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16. januar 2019 

UWP/MAB 

Privatøkonomi og Velfærd 

Ændring i arbejdstid og påvirkning af lønstatistik-
kerne 

Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik 

1. Indledning og motivation 

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

delelsespunkt på dagsorden om, hvorledes ændringer i arbejdstid påvirker løn-

statistikkerne, dvs. henholdsvis lønstrukturstatistik og lønindeksene. Baggrun-

den for meddelelsespunktet var helt konkret, at ledelsen i det daværende Social- 

og indenrigsministerium havde besluttet, at de tre såkaldte ”kutymefridage” 

Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag skulle inddrages og således 

være helt almindelige arbejdsdage i departement og samtlige styrelser. 

 

Beslutningen kom i kølvandet på, at SKAT i januar 2017 fik medhold i en vold-

giftssag i arbejdsretten om, at de som følge af, at dagene ikke er overenskomst-

sikret kunne gøre dette, uden at kompensere medarbejderne for det med en løn-

stigning svarende til de tre mistede fridage. Siden hen har flere offentlige ar-

bejdsgivere valgt at inddrage de tre fridage. Det seneste eksempel er os bekendt 

Region Hovedstaden. 

 

Meddelelsespunktet på kontaktudvalgsmødet udviklede sig til en diskussion om, 

hvorvidt de tre mistede fridage bør afspejle sig i Danmarks Statistiks lønstati-

stikker, som en lønnedgang.  

 

Siden hen dukkede endnu en udfordring op, idet Moderniseringsstyrelsen op til 

starten af forhandlingerne om OK18 i den offentlige sektor havde meldt ud, at de 

betragtede den betalte spisepause for de ansatte i staten på en halv time som et 

personalegode, der kan falde væk uden forhandling og uden kompensation, da 

den ikke er specifik nævnt i overenskomsterne for visse medarbejdergrupper. De 

tre mistede fridages betydning falmer i sammenligning med et eventuelt bortfald 

af spisepausen, eftersom dette ville svare til at øge den ugentlige normtid med 

2,5 timer. 

 

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 

beskrive de udfordringer enkeltvis, dvs. henholdsvis kutymefridage og spise-

pause, og vurdere, hvorvidt Danmarks Statistik mener, der kan findes en model 

for at de kan indarbejdes i lønstrukturstatistikken og lønindeksene, givet de be-

regningsmetoder, de to statistikker hviler på.  
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Først vil vi dog spole tiden tilbage til en ændring af arbejdstidsvilkår, som blev 

vedtaget og efterfølgende indarbejdet i både lønindeksene og lønstrukturstati-

stikken. 

2. Ret til de særlige feriedage 

Som de fleste ved, fik de offentligt ansatte i forbindelse med indgåelsen af OK99 

retten til tre ekstra såkaldte feriefridage, og i den efterfølgende periode iflg. 

OK02 yderligere to. De fem særlige feriefridage går i dag under navnet ”den 6. 

ferieuge”. Ordningen afviger dog fra de almindelige 25 feriedage ved, at der er 

mulighed for at ”sælge” de fem dage og således konvertere dem til løn. Der er 

således tale om en form for fritvalgsordning, hvor man selv vælger mellem fritid 

og indkomst. 

 

Muligheden for at konvertere de særlige feriedage til løn er i sig selv en udfor-

dring i lønstatistikken. Det gælder især de kvartalsvise lønindeks, der især af 

praktiske årsager opererer med et særligt lønbegreb. 

2.1. Indarbejdelse i lønstrukturstatistikken 

For lønstrukturstatistikken er det - i det mindste i princippet og under forudsæt-

ning af at der indberettes korrekt – forholdsvis uproblematisk. I lønstruktursta-

tistikken er den målte lønperiode hele kalenderåret, og den samlede fortjeneste 

pr. præsteret time påvirkes på samme måde, uanset om en feriedag afholdes eller 

konverteres til løn, altså sælges. 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 fortjeneste (tælleren) stiger svarende til værdien af den solgte 

særlige feriedag. 

2.2. Indarbejdelse i lønindeks 

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, og hvor de uregelmæssige betalinger fra-

trækkes. 

