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18. juni 2019 
CWB/CHT/MLN 
Løn og fravær 

Effekten af inkludering af nye pensionsbidragssat-
ser for tjenestemænd i lønstrukturen 2017 

Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik 

 
Danmarks Statistik har længe haft planer om at indarbejde de nye tjeneste-
mandspensionssatser i lønstrukturstatistikken. Planer, metode og datapro-
blemer har også været diskuteret på tidligere møder i Kontaktudvalg for løn- 
og fraværsstatistik. Nu er vi kommet så langt, at det er besluttet at indarbej-
de nye pensionsbidragssatser for tjenestemænd fra og med Lønstruktur 2018 
(med planlagt offentliggørelse 12. september 2019).  
 
Vi har arbejdet med at få kategoriseret ansættelsesforholdene i lønstatistik-
ken i henhold til de karrieregrupper, der er defineret i Freiburgmodellen, på 
en måde der også fungerer på individdata. Dette er nu gjort, idet kategorise-
ringen tager udgangspunkt i tjenestemændenes arbejdsfunktioner, DISCO-
koderne. Er DISCO-koden uoplyst dannes karrieregrupperne ud fra uddan-
nelseskoder. 
 
Resultaterne er præsenteret i indeværende notat, hvor sektoropdelingen nu 
følger den opdeling som lønstatistikken offentliggøres på i statistikbanken 
og ikke som tidligere afhængigt af indberetningskanaler og -formater. Det 
betyder bl.a., at DSB nu er inden for virksomhed og organisationer, og ikke, 
som i tidligere præsentationer, i den statslige sektor, og omvendt er præster i 
den statslige sektor og ikke inden for virksomheder og organisationer. 
 
Lønstruktur 2018 er endnu ikke offentliggjort. Derfor præsenteres beregnin-
gerne i indeværende notat på Lønstruktur 2017. Bemærk, at indregningen af 
de nye pensionsbidragssatser for tjenestemænd kan betyde, at populationen 
ændrer sig grundet valideringsregler. 
 
Metoden til beregning af de nye pensionsbidragssatser for tjenestemænd er 
tidligere blevet præsenteret for kontaktudvalget, jf. ”Status for arbejdet med 
tjenestemandspensioner i lønstatistikken” fra juni 2016.  
 
Tabel 1 viser ændringen for fortjeneste pr. præsteret time og standardbereg-
net timefortjeneste for de enkelte sektorer. 
 

Tabel 1.  Påvirkning af timebegreber ved nye pensionsbidragssatser fordelt på sektor. 2017. 

 Fortjeneste pr. præsteret time Standardberegnet timefortjeneste 

Sektor Offentliggjort Ny Offentliggjort Ny 

   kr.   

I alt 315,03 315,35 260,74 261,01 

Stat (inkl. sociale kasser og fonde) 326,12 329,19 269,41 272,00 
Kommuner og regioner 298,52 298,68 239,56 239,70 
Virksomheder og organisationer 320,35 320,37 268,32 268,34 
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Tjenestemænd i staten 

Staten er den sektor, der har flest tjenestemænd ansat. På overordnet niveau 
udgør tjenestemændene 17,5 pct. af de statslige ansættelsesforhold omregnet 
til fuldtidsbeskæftigede.  
 
I tabel 2 ses effekten af de nye pensionsbidragssatser for tjenestemænd for 
de arbejdsfunktioner (4-cifrede DISCO-08 grupper), der har flest statslige 
tjenestemænd. 
 

Tabel 2.  Oversigt staten 2017 

  Tjenestemænd 
omregnet til 

fuldtids-
beskæftigede 

Gennemsnitlig 
pensionsbi-

dragssats for 
tjenestemænd  

 
 

Pension pr.  

præsteret time2   

 
 

Pension pr.  

standard time2   

 
DISCO-081  

 
DISCO-tekst 

Antal Pct. af 
gruppen 

Før Nu Nu Forskel Forskel Nu Forskel Forskel 

      pct.     kr.     pct.     kr.     pct.   

