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14. juni 2018 

CWB/UWP 

Løn og fravær 

Effekt af inkludering af nye tjenestmandspensions-
satser i lønstrukturen 

Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik 

 

Som vi har drøftet på tidligere møder i Kontaktudvalg for løn- og fraværs-

statistik har Danmarks Statistik planer om at indarbejde den nye tjeneste-

mandspensionsberegning i lønstrukturstatistikken. Oprindelig var det hen-

sigten at det skulle ske i statistikken for 2016, men grundet forskellige andre 

forhold omkring et nyt indberetningssystem til løndata for den private sektor 

måtte vi nedprioritere dette mål og udsætte det til statistikken for 2017.  

 

Vi har de seneste uger arbejdet med udvikling af et driftssystem med det 

formål at implementere de af Freiburgmodellen beregnede imputerede pen-

sionsbidrag for tjenestemænd i lønstrukturstatistikken. I den forbindelse er 

en helt central del at få kategoriseret ansættelsesforholdene i lønstatistikken 

i henhold til de karrieregrupper, der er defineret i Freiburgmodellen. Ud-

gangspunktet herfor er den metode Offentlige finanser har anvendt i deres 

system til beregning af den samlede tjenestemandspensionsforpligtelse i 

stat, kommuner og regioner. I den forbindelse er vi i lønstatistikken blevet 

opmærksomme på, at kategoriseringen i karrieregrupper, specielt på statens 

område, ikke er tilstrækkelig præcis på individniveau til at vi blot kan over-

føre den nuværende metode til lønstatistikken. 

Tjenestemænd i staten 

Den nuværende kategoriseringsmetode på statens område tager primært ud-

gangspunkt i oplysninger om Finanslovskonti og ministerområde i PEN-

SAB-systemet. Dette vurderes tilstrækkeligt til aggregerede beregninger for 

den samlede tjenestemandspensionsforpligtelse, som er Freiburgmodellens 

hovedformål. Lønstatistikken er imidlertid en individbaseret statistik, og en 

tjenestemand ansat i fx Forsvarskommandoen er ikke nødvendigvis direkte 

ansat med militære opgaver, men vil ofte arbejde med administrative opga-

ver. 

 

Vi har derfor sammen med Offentlige finanser drøftet og besluttet, at syste-

met til kategorisering af karrieregrupper skal ændres, så det passer mere til 

vores behov, hvor det er individdata, der er i fokus. Der udestår således et 

udviklingsarbejde i den forbindelse, hvor DISCO-koderne fra lønstatistik-

ken vil være det primære datagrundlag for et nyt system til klassificering i 

de forskellige karrieregrupper i staten. 

 

Det betyder også at vi er nødsaget til at genberegne de enkelte karrieregrup-

pers imputerede pensionsbidragsprocenter, når det nye klassificeringssystem 

til karrieregrupper er implementeret i Freiburgmodellen. Vi må på den bag-

grund til en vis grad forvente justerede pensionsbidragsprocenter for statsli-
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ge tjenestemænd, i forhold til dem vi præsenterede på juni-mødet 2017 i 

Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik.  

 

Vi har imidlertid foretaget en optælling og beregnet en andel af de største 

grupper af tjenestemænd i staten, som leveres via statens lønsystemer og 

som hører til den statslige sektor. Folkekirkens tjenestemænd indgår ikke i 

denne optælling, da de anvender et privat lønsystem. Det samme gælder 

andre statslige institutioner, som anvender private lønsystemer. Bemærk 

desuden at især DSB ikke indgår i optællingen, da de hører til den private 

sektor. 