 

Hvis der afholdes en særlig feriedag, vil de betalte timer være uændrede, og løn-

begrebet vil således ligeledes være upåvirket. Hvis den sælges, vil lønkompensa-

tionen indgå i den samlede bruttoindkomst, men samtidig også opsamles i de 

uregelmæssige betalinger, som fratrækkes i fortjenesten. I lønindeksene er det 

således ikke praktisk muligt at indregne de særlige feriedage direkte på det tids-

punkt, hvor dagene afholdes, da både måleperiode og dataindhold i kvartalsind-

beretningerne ikke i tilstrækkelig grad er dækkende. 

 

I stedet har det været nødvendigt at indregne den 6. ferieuge i lønindeksene som 

en beregnet omkostningseffekt ”uden om” systemet, der blev kædet på de bereg-

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

tigheden til afholdelsen af fridagene ifølge OK99 og OK02 indtrådte. I den for-

bindelse udgør effekten isoleret set en lønstigning på ca. 0,44 pct. pr. særlig fe-

riedag, der blev indfaset i årene 1999 til 2004 med lidt forskellige profiler i hen-

holdsvis staten og kommuner/regioner. 
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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. Derved har indregningen af den 6. ferieuge på det pri-

vate arbejdsmarked i lønindeksene været forbundet med betydelig større usik-

kerhed, eftersom det må antages -og vi til dels også i dag ved - at en række virk-

somheder også uden for arbejdsgiverorganisationernes medlemskreds faktisk 

har indført dem hen ad vejen. 

 

En fuldstændig tilsvarende model anvendes i øvrigt fortsat i forbindelse med 

indregning af fritvalgseffekter i lønindeks for virksomheder og organisationer. 

Problemstillingen er meget sammenlignelig med den 6. ferieuge. Ved fritvalgs-

ordningerne er usikkerheden dog endnu større, idet man som lønmodtager kan 

vælge at anvende fritvalgsmidler til fritid, løn eller pension. Især sidstnævnte 

medfører en vis grad af dobbelttælling/overkorrektion i lønindeksene, idet pen-

sion indgår fuldt ud i lønindeksets fortjeneste. 

3. Fjernelse/tilføjelse af Kutymefridage 

Når det således har været muligt at indregne de særlige feriedage i både lønstruk-

turstatistik og i lønindeksene, er det selvfølgelig umiddelbart nærliggende at 

mene, at inddragelsen af de tre kutymefridage må minde om en situation meget 

lig den, der gælder omkring indregningen af den 6. ferieuge, blot med omvendt 

fortegn. Det er imidlertid af flere årsager ikke helt så enkelt. Det gælder både 

lønstrukturstatistikken og lønindeks, men især sidst nævnte volder problemer. 

3.1. Lønstrukturstatistikken 

Med hensyn til lønstrukturstatistikken, så vil en inddragelse af de tre kutymefri-

dage helt konkret skulle implementeres i statistikproduktionssystemet via be-

handlingen af søgnehelligdage, der - for de fastlønnedes vedkommende - ligesom 

ferie- og weekenddage reducerer de maksimalt mulige arbejdsdage inden for en 

lønmodtagers samlede periode for ansættelsen i en virksomhed og derved påvir-

ker den præsterede arbejdstid. Antallet af søgnehelligdage svinger i modsætning 

til feridagene fra år til år og er i Danmarks Statistiks lønstrukturstatistik styret 

af den faktiske kalender det pågældende tællingsår. Det betyder samtidig, at en 

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

den maksimalt mulige arbejdstid, da det i lønstatistikken antages at der ikke ar-

bejdes i en weekend. 

 

I praksis er dette selvsagt ikke korrekt, da weekendarbejde er en selvfølge inden 

for mange brancher, men der ligger i lønstrukturstatistikken 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. 