I alt I alt 26.812 17,50 15,00 22,11 46,86 3,13 7,15 38,86 2,62 7,23 

0110 Militært arbejde på officersniveau 2.935 82,78 15,00 23,00 60,93 16,05 35,77 50,53 13,31 35,75 

0210 Militært arbejde på befalingsmandsniveau 
(underofficersarbejde) 1.775 43,81 15,00 23,00 37,31 6,21 19,96 30,59 5,10 19,99 

0310 Militært arbejde, øvrige rangordener 1.723 23,55 15,00 23,00 25,89 3,11 13,65 20,98 2,53 13,73 

1112 Øverste ledelse i offentlige virksomheder 219 47,51 15,00 20,00 96,71 8,65 9,82 82,05 7,39 9,90 

1213 Ledelse inden for offentlig administration 
og virksomhedsstrategi/policy området 396 26,68 15,00 25,71 71,03 8,56 13,71 60,20 7,34 13,89 

2310 Undervisning og forskning på universiteter 
og højere læreanstalter 125 0,53 15,00 19,57 47,67 0,08 0,16 39,69 0,06 0,16 

2612 Dommerarbejde 433 72,62 15,00 28,00 110,00 34,98 46,64 91,59 29,37 47,20 

2619 Andet juridisk arbejde 240 3,13 15,00 20,01 53,45 0,48 0,91 43,77 0,40 0,93 

2636 Arbejde inden for religion 1.580 78,02 0,00 29,98 64,71 51,56 392,03 54,90 43,76 392,94 

3351 Told- og grænsebetjentarbejde 103 56,60 15,00 20,00 44,68 6,36 16,59 36,02 5,20 16,89 

3352 Administration af skatte- og afgiftslovgiv-
ning 1.458 38,04 15,00 20,00 49,41 4,56 10,18 40,72 3,75 10,15 

3355 Politimæssigt undersøgelsesarbejde 1.021 97,97 15,00 21,00 63,28 15,25 31,75 53,17 12,81 31,75 

3359 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse 
af lovgivning 203 10,27 15,00 20,00 48,34 1,11 2,35 40,01 0,93 2,37 

3412 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau 113 20,12 15,00 20,00 45,24 2,22 5,15 36,83 1,86 5,33 

4110 Almindeligt kontorarbejde 368 3,25 15,00 20,00 36,45 0,36 0,99 29,85 0,30 1,01 

4323 Registreringsarbejde inden for transport- 
og trafikstyring 213 47,77 15,00 20,00 39,02 5,21 15,40 35,45 4,72 15,38 

4412 Postbud- og betjentarbejde samt post-
sorteringsarbejde 149 27,78 15,00 20,00 35,23 2,52 7,69 29,30 2,11 7,77 

5412 Politiarbejde 8.694 99,86 15,00 21,00 50,87 13,10 34,69 41,80 10,78 34,74 

5413 Fængselsbetjentarbejde 2.476 99,92 15,00 22,00 41,05 12,29 42,72 35,68 10,73 43,00 
 
1 Udvalgte 4 cifret DISCO-08 grupper med tjenestemænd. 
2 Pension pr. præsteret timer og pension pr. standard time inkluderer alle i grup-

pen, såvel tjenestemænd som ansatte der ikke er tjenestemandsansatte. Dog er 

unge under 18 år samt elever ekskluderet. 

  

 
Nogle arbejdsfunktioner i staten udføres stort set alene af tjenestemænd, fx 
fængselsbetjentarbejde, politiarbejde og politimæssigt undersøgelsesarbejde. 
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Også arbejde inden for militæret på officersniveau, religion og dommerar-
bejde udføres i høj grad af tjenestemænd, idet henholdsvis 82,8 pct., 78,0 
pct. og 72,6 pct. af de fuldtidsbeskæftigede i disse gruppe er tjenestemænd. 
 
Tidligere har pensionsbidragssatsen for tjenestemænd i staten været fastsat 
til 15 pct. Den gennemsnitlige pensionsbidragssats for tjenestemænd er med 
de nye bidragssatser 22,1 pct. jf. tabel 2. Langt de fleste tjenestemænd (86,3 
pct.) får med de nye beregninger en pensionsbidragssats på mellem 20 og 25 
pct. 
 
Tabel 3.  Fordeling af tjenestemænd på pensionsbidragssatser i staten 

Intervaller for  
pensionsbidragssatser 

Fuldtidsbeskæftigede 
tjenestemænd 

Andel fuldtidsbeskæftigede 
 tjenestemænd 

  antal   pct.  

I alt 26.812 100,00 

Under 15 43 0,16 
15 -19,99 983 3,67 
20 -24,99 23.133 86,28 
25 - 29,99 2.644 9,86 
Over 30 9 0,03 

 
 
Ændringen af pensionsbidragssatserne indebærer relativt store ændringer 
målt på pension pr. time (henholdsvis pr. præsteret time og pr. standard 
time) og tilsvarende effekter på fortjeneste målt i kr. pr. time (henholdsvis 
pr. præsteret time og pr. standard time), jf. tabel 21. Således udgør forskellen 
til de offentliggjorte tal for pension pr. præsteret time og pension pr. stan-
dard time 3 kr. for staten.  
 