 

Oversigt staten 2017* 
Disco Discotekst Tjenestemænd som 

% af fuldtidsbeskæf-
tigede 

I alt I alt 17,7% 

0110 Militært arbejde på officersniveau 82,8% 

0210 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde) 43,8% 

0310 Militært arbejde, øvrige rangordener 23,6% 

1112 Øverste ledelse i offentlige virksomheder 50,9% 

1213 
Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy områ-
det 14,0% 

2310 Undervisning og forskning på universiteter og højere læreanstalter 0,5% 

2612 Dommerarbejde 73,0% 

2619 Andet juridisk arbejde 3,5% 

3351 Told- og grænsebetjentarbejde 56,6% 

3352 Administration af skatte- og afgiftslovgivning 38,0% 

3355 Politimæssigt undersøgelsesarbejde 98,0% 

3359 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning 10,7% 

3412 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau 20,9% 

4110 Almindeligt kontorarbejde 3,4% 

4323 Registreringsarbejde inden  for transport- og trafikstyring 44,7% 

4412 Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde 29,3% 

5412 Politiarbejde 100,0% 

5413 Fængselsbetjentarbejde 100,0% 
*Udvalgte 4 cifret discogrupper med tjenestemænd. 

Tjenestemænd i kommuner og regioner 

Med hensyn til tjenestemænd i kommuner og regioner er situationen ander-

ledes end på statens område, da datagrundlaget her direkte stammer fra de 

kommunale og regionale lønstatistikindberetninger. Den nuværende indde-

ling i karrieregrupper foretages på baggrund af DISCO-koder, evt. suppleret 

med uddannelseskoder såfremt DISCO-koden er uoplyst. Der er udviklet og 

implementeret et system, der kan foretage de relevante beregninger i løn-

strukturstatistikken for kommuner og regioner, der bygger på det grundlag, 

vi præsenterede på kontaktudvalgsmødet for et år siden.  

 

Den samlede effekt af de nye pensionsprocentssatser for tjenestemænd i 

kommuner og regioner er en stigning på 3,9 pct. for både pension pr. præ-
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steret timer og pension pr. standard time. Ses der på beløb, så er der en for-

skel på 1,72 kr. pr. præsteret time og 1,44 kr. pr. standard time. 

 

Grunden til den lille forskel på pensionsniveauet i kommuner og regioner er, 

at der ikke er mange tjenestemænd ansat længere. Det er kun ca. 2,5 pct. af 

de fuldtidsbeskæftigede, som er tjenestemænd.  

 

I oversigten nedenunder ses, hvor stor påvirkningen af de nye pensionspro-

centssatser har for de største grupper af tjenestemænd i kommuner og regio-

ner fordelt på DISCO-koder. 

 

Data for året 2017 er kørt igennem med den oprindelige procentsats på 15 

pct. og med de nye pensionsprocentssatser, beregnet på baggrund af Frei-

burgmodellen. Lønstrukturstatistikken 2017 er som bekendt endnu ikke of-

fentliggjort, og derfor vises effekten udtrykt som ændringer i kr. og i pro-

cent i stedet for niveauet for pension per præsteret eller standardtime. Da vi 

endnu ikke er færdige med 2017 og der er tale om foreløbige tal, kan nogle 

af forskellene ændre sig en smule, når vi offentliggør i september 2018. 

 

Oversigt kommuner og regioner 2017* 

  

Tjeneste
ste-
mænd 
som % 
af 
fuldtids-
beskæf-
tigede 

Tjeneste-
mænds  
Pensions 
procentssats 

Pension pr. 
præsteret time 

Pension pr. 
standard time 

Disco discotekst Før nu For-
skel i 
kr. 

Forskel i 
procent 

For-
skel i 
kr. 

