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Maria Boye bød velkommen til møde nr. 61 i Kontaktudvalget for løn- og fra-

værsstatistik. Hun bød desuden velkommen til Hege Hauglund som har over-

taget rollen som sekretær i kontaktudvalget, og dermed har sit første møde som 

sekretær i dag. 

 

Vedrørende referatet fra forrige mødet var der en enkelt kommentar fra DA’s 

repræsentant vedrørende pkt. 2. Her ønskede han at præcisere, at hans kom-

mentar måske ikke var helt rigtig gengivet, og at det han mente at sige, var at 

baggrunden for bortfaldsanalysen handlede om et ønske om at få en større for-

ståelse for konsekvenserne af forskellige metodevalg for resultaterne, såsom fx 

hvad betyder det at der anvendes forskellige afgrænsningsregler i de to lønin-

deks.  

 

Maria Boye kunne fortælle, at der ikke har været tid til at arbejde videre med 

de ting som blev aftalt vedrørende arbejdstidspapiret til sidste møde i kontakt-

udvalget. Her blev der bl.a. aftalt, at papiret skulle suppleres med nogle forholds-

vis enkle sætninger som opsummerer hovedpointerne i papiret. Maria Boye 

lovede, at der ville arbejdes videre med papiret inden det næste møde i udvalget. 

 

Derudover kunne Maria Boye informere om, at det underliggende mikrodata 

til det standardberegnede lønindeks nu er gjort tilgængelig som moduldata, hvil-

ket betyder, at det er muligt at ansøge om adgang til data via forskningsordnin-

gen i Danmarks Statistik. Hun præciserede, at moduldata kun indeholder det 

mikrodata, som faktisk anvendes til selve beregningerne af indekset. Bortfald 

som følge af forskellige valideringsregler er dermed ikke med i moduldata. Der 

er også udarbejdet dokumentation til moduldata, samt et eksempel i form af et 

program, som viser hvordan beregninger af indekset kan foretages. Programmet 

udleveres kun ved forespørgsel til Forskningsservice.  
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Maria Boye henviste til det udsendte bilag omkring generel status. Herfra 

fremhævede hun, at der har været gennemført to revisioner vedrørende det stan-

dardberegnede lønindeks i løbet af den seneste periode. Hun fortalte også, at der 

er kommet tilbagemeldinger fra enkelte brugere, som undrede sig over, at de 

ikke blev orienteret om revisionerne idet de blev gennemført. Det er nemlig kun 

de brugere som abonnerer på tabellerne i statistikbanken, der får en besked, når 

der foretages revisioner. Hun foreslog, at der fremadrettet sendes en mail ud til 

medlemmerne af kontaktudvalget, når der foretages forholdsvis store revisioner, 

som kan have betydning for medlemmerne.   

 

Derefter gav hun ordet til Hege Hauglund som gennemgik  

baggrunden for og betydningen af de enkelte revisioner, som også er beskrevet i 

det udsendte bilag. Derefter blev det åbnet op for spørgsmål fra deltagerne. 

 

MEDST’s repræsentant henviste til revisionen vedrørende overenskomstko-

der, og spurgte om der også er foretaget noget lignende i forhold til personaleka-

tegori på det statslige område. Hege Hauglund svarede, at det er der ikke. 

 

Forhandlingsfællesskabets repræsentant forklarede, at de som regel kun 

indhenter tal én gang i forbindelse med offentliggørelse, og at de efterfølgende 

ikke indhenter nye tal. De vil derfor ikke kunne opdage at der er nye tal, med 

mindre de bliver gjort opmærksomme på det. Endvidere havde de en oplevelse 

af, at man fra Danmarks Statistiks side mente, at man havde gjort det man skulle 

i forhold til at informere brugerne, men at det der var gjort slet ikke nåede ud til 

alle. 

 

Hege Hauglund forklarede at siden det er første gang i lang tid at der sker en 

revision på område, så har man nok ikke været nok opmærksom på og klar over, 

hvordan brugerne skulle orienteres. Det er derfor blevet antaget, at de største 

brugere, herunder især repræsentanter i Kontaktudvalget, ville blive informeret 

som følge af abonnementsordningen i Statistikbanken. Da dette ikke har været 

tilfælde, har hun undersøgt, hvad der egentlig skal til for at man som bruger bli-

ver orienteret om ændringer i Statistikbanken. Det viser sig, at man skal være 

tilmeldt tjenesten datashooting for at få en mail, når tabellen opdateres med nye 

tal. Hun viste også hvordan denne tilmelding foregår i praksis inde på Statistik-

bankens hjemmeside. 