Tabel 2 viser dog betydelige forskelle på 4-cifrede DISCO-08 grupper. Ef-
fekten afhænger både af hvor relativt mange tjenestemænd, der er i gruppen 
og hvor meget pensionsbidragssatsen ændres2.  
 
En af de grupper, der får den største ændring i pension er præster (DISCO-
08 2636: Arbejde inden for religion), idet tjenestemændene udgør 78 pct. af 
de fuldtidsansatte og samtidigt har en gennemsnitlig pensionsbidragssats på 
30 pct. Den ekstremt høje forskel i pct. for pension pr. time for den denne 
gruppe skyldes, at præsterne indsamles via produktionssystemet for virk-
somheder og organisationer, som ikke imputerer pension (bortset fra ATP), 
da det ikke er standard i virksomheder og organisationer, at alle betaler 15 
pct. til pension. 
 

                                                 
1 For det enkelte ansættelsesforhold vil ændringer af pensionsbidragssatsen for tjenestemænd målt i kr. medføre den samme 

ændring i fortjeneste, alt andet lige. Dog kan ændringer af pensionsbidragssatsen medføre ændringer i det antal records, der 

går fejlfrit igennem valideringen i forhold til de offentliggjorte tal. Dette gælder for 130 ansættelsesforhold i staten, 20 i kom-

muner og regioner og 3 i virksomheder og organisationer. Det er årsagen til, at forskellen i staten mellem de nye og de of-

fentliggjorte tal for pension pr. præsteret time er på 3,13 kr., mens forskellen i fortjeneste pr. præsteret time er på 3,07 kr. 

Tilsvarende er forskellen i staten mellem de nye og de offentliggjorte tal for pension pr. standard time 2,62 kr. men forskellen 

i fortjeneste pr. standard time er på 2,59 kr. 
2 Sidstnævnte afhænger, som beskrevet i tidligere notater, af bl.a. forventet dødelighed, tilbagetrækningsalder, karrierevej og 

dermed lønniveau ved pensionering, hvor mange år man forventer at leve, samt antagelser om økonomisk udvikling med 

hensyn til produktivitet, pris og renteudviklinger (der påvirker den diskonteringsfaktor man anvender). 
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Dommerarbejde har en stigning på 47 pct. stigning i pension. Det skyldes 
relativt mange tjenestemænd (72,6 pct.), og at pensionsbidragssatsen er ste-
get fra 15 pct. til 28 pct. 
 
Ligeledes inden for militæret er pensionsbidragssatsen steget betydeligt, 
nemlig fra 15 pct. til 23 pct., men fordi andelen af tjenestemænd er størst 
inden for militært arbejde på officersniveau (82,8 pct.), så er effekten af de 
nye pensionsbidragssatser en stigning på 16 kr. for pension pr. præsteret 
time og en stigning på 13 kr. for pension pr. standard time. 
 
Omvendt er der arbejdsfunktioner med relativt få tjenestemænd, hvor effek-
ten af de nye pensionsbidragssatser bliver tilsvarende mindre (af grupperne i 
tabel 2 kan nævnes; undervisning og forskning på universiteter og højere 
læreanstalter, almindeligt kontorarbejde og andet juridisk arbejde). 

Tjenestemænd i kommuner og regioner 

Den samlede effekt af de nye pensionsbidragssatser for tjenestemænd i 
kommuner og regioner er en stigning på 0,4 pct. for både pension pr. præ-
steret time og pension pr. standard time. Ses der på beløb, så er der en for-
skel på 0,16 kr. pr. præsteret time og 0,14 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. 2,4 pct. af 
de fuldtidsbeskæftigede, som er tjenestemænd.  
 
I tabel 4 nedenunder ses, hvor stor påvirkningen af de nye pensionsbidrags-
satser har for de største grupper af tjenestemænd i kommuner og regioner 
fordelt på DISCO-koder. 
 
Data for året 2017 er kørt igennem med den oprindelige procentsats på 15 
pct. og med de nye pensionsbidragssatser beregnet på baggrund af Frei-
burgmodellen.
 
Tabel 4.  Fordeling af tjenestemænd på pensionsbidragssatser i kommuner og regio-

ner 

Intervaller for  
pensionsbidragssatser 

Fuldtidsbeskæftigede 
tjenestemænd 

Andel fuldtidsbeskæftigede tjene-
stemænd 

  antal   pct.  