For-
skel i 
pro-
cent 

I alt  I alt 2,5% 15%   1,72 3,9% 1,44 3,9% 

1213 

Ledelse inden for 
offentlig administrati-
on og virksomhedsstra-
tegi/policy området 14,8% 15,0% 20,3% 3,01 3,1% 2,54 3,1% 

1341 

Ledelse af hovedaktivi-
teten inden for pæda-
gogisk arbejde med og 
omsorg for børn 4,1% 15,0% 20,3% 0,60 1,2% 0,50 1,2% 

1345 

Ledelse af hovedaktivi-
teten inden for under-
visningsområdet 45,0% 15,0% 20,3% 7,92 12,3% 6,63 12,3% 

2211 
Almindeligt lægearbej-
de 3,8% 15,0% 20,8% 0,90 1,1% 0,76 1,2% 

2212 Speciallægearbejde 35,8% 15,0% 20,8% 8,10 7,6% 6,85 7,7% 

2221 Sygeplejerskearbejde 1,4% 15,0% 21,1% 0,22 0,6% 0,19 0,6% 

2341 

Undervisning på 
grundskoleniveau (inkl. 
10. klasse) 7,2% 15,0% 15,3% 0,06 0,1% 0,05 0,1% 

2343 Pædagogisk arbejde 0,5% 15,0% 14,7% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

2351 

Forskning, udvikling og 
rådgivning inden for 
undervisningsmetoder 12,0% 15,0% 15,3% 0,10 0,2% 0,08 0,2% 

2352 Specialundervisning 7,6% 15,0% 15,3% 0,06 0,1% 0,05 0,1% 

2357 
Specialpædagogisk 
arbejde 2,6% 15,0% 14,7% -0,02 -0,1% -0,01 -0,1% 

2622 

Bibliotekararbejde og 
andet informationsar-
bejde 10,9% 15,0% 20,3% 1,59 3,0% 1,29 3,0% 
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3343 
Chef- og direktionsse-
kretærarbejde 10,6% 15,0% 15,5% 0,14 0,3% 0,11 0,3% 

4110 
Almindeligt kontorar-
bejde 4,0% 15,0% 15,5% 0,05 0,1% 0,04 0,1% 

5153 
Ejendomsinspektørar-
bejde 2,2% 15,0% 17,2% 0,10 0,4% 0,08 0,4% 

5321 

Omsorgsarbejde på 
institutioner og hospi-
taler (ekskl. plejehjem) 0,8% 15,0% 21,1% 0,09 0,3% 0,07 0,3% 

9312 
Manuelt arbejde inden 
for anlægssektoren 2,1% 15,0% 17,2% 0,10 0,3% 0,09 0,3% 

*Udvalgte 4 cifret discogrupper med mange tjenestemænd. 

  

 

Der er ikke de store ændringer i pensionsniveauerne ved at indregne de nye 

pensionsprocentssatser overordnet set. Der er dog nogle få DISCO-grupper, 

hvor der ses nogle markante stigninger i pensionsniveauet. Det gælder de 

DISCO-grupper, hvor der er mange tjenestemænd ansat, fx 1345 Ledelse af 

hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet, hvor 45 pct. er tjeneste-

mænd og 2212 Speciallægearbejde, hvor der er 35 pct. tjenestemænd. I resten 

af grupperne ses der kun en svag stigning i pensionsniveauet. 

 

Tjenestemænd i virksomheder og organisationer (den private 
sektor) 

Med hensyn til tjenestemænd i den private sektor skal det bemærkes, at dis-

se antalsmæssigt er særdeles begrænsede og udelukkende eksisterer som 

følge af at afgrænsningen af denne sektor dækker virksomheder og organi-

sationer, der ikke er nationalregnskabsmæssigt placeret under offentlig for-

valtning og service. Tjenestemænd findes nærmest per definition kun inden 

for den offentlige sektor, og i praksis er der ved tjenestemænd uden for of-

fentlig forvaltning og service tale om tjenestemænd, der primært er ansat i 

tidligere statsejede virksomheder. 

 

Det betyder at de udfordringer, vi har bekrevet ovenfor omkring definitio-

nen af karrieregrupper i staten principielt også påvirker lønstrukturstatistik-

ken for ”den private sektor” på fuldstændig samme måde, som for statens 

vedkommende. Der er derudover dukket et par supplerende udfordringer op, 

vi er nødt til at få afklaret og handle på. 

