lønstatistik, sendes til virksomhedens direk-

tion i løbet af foråret, så virksomheden har mulighed for at foretage rettelser in-

den de modtager den endelige kønsopdelte lønstatistik. Vi mener fortsat, at dette 

er relevant, men da vi i år har oplevet et større ressource behov i forbindelse med 

tilbagemelding, er denne opgave skubbet til 2020. 
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