I alt 11.407 100,0 

Under 15 829 7,3 
15 – 19,99 6.891 60,4 
Over 20 3.687 32,3 
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Tabel 5.  Oversigt kommuner og regioner 2017 

  Tjenestemænd 
omregnet til 

fuldtids-
beskæftigede 

Gennemsnitlig 
pensionsbi-

dragssats for 
tjenestemænd 

 
 

Pension pr.  

præsteret time2  

 
 

Pension pr.  

standard time2  

 

DISCO-081  

 
DISCO-tekst 

Antal Pct. af 
gruppen 

Før Nu Nu Forskel Forskel Nu Forskel Forskel 

      pct.     kr.     pct.     kr.     pct.   

I alt I alt 11.407 2,39 15,00 17,15 39,42 0,16 0,42 31,73 0,14 0,43 

1213 Ledelse inden for offentlig administration 
og virksomhedsstrategi/policy området 448 14,60 15,00 20,30 99,70 2,97 3,07 84,14 2,50 3,07 

1341 Ledelse af hovedaktiviteten inden for 
pædagogisk arbejde med og omsorg for 
børn 147 3,57 15,00 20,30 51,55 0,53 1,04 42,64 0,44 1,04 

1345 Ledelse af hovedaktiviteten inden for 
undervisningsområdet 738 44,30 15,00 20,30 71,81 7,83 12,23 60,08 6,56 12,25 

2211 Almindeligt lægearbejde 580 3,72 15,00 20,80 80,34 0,90 1,13 66,89 0,76 1,15 

2212 Speciallægearbejde 369 34,68 15,00 20,80 112,21 7,88 7,55 93,59 6,66 7,66 

2221 Sygeplejerskearbejde 673 1,36 15,00 21,10 37,65 0,22 0,59 30,25 0,19 0,62 

2341 Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 
10. klasse) 3.431 7,04 15,00 15,30 50,13 0,06 0,11 39,90 0,05 0,12 

2343 Pædagogisk arbejde 225 0,49 15,00 14,70 36,26 0,00 -0,01 28,58 0,00 -0,01 

2351 Forskning, udvikling og rådgivning inden for 
undervisningsmetoder 340 12,04 15,00 15,30 53,60 0,10 0,19 43,70 0,08 0,19 

2352 Specialundervisning 244 7,59 15,00 15,30 54,05 0,06 0,11 43,11 0,05 0,12 

2357 Specialpædagogisk arbejde 602 2,48 15,00 14,70 35,61 -0,02 -0,05 28,10 -0,01 -0,05 

2622 Bibliotekararbejde og andet informations-
arbejde 184 10,93 15,00 20,30 54,49 1,59 3,00 44,23 1,29 3,02 

3343 Chef- og direktionssekretærarbejde 1.251 10,57 15,00 15,50 46,37 0,14 0,30 38,23 0,11 0,30 

4110 Almindeligt kontorarbejde 834 3,94 15,00 15,50 38,94 0,05 0,12 31,43 0,04 0,13 

5153 Ejendomsinspektørarbejde 152 2,14 15,00 17,20 28,84 0,10 0,35 23,72 0,08 0,35 

5321 Omsorgsarbejde på institutioner og hospi-
taler (ekskl. plejehjem) 189 0,72 15,00 21,10 27,59 0,09 0,33 22,32 0,07 0,33 

9312 Manuelt arbejde inden for anlægssektoren 127 2,09 15,00 17,20 30,95 0,10 0,32 25,67 0,09 0,34 
 
1 Udvalgte 4 cifret DISCO-08 grupper med tjenestemænd. 
2 Pension pr. præsteret timer og pension pr. standard time inkluderer alle i grup-

pen, såvel tjenestemænd som ansatte der ikke er tjenestemandsansatte. Dog er 

unge under 18 år samt elever ekskluderet. 

  

 

Der er ikke de store ændringer i pensionsniveauerne ved at indregne de nye 
pensionsbidragssatser 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 ledelse af ho-
vedaktiviteten inden for undervisningsområdet, hvor ca. 44 pct. er tjeneste-
mænd og 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) 

For tjenestemænd i den private sektor skal det bemærkes, at disse antals-
mæssigt er særdeles begrænsede og udelukkende eksisterer som følge af, at 
afgrænsningen af denne sektor dækker virksomheder og organisationer, der 
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ikke er nationalregnskabsmæssigt placeret under offentlig forvaltning og 

service. Tjenestemænd findes nærmest per definition kun inden for den of-
fentlige sektor, og i praksis er der ved tjenestemænd uden for offentlig for-

valtning 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 lønstatistikken for 
”den private sektor” på fuldstændig samme måde, som for den offentlige 
sektor. Derudover er der et par supplerende udfordringer, som er beskrevet i 
”Status for arbejdet med tjenestemandspensioner i lønstatistikken” fra juni 
2016. 
 