 

Med hensyn til de timelønnede medarbejdere, påvirker antallet af søgnehellig-

dage ikke begrebet for de præsterede arbejdstimer, eftersom disse indberettes 

direkte for det enkelte ansættelsesforhold. Til gengæld anvendes de faktiske søg-

nehelligdage i beregningen af den standardberegnede timefortjeneste ved at der 

beregnes et teoretisk antal ferie- og søgnehelligdagstimer, der så lægges til de 

præsterede timer og evt. syge- og andet fraværstimer, for at nå frem til de stan-

dardtimer, der er nævneren i beregningen af den standardberegnede timefortje-

neste. 
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3.2. Lønindeks 

I produktionssystemet til lønindeksene er situationen som følge af beregnings-

metoden for timelønnen en ganske anden end i lønstrukturstatistikken. Data-

grundlaget til lønindeksene er en enkelt lønkørsel i den midterste måned i refe-

rencekvartalet og dækker dermed typisk en måned for de fastlønnede og enten 

én eller to uger for timelønnede medarbejdere. Timebegrebet (nævneren) bereg-

nes her for de fastlønnede som normtiden per uge multipliceret med 4,33 fra-

trukket løntrækstimer og tillagt overarbejdstimer. Faktoren 4,33 afspejler 52/12 

uger per måned, det som vi i lønstatistikken har benævnt den såkaldte standard-

måned. 

 

Antallet af søgnehelligdage indgår således ikke i beregningen af timebegrebet. 

Hvis de skulle indgå, ville det i virkeligheden være et opgør med antagelsen om 

standardmåneden på 4,33 uger, der ellers har været en helt grundlæggende me-

tode i alt den tid lønindekset har eksisteret. De 4,33 uger vil således ikke være en 

konstant faktor, men derimod en variabel matematisk funktion, afhængig af den 

til enhver tid gældende kalender det pågældende år. Alt afhængig af om søgne-

helligdagene ligger i en weekend eller ej, vil faktoren svinge fra år til år og i visse 

tilfælde også fra kvartal til kvartal. 

 

Forhold omkring antallet af søgnehelligdage kan derfor ikke sammenlignes med 

fritvalgs- og andre korrektioner i lønindeksene, foretaget som følge af overens-

komstmæssige forbedringer i form af øget fritid, som den 6. ferieuge var i starten 

af 2000. Dermed kan inddragelsen af de tre kutymefridage heller ikke ”bare kla-

res” ved fx at modregne de tre dage fra de fem særlige feriedage, der i sin tid blev 

indregnet i lønindeksene som særlige omkostningseffekter, da sidstnævnte på 

ingen måde er kalenderafhængige. En beregnet effekt som følge af inddragelse 

af kutymefridage ville således ændre sig fra år til år, alt afhængig af om ”fridagen” 

ligger i en weekend eller ej. 

 

Der er selvfølgelig den mulighed at vi i Danmarks Statistik kunne beslutte at æn-

dre beregningsmetoden fremadrettet, således at der bliver indbygget en kalen-

derafhængighed i bestemmelsen af ”standardmåneden”, så den rent faktisk svin-

ger med antallet af søgnehelligdage under hensyntagen til evt. placering af disse 

i weekender. Spørgsmålet er imidlertid om det er hensigtsmæssigt for brugerne, 

da den målte lønudvikling dermed vil være påvirket af kalendereffekter i højere 

grad end i dag. Derudover vil en ændring af beregningsmetoden medføre et da-

tabrud i lønindekset på det tidspunkt, hvor denne ændres, og der vil gå et helt 

år, inden den nye metode er indfaset fuldt ud og lønudviklingen ikke længere vil 

være påvirket af databruddet som sådan. Alt sammen under den antagelse, at en 

tilbageregning af lønindekset med en ny standardmåned naturligvis på forhånd 

er udelukket af ressourcemæssige årsager. 

3.3. Mistede fridage - hvem og hvornår 

Ud over problemstillingen med kalenderafhængigheden, er der den helt grund-

læggende udfordring, at det i det konkrete tilfælde med inddragelsen af de tre 

fridage ikke er klart for os i Danmarks Statistik, hvem der egentlig har mistet 

dem. 

 

Da beslutningen blev truffet om at inddrage de tre fridage i det daværende So-

cial- og indenrigsministeriet, var ministeriet noget større end i dag. Socialmini-

steriet er i dag ikke længere en del af ministeriet, og vi ved faktisk ikke, om den 

beslutning, der i sin tid blev truffet, stadig er gældende i de styrelser, der nu er 

under en anden ledelse. I det hele taget er staten konstant under forandring i 
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form af ressortændringer, udflytning fra København til provinsen og andet godt, 

som gør det svært at holde styr på alle lokal aftaler på de enkelte arbejdssteder. 