 

Maria Boye kunne fortælle, at der for indberetninger til året er givet tilbage-

meldinger til langt flere virksomheder end året før, og at besvarelsesprocenten 

denne gang har ligget på omkring 60 pct. 

 

Maria Boye orienterede også om det pågående arbejde omkring en eventuel 

justering af forordningerne om løn- og arbejdsomkostningsstatistikkerne i EU. 

Oprindeligt var det meningen at forordningerne på dette område (som hører ind 

under arbejdsgruppen LAMAS-LMI), skulle indgå i anden del af rammeforord-

ningen for erhvervsstatistikkerne, også kaldet FRIBS2. Men det seneste nye er 

at forordningerne på LAMAS-LMI område skal forhandles for sig, og dermed 

hverken vil indgå i en rammeforordning for erhvervsstatistikkerne (FRIBS) eller 

personstatistikkerne (IESS). Det forventes stadig at de justerede forordninger 

først træder i kraft om omkring 5 år.  

 

I denne forbindelse kunne Maria Boye oplyse, at det foreløbig ikke ser ud til at 

vi slipper for at skulle indsamle og bruge indberetninger for de helt små virk-

somheder i SES (Structure of Earnings Survey). Det giver en del udfordringer, 
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især med tanke på, at SES er baseret på mikrodata, og vi dermed ikke nødven-

digvis kan trække på de indberetninger vi allerede får fra de små virksomheder, 

da de ofte ikke indberetter oplysninger som fx DISCO. Danmark står forholdsvis 

alene med holdningen om ikke at udvide SES’en til de små virksomheder. Hvis 

forslaget om de små virksomheder bliver en realitet, kunne en løsning være at 

bruge de indberetninger for små virksomheder som DA indsamler, samt dem vi 

selv får fra nogle af de største lønsystemer. Næste møde i arbejdsgruppen som 

arbejder med forordningerne, og som er nedsat af LAMAS-LMI, vil blive holdt 

hos DA i februar. Her vil Danmarks Statistik også deltage.  

 

Til dette var der et par kommentar fra DA’s repræsentant. Han opfordrede 

Danmarks Statistik til at forankre projekterne vedrørende rammeforordnin-

gerne ned i huset, således at ændringer til rammeforordninger bliver kommuni-

keret ud til alle relevante statistikområder.  Derudover undrede han sig over at 

Eurostat bruger de indsamlede brugersurveys som grundlag for sine beslutnin-

ger og prioriteter, da disse surveys kun er baseret på svar fra omkring 40 insti-

tutioner.  

 

Til dette svarede Maria Boye at problemet med forordningerne på LAMAS-

LMI området, er at de falder imellem to større rammeforordninger, og dermed 

ikke kan indgå eller forhandles som en del af en større pakke. DA’s repræsen-

tant anerkendte dette, og takkede desuden for det arbejde Danmarks Statistik 

havde ydet i forbindelse med forhandlingerne om FRIBS. 

 

Maria Boye orienterede om status for kønsopdelt lønstatistik, og kunne bl.a. 

fortælle at der den 30. august 2019 blev sendt 2.232 kønsopdelte statistikker for 

året 2018. 

 
Uwe Pedersen præsenterede bortfaldsanalysen, som er lavet på baggrund af 

en forespørgsel fra Statistikudvalget.  

 

Første spørgsmål til præsentationen var fra FH’s repræsentant, som ville 

vide, hvilket lønbegreb som blev anvendt til valideringen på de individuelle time-

lønninger. Til dette svarede Uwe Pedersen, at det er det samme lønbegreb som 

bruges til selve beregningerne af indekset, nemlig den samlede fortjeneste eks-

klusive uregelmæssige betalinger, sat i forhold til de betalte timer. 

 

MEDST’s repræsentant spurgte, i hvilket omfang Danmarks Statistik under-

søger de enkelte observationer som falder fra i forbindelse med valideringen i 

det standardberegnede lønindeks. Til det svarede Maria Boye at det gør man 

generelt set ikke, da valideringsmetoden i det standardberegnede lønindeks 

primært fungerer som et værktøj til at fjerne ekstreme observationer. Og at det 

selvfølgelig handler om at finde den rigtige grænse for valideringen. Men at der 

er planer om at der på sigt skal indføres en automatisk tilbagemelding til virk-

somheder, som indberetter data til lønindeksene. 

