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8. juni 2017 

MAB 

Løn og fravær 

Generel status for kønsopdelt lønstatistik 

 

 

Som tidligere oplyst har Danmarks Statistik arbejdet på et system, som sender 

automatisk tilbagemelding til virksomhederne i den private sektor. Systemet er 

nu udviklet og i år er der sendt automatisk tilbagemelding til 1.206 virksomhe-

der, som alle burde få kønsopdelt lønstatistik i august 2017. 

 

Tilbagemeldingen fokuserede på følgende fejl: 

• For få indberettede ansættelsesforhold mod det forventede 

• Ugyldig DISCO 

• Ugyldig jobstatus 

• Det kan ikke fastlægges om en ansat er time eller fastlønnede 

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

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

 

Tilbagemeldingen er sendt til virksomhedernes digitale postkasser. 

 

I april er der sendt 691 automatiske tilbagemeldinger, og i slutningen af maj 

515. Det har resulteret i mange nye indberetninger, rettelser fremsendt i regne-

ark eller modtaget i telefonen. 

 

Tilbagemeldingerne sendt i maj er sendt til virksomheder, hvor deres lønsy-

stem ikke tilbyder at indsende en ny fil. Virksomhederne skal derimod rette 

oplysningerne i lønsystemet og i det tilsendte regneark og returnere regnearket 

til Danmarks Statistik. Inden vi sendte disse tilbagemeldinger, var vi ikke opti-

mistiske mht. at modtage regneark retur. Men vi er blevet positivt overrasket. 

Svarprocenten svarer allerede nu til svarprocenten for virksomheder, som kan 

indsende en ny indberetning. 

 

Pr. 8. juni 2017 har rettelserne haft følgende effekt for virksomheder: 

 

Fejl Antal virksomheder 

med fejl pr. 1. april 

2017 

Antal virksomheder 

med fejl pr. 8. juni 

2017 

Pct. af virksom-

heder som har 

rettet til 0 fejl 

For få indberettede ansættelses-

forhold mod det forventede 

16 15 6 % 

Ugyldig DISCO 559 465 17 % 

Ugyldig jobstatus 473 401 15 % 

Det kan ikke fastlægges om en 

ansat er time eller fastlønnede 

331 291 12 % 

Antal normaltimer pr. uge er 0 

eller for høj for de fastlønnede 

824 720 13 % 

Antal arbejdede timer er 0 eller 

for høj for de timelønnede 

85 81 5 % 

 

 

Automatisk tilbagemelding 
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Pr. 8. juni har rettelserne haft følgende effekt for antallet af fejl på antal ansæt-

telsesforhold: 

 

Fejl Antal ansættelses-

forhold med fejl pr. 

1. april 2017 

Antal ansættelses-

forhold med fejl pr. 

8. juni 2017 

Pct, af ansættel-

sesforhold, som 

er rettet 

Ugyldig DISCO 11.020 9.422 14 % 

Ugyldig jobstatus 5.440 4.987 8 % 

Det kan ikke fastlægges om en 

ansat er time eller fastlønnede 

6.746 6.073 10 % 

Antal normaltimer pr. uge er 0 

eller for høj for de fastlønnede 

15.149 13.102 14 % 

Antal arbejdede timer er 0 eller 

for høj for de timelønnede 

793 798 -1 % 

 

I alle breve er virksomhederne blevet tilbudt en fuld tilbagemelding, men det er 

der endnu ingen som har ønsket. 

 

Den kønsopdelte lønstatistik for året 2016 vil blive udsendt mellem den 7. til 

den 15. august 2017. 
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