 

Derudover er det spørgsmålet om hele timingen. På hvilket tidspunkt skal løn-

statistikkerne helt konkret tage højde for, at de pågældende fridage er inddraget 

på hvilke områder. De indgår ikke som en del af de almindelige dataleverancer, 

vi baserer lønstatistikkerne på. Såfremt ambitionen er at indregne inddragelse, 

så er det helt nødvendigt, at Danmarks Statistik bliver orienteret løbende om 

tiltag af den art. Den information vi har i dag er begrænset til det, vi har læst i 

dagspressen og lignende og derfor ekstrem ad-hoc præget og langt fra dækkende. 

Det vi konkret kender til i dag er SKAT, en del af Rigspolitiet, Økonomi- og in-

denrigsministeriet, måske (stadig) Socialministeriet samt nogle (måske efter-

hånden alle) af de fem regioner. 

 

En korrektion for mistede søgnehelligdage kræver, at Danmarks Statistik præcist 

kan identificere de ansatte og institutioner, det rent faktisk vedrører. Det er især 

oplysninger som CVR-nummer og P-nummer på virksomhedsniveau samt CPR-

nummer på individniveau. DISCO-koder kan måske også anvendes til afgræns-

ning, hvis der kun er tale om en del af medarbejderne, der har mistet fridagene. 

Men allerede her er vi på usikker grund bl.a. som følge af kvalitetsproblemer, og 

anvendelsen af disse oplysninger til afgrænsning må nok betegnes som værende 

af mere indikativ/skønsmæssig karakter og på ingen måde præcis. 

 

Kort sagt, der er efter vores vurdering uoverstigelige problemer i forhold til at 

afgrænse selve populationen for hvem der har mistet fridagene og tidspunktet 

for, hvornår det sker eller allerede er sket. Med hensyn til sidstnævnte er det 

desuden klart, at en korrektion af fx lønindeksene for de mistede fridage ikke kan 

foretages ”med tilbagevirkende kraft”. SKAT og Rigspolitiet har mistet fridagene 

på et tidligere tidspunkt, og en indregning af en effekt på et senere tidspunkt vil 

blot skævvride den aktuelle indeksudvikling. 

 

Indregningen af den 6. ferieuge var i modsætning til kutymefridagene en helt 

generel effekt, der slog igennem på tværs af sektorerne. Vi kunne ret præcist af-

grænse og indregne effekterne i lønindeksene på en sådan måde, at de påvirkede 

indeksudviklingen på det tidspunkt hvor retten til de særlige feriedage rent fak-

tisk trådte i kraft. Det gælder hele staten og kommuner og regioner samt DA/FA-

området i den private sektor. Den resterende del af den private sektor havde vi 

ingen informationer om, og valget blev derfor ikke at foretage nogen korrektion 

for den del af arbejdsmarkedet. 

5. Fjernelse/tilføjelse af ”den betalte spisepause” 

Som de fleste er bekendt med, var den betalte spisepause – især i staten - en af 

de helt store knaster ved forhandlingerne om OK18.  

 

Der er ingen tvivl om, at bortfaldet af spisepausen – og en efterfølgende indreg-

ning heraf i lønstatistikken – havde betydet en markant lønnedgang på – iflg. 

vores beregninger - 6,3 pct. for de berørte personalegrupper isoleret set.  

 

Ved bortfald af den betalte spisepause i fx staten, ville den indberettede normtid 

til lønstatistikken dog formentlig stadig være 37 timer, idet dette er den aftalte 

arbejdstid, der forventes præsteret. De 2,5 timers ugentlig spisepause ville ikke 

være at betragte som arbejdstid og formentlig heller ikke være en del af lønstati-

stikindberetningen. Det betyder, at vi måske skulle håndtere spisepausen i løn-
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statistikken på anden vis, måske som et fiktivt time-tillæg, en faktor eller tilsva-

rende, for overhovedet at afspejle den markante lønnedgang, der trods alt havde 

været tale om. 

