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Siden sidste møde i Kontaktudvalget er der udarbejdet et forslag til hvilke vari-

able der skal bruges til at gruppere lønmodtagerne i homogene grupper. Den 

foreslåede opdeling vil danne udgangspunkt for beregning og test af følgende 

elementer: beregning af basisindeks, aggregering og vægtning, opregning, samt 

løn- og timebegreb. Der forventes at foreligge et forslag til disse emner til næste 

møde i følgegruppen, som forventes afholdt en gang i februar. Der er blevet 

afholdt to møder i følgegruppen siden sidste møde i kontaktudvalget, et i sep-

tember og et i starten af december.   

 

Der er blevet udarbejdet et notat med forslag til hvilke variable der skal bruges 

til at gruppere lønmodtagerne i homogene grupper. Notatet er blevet udsendt 

til og diskuteret med projektets følgegruppe. For deltagere til kontaktudvalgs-

møde som ikke er med i følgegruppen, kan notatet fås fremsendt ved at kontak-

te en af projektdeltagerne. I notatet foreslås det en gruppering ud fra følgende 

variable:  

 Sektor 

 Branche  

 Aflønningsform 

 Arbejdsfunktion (DISCO) 

 Anciennitet  

 (Geografisk område) – stadig i ”måske” kategorien 

 

Der var en god gennemgang og diskussion af forslaget med følgegruppen. Der 

var flere i følgegruppen der mente, at der bør laves en alternativ opdeling for 

den offentlige sektor. Projektgruppen vil undersøge hvorvidt dette kan lade sig 

gøre, ud fra den betragtning, at indekset bør være sammenligneligt på tværs af 

sektorer. Dette arbejde vil kræve aktiv medvirken og samarbejde med de offent-

lige lønsystemudbydere eller organisationer med god kendskab til overenskom-

sterne i den offentlige sektor.   

 

Når nu projektgruppen har et forslag til opdelingsgrundlag, vil det være muligt 

at teste forskellige variationer og betydning når det kommer til beregning af 

basisindeks, aggregering og vægtning, opregning, samt løn- og timebegreb. 

Disse ting vil testes og resultaterne af beregningerne vil diskuteres sideløbende 

i både den interne arbejdsgruppe og samarbejdsgruppen bestående af statistik-

producenterne DA, KRL og FA. Emnerne blev introduceret til sidste møde i 

følgegruppen, men vil også være på dagsorden igen til næste møde i følgegrup-

pen som forventes afholdt i februar.  
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