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20. juni 2019 

MAB 

Løn og fravær 

Bilag B Udbredelse af fritvalgsordninger i den pri-
vate sektor 

Til  

 

Dette dokument vil blive implementeret som bilag B i dokumentet ”Ændringer i 

arbejdstid og påvirkning af lønstatistikken”, som blev præsenteret til mødet i 

Kontaktudvalget i januar 2019. 

 

Som beskrevet i bilag A i ovenstående dokument indsamles der oplysninger om 

udbetalinger fra fritvalgsordninger til lønstatikken for den private sektor. Op-

lysningerne er indregnet i lønstrukturen med det som bliver udbetalt, mens det 

i lønindeksene er indregnet som en omkostningseffekt på Dansk Arbejdsgiver-

forenings (DA) område. 

 

Det er derfor interessant at se på, hvordan fritvalgsordninger er fordelt på 

grupperne: forpligtede indberettere, som er medlem af DA og øvrige forpligtede 

indberettere. 

 

Det er værd at bemærke, at der er en begrænsning, når dette skal undersøges 

ud fra indberetninger til lønstatistikken. I det der kun indsamles oplysninger 

om kontante udbetalinger fra fritvalgsordninger, antager vi, at der ikke er en 

fritvalgsordning, hvis der ikke har været kontante udbetalinger. Ekstra indbeta-

linger til pension eller afholdelse af fridage, der skyldes fritvalgsordningen, kan 

vi ikke udskille særskilt i indberetningerne. 

 

Vi har set på to årgange af lønstrukturen, henholdsvis 2013 og 2017. Når oplys-

ningerne fra Lønstruktur 2017 benyttes er resultatet: 

 

Område Antal virk-

somheder 

med  

fritvalgs-

ordning 

Antal virk-

somheder  

i alt 

Pct. af virk-

somheder 

med  

fritvalgs-

ordning 

Antal  

records med 

udbetalinger 

fra fritvalgs-

ordning 

Antal  

records 

i alt 

Pct. af virk-

somheder 

med  

fritvalgs-

ordning 

DA 4.781 7.659 62 % 406.868 925.701 44 % 

Øvrige 2.077 10.415 20 % 85.413 627.563 14 % 

Kigger man på Lønstruktur 2013 er resultatet: 

 

Område Antal virk-

somheder 

med  

fritvalgs-

ordning 

Antal virk-

somheder i 

alt 

Pct. af virk-

somheder 

med 

fritvalgs-

ordning 

Antal  

records med 

udbetalinger 

fra fritvalgs-

ordning 

Antal  

records i alt 

Pct. af virk-

somheder 

med  

fritvalgs-

ordning 

DA 3.566 6.265 57 % 296.423 700.996 42 % 

Øvrige 1.691 10.262 16 % 46.436 500.510 9 % 
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Det er svært at indregne omkostningseffekten på områder, hvor fritvalgsord-

ningen ikke træder i kraft samtidig men indfases over en længere periode, som 

det er tilfældet for virksomheder uden for DA området. 

 

Danmarks Statistik vil fortsat ikke indfase omkostningseffekter for andre områ-

der end DA for fritvalgsordninger i lønindeksene. I givet fald ville vi årligt 

skulle tilpasse omkostningseffekten i forhold til oplysninger fra seneste løn-

struktur. Det vil betyde, at omkostningseffekten vil ændre sig fra år til år, af-

hængigt af om der er ændringer i udbetalingsmønstreret på fritvalgsordninger.  