 

DA’s repræsentant undrede sig over, at analysen også indeholder oplysninger 

om bortfald som har med valg af metode at gøre. Til dette svarede Uwe Peder-

sen, at det primært er valideringsmetoderne på individ- og gruppeniveau som 

forårsager det største bortfald. Dernæst spurgte DA’s repræsentant om hvor-

vidt Danmarks Statistik havde planer om at lave en følsomhedsanalyse med ud-

gangspunkt i valideringsmetoderne. Dertil svarede Maria Boye at en sådan op-

gave kræver mange ressourcer, og at hun ikke mente at det var en øvelse, hvor 
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resultaterne sammenholdt med ressourceforbruget ville være optimalt. Yder-

mere har Danmarks Statistik ikke ekstra ressourcer, da der kun er bevilling til 

almindelig drift.   

 

Der var derefter en diskussion blandt enkelte af deltagerne om hvorvidt dekom-

poneringsanalysen, som var den analyse der affødte efterspørgslen efter en bort-

faldsanalyse, egentlig er en reel dekomponeringsanalyse eller blot en analyse af 

betydningen af bortfaldet ved forskellige valideringsmetoder. Hvis der var tale 

om en dekomponeringsanalyse, så burde analysen have undersøgt flere elemen-

ter og metoder i indeksene, end det som var tilfælde med den allerede udarbej-

dede dekomponeringsanalyse.   

 

FH’s repræsentant ønskede at vide, hvor stort bortfald der var i det implicitte 

lønindeks, samt DA’s konjunkturstatistik. Vedrørende det implicitte lønindeks 

svarede Uwe Pedersen, at der ikke er lavet en endelig opgørelse, men at det i 

hvert fald er tale om et tocifret tal. DA’s repræsentant sagde, at der også var 

tale om et forholdsvis stort bortfald i konjunkturstatistikken. Som eksempel 

nævnte han 2. kvartal i år, hvor han mente, at bortfaldet havde ligget på omkring 

16-18 procent. Han sagde også, at DA forsøger at have en dialog med virksomhe-

derne, for at sikre god kvalitet i indberetningerne.  

 

Sundhedskartellets repræsentant foreslog at Danmarks Statistik lavede en 

sammenfatning af de forskellige analyser og konklusioner som var udarbejdet i 

forbindelse med projektet om udvikling af et nyt lønindeks. Han mente at mange 

af de spørgsmål som medlemmerne i Kontaktudvalget har i dag, muligvis kan 

besvares ud fra det der allerede er dokumenteret i projektet. Men da medlem-

merne ikke har lige så god oversigt over dette materiale som Danmarks Statistik, 

mente han at det kunne være en god idé at Danmarks Statistik stod for udarbej-

delsen af en sådan oversigt. Der var flere andre medlemmer der bakkede op om 

dette forslag. Maria Boye sagde at forslaget ville blive taget til efterretning, men 

at hun ikke kunne love noget. Desuden var der den udfordring, at nogle af de 

analyser der var lavet i projektet, er lavet på et indeks hvor der efterfølgende et 

truffet nogle metodiske valg, som gør at de muligvis har ændret betydning.  

 

Derefter var der et spørgsmål fra AC’s repræsentant som ville vide, om der 

også på det offentlige område var nye valideringsmetoder i det standardbereg-

nede lønindeks som førte til bortfald. Dertil svarede Hege Hauglund at der 

kun er tale om ekstra bortfald som følge af vægtningsmetoden, eftersom struk-

turstatistikken anvendes som vægtningsgrundlag. Hvis de samme grupper ikke 

eksisterer i strukturstatistikken, fjernes disse ved aggregering, som fører til lidt 

bortfald. Hun mente at bortfaldet som følge af vægtning lå på omkring 1 pct. for 

staten og 0,2 pct. for kommuner og regioner. 

 

MEDST’s repræsentant spurgte om der ville laves en tilsvarende bortfalds-

analyse på det offentlige område. Til dette svarede Maria Boye at det er der 

ikke planer om.  

 

Dernæst spurgte DA’s repræsentant om Danmarks Statistik stadig forven-

tede, at kunne indgå i et projekt med dem om sammenligning og undersøgelse 

af resultater i bygge- og anlægsbranchen i hhv. det standardberegnede lønindeks 

og konjunkturstatistikken. Maria Boye bekræftede at dette stadig var noget de 

gerne ville.  

 

Under eventuelt var der ingen kommentarer. Maria Boye afsluttede mødet 

med at ønske medlemmerne rigtig god jul og et godt nytår. 
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