
Dansk Arbejdsgiverforening forklarer her om 
baggrunden for de tal, som er med i analysen. 

 

Oversigten over betalt frihed og fravær er i hovedtræk en opdatering af en 
oversigt offentliggjort af Produktivitetskommissionen (2013). Visse kilder er dog 
anderledes, ligesom nye overenskomstelementer (primært øget løn under barsel) 
som følge af overenskomstforhandlingerne på DA/LO-området i 2014 er medtaget. 
Da der er tale om en række kilder, skal oversigten tages med de forbehold, der 
naturligvis er ved at koble forskellige datakilder sammen. Samtidig tager 
oversigten ikke højde for forhold, der medvirker til at øge det betalte fravær på 
anden vis, herunder f.eks. afspadsering, der ikke afholdes i forholdet 1 til 1. 
Nedenfor listes en oversigt over de enkelte kilder og metoder: 

Ferie: Ifølge ferieloven har alle lønmodtagere ret til 5 ugers ferie om året. 

Feriefridage: Ifølge overenskomsterne i både den offentlige og den private sektor 
har alle lønmodtagere ret til 5 feriefridage om året. 

Helligdage og fridage: For den offentlige sektor kommer tallene fra 
Produktivitetskommissionen. Hver dag med frihed tæller som 5/7 dag, da 
helligdage og andre fridage med 5/7’s sandsynlighed ligger på en hverdag. 
Friheden er identisk i de to sektorer på nær for nytårsaftensdag, hvor det er 
beregnet, at ca. 1/5 af medarbejderne på DA-området har fri. 

Egen og barns sygdom: Danmarks Statistiks statistik for sygefravær for 2016. 

Barselorlov: Danmarks Statistiks statistik for samlet fravær i forbindelse med 
barsel/adoption for 2016. Heraf beregnes – i lighed med 
Produktivitetskommissionen - den lønnede del af barslen, som 80 pct. i den 
offentlige sektor. I den private sektor er tallet beregnet til 60 pct. på baggrund af 
analyser i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på DA-området i 2014. 
Der er her taget udgangspunkt i rettighederne for betalt fravær i barselsperioden 
som følge af OK 2017. 

Omsorgsdage: Findes ikke på DA–området. Produktivitetskommissionens tal for 
den offentlige sektor. 

Seniordage: Findes ikke på DA–området. Ved overenskomstforhandlingerne på 
DA/LO-området i 2017 blev der indført aftaler om seniorordning, hvor personer 
med fem år eller færre til pension kan veksle værdien af fritvalg eller pension til 

frihed. Ordningerne er finansieret af lønmodtageren selv og indgår derfor ikke i 
oversigten over betalt frihed. Produktivitetskommissionens tal for den offentlige 
sektor. 

Betalt spisepause: I den offentlige sektor vurderer Moderniseringsstyrelsen, at 
90 pct. har betalt frokostpause. Opgørelsen svarer til de tal, som 
Produktivitetskommissionen også benyttede. Opgørelsen for den private sektor 
omhandler alene DA-området og bygger på indberetninger i 2. kvartal 2014 fra 
virksomheder, der normalt indgår i DA’s KonjunkturStatistik (1.918 virksomheder 
med 550.000 medarbejdere). Der er tale om et spørgeskema til HR-chefer og 
lønmedarbejdere, og der kom svar fra 82 pct. af virksomhederne (svarende til 93 
pct. af medarbejderne). Betalt frokost er defineret som skriftlige eller mundtlige 
aftaler om pauser af mindst 24 minutters varighed med løn. Samlet svarer 
virksomhederne, at 9,8 pct. af medarbejderne på DA-området har betalt 
spisepause. Siden undersøgelsen blev gennemført i 2014 har mindst to store 
private virksomheder på DA-området, der tidligere havde arbejdsgiverbetalt 
frokost, ligeledes indført egen betalt frokostpause. Antallet med betalt frokost på 
DA-området er derfor lavere i dag, hvilket der er korrigeret for i tallene. 

 