 

For det første er det ikke lønstatistikindberetningerne som sådan, der inde-

holder information om hvorvidt en lønmodtager er ansat på tjenestemands-

vilkår, med undtagelse af DSB og de få andre, der indberetter i det statslige 

format. Den oplysning er vi derimod nødsaget til at hente fra PENSAB-

registret ved match på cpr-nummer, for at kunne identificere tjenestemands-

ansatte i blandt de øvrige ansatte på en virksomhed. 

 

Dernæst er en udfordring at det imputerede tjenestemandspensionsbidrag 

beregnes som procentsatsen af den aktuelle pensionsgivende skalaløn, givet 

den lønramme den pågældende tjenestemand rent faktisk har. Den oplysning 

findes heller ikke i lønstatistikindberetningerne, men skal også hentes fra 

PENSAB-registret. Til gengæld indberettes et felt indeholdende ”ferieberet-

tigende løn” (IL0013 i indberetningsvejledningen), og vi er ved at undersø-

ge om det felt størrelsesmæssigt nogenlunde svarer til skalalønnen i PEN-

Tjenestemandsmarkering 

mangler i 

lønindberetningen… 

… og skalaløn er 

beregningsgrundlag 
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SAB, så dette kan danne beregningsgrundlaget for det imputerede pensions-

bidrag. 

 

En tredje udfordring er at der tilsyneladende er mange statsansatte tjeneste-

mænd, der har dobbelt- eller bijobs i den private sektor som supplement til 

deres hovedstilling i staten. Fx kan nævnes politibetjente, der arbejder som 

fitnessinstruktør eller brandmand, ansatte i ministerier med undervisnings-

opgaver i den private sektor, ansatte i Kriminalforsorgen, som er bartendere 

eller dørmand i den private sektor samt et hav af andre kombinationer. Ud-

fordringen består således i at ”luge ud” i irrelevante tjenestemandsansættel-

ser, der blot skyldes at der i praksis udelukkende kan matches på cpr-

nummer. 

  

En yderligere udfordring er at der allerede på nuværende tidspunkt indberet-

tes omfattende pensionsbeløb for langt de fleste af de pågældende tjeneste-

mænd, der overstiger de ”almindelige” 15 pct., vi altid har indregnet for 

tjenestemænd som fast imputeret pensionsbidrag. Det var faktisk en overra-

skelse for os, da vi havde forventet at det indberettede pensionsbidrag for 

tjenestemænd ville være relativt små beløb, der blot dækkede over supple-

rende indbetalinger til private ordninger. Vi kan næppe forestille os, at der 

skulle være adgang til en tjenestemandspension ud over en almindelig al-

derspension i en størrelsesorden, der afspejler de indberettede pensionsbi-

drag. 

 

Vi har derfor i foråret kommunikeret med DA, der har været behjælpelige 

med at undersøge baggrunden for det ved at tage kontakt til Post Danmark, 

der indberetter anselige beløb for tjenestemænd i arbejdsgiverens andel af 

det samlede pensionsbidrag, men stort set intet i lønmodtagerens andel, der 

ellers typisk ville udgøre omkring en tredjedel. Forklaringen lød (vi havde 

det lidt på fornemmelsen selv) at de pågældende beløb indberettes i lønsy-

stemet som følge af regler udstedt fra Finansministeriet i forbindelse med 

udarbejdelsen af statsregnskabet. Der er således tale om fiktive beløb, der 

intet har at gøre med en egentlig pensionsordning. En nærmere undersøgelse 

viser at eksemplet i Post Danmark kan genfindes i stort set samtlige de virk-

somheder, vi har kunnet identificere at være relevante for tjenestemandsan-

sættelser. 

 

Det er således klart at disse allerede indberettede beløb langt hen ad vejen 

skal fjernes/modregnes med de resultater, der beregnes på baggrund af Frei-

burgmodellen, hvis modelresultaterne skal indarbejdes i den private sektor. 