Det er allerede konstateret, at der på nuværende tidspunkt indberettes omfat-
tende pensionsbeløb for langt de fleste tjenestemænd, der overstiger de ”al-
mindelige” 15 pct. DA har været behjælpelige med at undersøge baggrun-
den for de indberettede pensionsbeløb, og forklaringen lød, at de pågælden-
de beløb indberettes i lønsystemet som følge af regler udstedt fra Finansmi-
nisteriet i forbindelse med udarbejdelsen af statsregnskabet. Der er således 
tale om fiktive beløb, der intet har at gøre med en egentlig pensionsordning.  
 
Derfor har vi valgt kun at imputere pensionsbidragssatsen for de tjeneste-
mænd, hvor der mangler et passende beløb i pensionsfeltet. Ellers ville vi 
erstatte allerede fiktive beløb med nye modelbaserede fiktive beløb på bag-
rund af Freiburgmodellen.  
 
Det fremgår tydeligt af nedenstående tabel, der viser omfanget af tjeneste-
mandsansættelser i forhold til den samlede beskæftigelse i Lønstruktur 2017 
for sektoren Virksomheder og organisationer. Samlet set udgjorde tjeneste-
mandsansættelser kun 5.336 fuldtidsbeskæftigede, svarende til under én pct. 
af den samlede beskæftigelse i sektoren. Det ses endvidere af tabellen, at 
tjenestemændene i sektoren hovedsageligt arbejder inden for transport. 
 
Det er klart, at det på den baggrund vil være yderst begrænset, hvad en ind-
regning af pensionsbidragssatser på baggrund af Freiburgmodellen vil bety-
de for statistikkens resultater, når det handler om sektoren virksomheder og 
organisationer. Nedenfor kan omfanget og effekten af pensionsbidragssatser 
for tjenestemænd ses opdelt efter branche (19-gruppering). 
  

Der indberettes allerede 

pension for tjenestemænd 
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Tabel 6  Oversigt virksomheder og organisationer 2017 

  Tjenestemænd om-
regnet til fuldtidsbe-

skæftigede  

 
Pension pr.  

præsteret time1  

 
Pension pr. 

standard time1  

 
 

 
Branchetekst (std. 19-grp) 

Antal Pct. af 
gruppen 

Nu Forskel Forskel Nu Forskel Forskel 

      kr.     pct.     kr.     pct.   

 I alt 5.336 0,57 38,19 0,02 0,05 32,10 0,02 0,05 

B Råstofindvinding2  0 0,00       
C Industri 215 0,10 40,01 0,01 0,01 33,64 0,00 0,01 

D Energiforsyning2  0 0,00       
E Vandforsyning og renovation 14 0,15 35,23 0,01 0,02 29,54 0,00 0,02 
F Bygge og anlæg 6 0,01 35,36 0,00 0,00 29,91 0,00 0,00 
G Handel 26 0,01 33,67 0,00 0,00 28,41 0,00 0,00 
H Transport 4.550 6,31 36,63 0,18 0,49 30,91 0,15 0,49 

I Hoteller og restauranter2  0 0,00       
J Information og kommunikation 90 0,16 42,67 0,00 0,00 35,97 0,00 0,00 
K Finansiering og forsikring 2 0,00 65,16 0,00 0,00 53,47 0,00 0,00 
L Ejendomshandel og udlejning 6 0,04 36,68 0,00 0,00 30,91 0,00 0,00 
M Videnservice 43 0,06 42,38 0,01 0,02 35,77 0,01 0,02 
N Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 16 0,03 26,39 0,00 0,01 22,42 0,00 0,01 
O Offentlig administration, forsvar og politi 305 4,52 40,47 0,24 0,60 34,18 0,21 0,62 
P Undervisning 15 0,06 37,12 0,01 0,03 31,13 0,01 0,03 

Q Sundhed og socialvæsen2  0 0,00       
R Kultur og fritid 2 0,02 26,63 0,00 0,00 22,49 0,00 0,00 
S Andre serviceydelser mv. 47 0,26 43,34 0,03 0,07 36,31 0,02 0,06 
 
1 Pension pr. præsteret time og pension pr. standard time inkluderer alle i grup-

pen, såvel tjenestemænd som ansatte der ikke er tjenestemandsansatte. 
2 Der er ingen eller < 1 fuldtidsbeskæftigede tjenestemænd i branchen. 

  

 
 

 