 

Det at en række personalegrupper havde spisepausen overenskomstsikret i for-

vejen samt at det iflg. Moderniseringsstyrelsens udmelding skulle lægges ud til 

de enkelte institutioner, at beslutte om den skulle inddrages eller ej, gør imidler-

tid også situationen meget sammenlignelig mht. de udfordringer, beskrevet 

ovenfor med hensyn til kutymefridagene. Nemlig med hensyn til populationsaf-

grænsningen, og hvornår ændringerne træder i kraft. 

6. 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, på trods af visse mangler i den sektorspecifikke lønindberetningsmo-

del/recordstruktur, været muligt at korrigere lønstatistikkerne – og især lønin-

deksene – 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 sik-

kert 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. Både bortfaldet af kutymefridage og et eventuelt bortfald af 

den betalte spisepause, er særdeles vanskelige at korrigere for på den baggrund. 

 

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 eventelt? Hvor bredt dækker 

ændringen? Hvor vanskeligt er det at indhente informationer om ændringen? 

Osv.  

 

Det vil muligvis være formålstjeneligt, at udforme et sæt af retningslinjer for, 

hvornår en given ændring kan og bør indarbejdes i lønstrukturstatistikken 

og/eller lønindeksene, for på den måde at undgå en alt for ad hoc præget til-

gang til den slags udfordringer. Vi vil derfor gerne invitere kontaktudvalget til 

en diskussion af indeværende notat, og samtidig indhente synspunkter på, i 

hvilket omfang udvalget mener der kan opsættes nogle brugbare retningslinjer, 

og hvordan de i givet fald kan udformes. Ligeledes vil vi gerne invitere udvalget 

til at kommenterer på dette notats bilag, og hvorvidt det skaber det fornødne 

overblik over forskellige arbejdstidstids-”elementer”, og hvordan de indgår i 

lønstatistikkerne. 

 

 



 

7/12 

 

Bilag A Oversigt over forskellige elementer og mulighederne for at indregne dem i statistikken. 

”Gode” ”Sektor” I dag Udfordringer Kvartal Struktur 

Betalt frokost pause Offentlige sektor Er medregnet hvis man 

har betalt frokost. 

I dag indberettes der 37 timer 

om ugen i arbejdstid. Dvs. fro-

kosten er inkluderet i arbejds-

tiden, hvis den er betalt. 

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. 

Problemet vil især være der, 

hvis den ikke indføres samti-

dig for alle i den enkelte sek-

tor. 

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. 

Privat sektor Er medregnet hvis man 

har betalt frokost. 

I dag indberettes der antal 

normaltimer pr. uge, som er 

ekskl. spisepauser uden løn. 

Derfor er det svært at vide om 

frokosten er betalt i dag. 

Det er ikke muligt at 

indregne, da vi ikke ved 

om frokosten er betalt 

eller ej. Og da det ikke 

vil blive indført samti-

dig i alle private virk-

somheder, så vil vi al-

drig have mulighed for 

at tage højde for det. 

Det er ikke muligt at 

indregne, da vi ikke ved 

om frokosten er betalt 

eller ej i dag.  

Oplysningen kan ind-

samles, men det vil be-

tyde en øget byrde, da 

det skal indsamles på 

medarbejderniveau. 
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Fri fredag efter Kr. 

Himmelfart 

Offentlig sektor 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 

hvilke styrelser og in-

stitutioner, som giver 

denne fridag. Det vil 

umiddelbart kræve et 

særligt årligt spørge-

skema. Derudover kan 

det også være, at der er 

forskel for de enkelte 

overenskomst grupper, 

hvilket vil komplicerer 

indførelsen yderligere. 

Privat sektor 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 

hvilke virksomheder, 

som giver denne fridag. 

Det vil kræve et særligt 

årligt spørgeskema. 

Derudover kan det også 

være, at det ikke er ens 

for de forskellige over-

enskomstgrupper på 

virksomhederne, hvil-

ket vil komplicerer ind-

førelsen yderligere. 

Man kunne overveje at 

indføre den, når man 

ved at den dækker et 

helt område, som det er 

tilfældet for FA. Dette 

er dog ikke gjort i dag. 
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”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. Dette er samme 

definition som for den offent-

lige sektor. 

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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Uregistreret overar-

bejde (interessetimer) 

Offentlige 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. 

Privat 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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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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