Samtidig bør dette nok også holdes op imod det faktum, at det vedrører en 

særdeles begrænset del af det samlede antal ansatte i den private sektor, og-

så helt ned på brancheniveau. 

 

Det fremgår således tydeligt af nedenstående tabel, der viser omfanget af 

tjenestemandsansættelser i forhold til den samlede beskæftigelse (uopreg-

net) i lønstrukturstatistikken 2016 for den private sektor. Samlet set udgør 

tjenestemandsansættelser kun omkring 7.500 målt som fuldtidsbeskæftige-

de, svarende til under én pct. af den samlede beskæftigelse i sektoren. Det 

ses endvidere at tjenestemændene i sektoren hovedsageligt arbejder inden 

for transport og inden for undervisningsområdet. 

 

Bibeskæftigelse med 

hovedjob i staten 

Der indberettes allerede 

pension for tjeneste-

mænd… 

… til brug for statens 

regnskab 
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Tjenestemænd i virksomheder og organisationer 2016 
 

 
 

 

Det er klart at det på den baggrund vil være yderst begrænset, hvad en ind-

regning af de beregnede imputerede pensionsbidrag på baggrund af Frei-

burgmodellen vil betyde for lønstrukturstatistikkens resultater, når det hand-

ler om den private sektor. Spørgsmålet er om det overhovedet vil kunne ses 

selv på brancheniveau, når man tager højde for at de allerede indberettede 

bidrag skal modregnes/neutraliseres. Man skal også se det i lyset af at der 

tilføres et vist element af usikkerhed, i og med at beregningsgrundlaget hvi-

ler på match af to registre, der som bekrevet ovenfor ikke er uproblematisk 

samt naturligvis den generelle usikkerhed, der altid vil være ved en model-

beregning. 

 Fuldtids-

beskæf-

tigede  Antal 

 Fuldtids-

beskæf-

tigede  Antal 

 Fuldtids-

beskæf-

tigede  Antal 

 Fuldtids-

beskæf-

tigede  Antal 

B Råstofindvinding 2.391            2.991            2.391            2.991            0,0% 0,0%

C Industri 225               258               216.788       279.070       217.013       279.328       0,1% 0,1%

D Energiforsyning 9.779            12.118         9.779            12.118         0,0% 0,0%

E Vandforsyning og renovation 9.171            11.652         9.171            11.652         0,0% 0,0%

F Bygge og anlæg 76.811         110.063       76.811         110.063       0,0% 0,0%

G Handel 52                  61                  185.326       347.958       185.378       348.019       0,0% 0,0%

H Transport 5.156            6.044            65.746         91.331         70.901         97.375         7,3% 6,2%

I Hoteller og restauranter 20.606         56.396         20.606         56.396         0,0% 0,0%

J Information og kommunikation 105               116               57.361         79.126         57.466         79.242         0,2% 0,1%

K Finansiering og forsikring 122               144               60.314         88.375         60.436         88.519         0,2% 0,2%

L Ejendomshandel og udlejning 14.310         23.059         14.310         23.059         0,0% 0,0%

M Videnservice 24                  24                  72.787         100.869       72.811         100.893       0,0% 0,0%

N Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 8                    8                    54.108         142.986       54.115         142.994       0,0% 0,0%

O Offentlig administration, forsvar og politi 7.457            10.391         7.457            10.391         0,0% 0,0%

P Undervisning 1.711            2.022            20.232         40.607         21.943         42.629         7,8% 4,7%

Q Sundhed og socialvæsen 21.459         44.057         21.459         44.057         0,0% 0,0%

R Kultur og fritid 2                    2                    10.876         31.797         10.878         31.799         0,0% 0,0%

S Andre serviceydelser 74                  84                  17.931         25.002         18.005         25.086         0,4% 0,3%

I alt 7.478            8.763            923.454       1.497.848   930.932       1.506.611   0,8% 0,6%

Tjenestemænd Ikke tjenestemænd Alle ansatte Andel tjenestemænd


