Principper for rekvirerede statistikker
Fordelingssekretariatet producerer hvert år en Forhandlingsstatistik til Finansministeriet og
udgiver herudover hvert år sin egen lønstatistik for de frie grundskoler, se:
http://www.fordelingssekretariatet.dk/ansaettelsesregister/statistik.aspx
Det er herudover muligt at rekvirere skræddersyede statistikker. Disse statistikker kan
rekvireres af:
1.
2.
3.
4.

Skoleforeninger for frie grundskoler.
Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere.
Skoler tilknyttet Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler.
Andre (myndigheder)

Bestyrelsen for Fordelingssekretariatet fastlagde på mødet den 28. oktober 2015
retningslinjerne for rekvirerede statistikker med virkning fra 1. januar 2016.

a) Der udarbejdes alene rekvirerede statistikker, der kan dannes ud fra de data, som i
forvejen findes i Ansættelsesregistret. Der udarbejdes ikke statistikker, som helt eller
delvist kræver anvendelse af eksterne data.
b) Der udarbejdes alene rekvirerede statistikker, der kan dannes ud fra det dataaggregeringsniveau og den datastruktur, som i forvejen findes i Ansættelsesregistret. Der
udarbejdes ikke statistikker, som kræver omkalfatring af data og/eller ændringer i
registreret og/eller programmellet.
c) Rekvirerede statistikker kan leveres på 4 aggregeringsniveauer: Egne data (data fra en
enkelt skole), regionale data (data opdelt på regionsniveau), foreningsdata (data opdelt
på skoleforeningsniveau) og sektordata (data på totalniveau for hele sektoren). Der
udarbejdes aldrig statistikker på personniveau eller på et niveau, hvor enkeltpersoner kan
identificeres – bortset fra, at en skole kan rekvirere data om egne ansatte på
personniveau.
d) Rekvirerede statistikker udarbejdes for enkeltskoler, skoleforeninger, Frie Skolers
Lærerforening og Frie Skolers Ledere. Kun tegningsberettigede personer i disse
organisationer kan rekvirere statistikker.
e) Enkeltskoler kan rekvirere statistikker på følgende niveauer: Egne data, regionale data
og sektordata.
f)

Skoleforeninger kan rekvirere statistikker på følgende niveauer: Foreningsdata,
regionale data og sektordata.

g) Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere kan rekvirere statistikker på
følgende niveauer: Regionale data og sektordata.
h) Rekvirerede statistikker indeholdende regionale data og/eller sektordata videresendes til
alle skoleforeninger, Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere, uanset hvem
rekvirenten er.
i)

Rekvirerede statistikker udarbejdes mod betaling. I prisen, der aftales med rekvirenten fra
gang til gang, indgår følgende elementer:
1. De arbejdstimer, der af Fordelingssekretariatets medarbejdere bruges til at
planlægge, programmere, udtrække og formidle opgaven til rekvirenten.

2. En andel af sekretariatets omkostninger til administration og IT.
Punkt 1+2 udgør servicetimetaksten, der fastsættes til at udgøre 50% af Danmarks
Statistiks til enhver tid gældende servicetimetakst. Servicetimetaksten reguleres årligt. Til
servicetimetaksten skal tillægges eksterne omkostninger efter regning, som er nødvendige for opgavens løsning.
j)

Fordelingssekretariatet udarbejder rekvirerede statistikker så hurtigt som muligt, men kan
selv fastsætte en leveringstid.

k) Fordelingssekretariatet kan – med en rimelig begrundelse – afvise at udarbejde en
rekvireret statistik. Afvisningen kan påklages til bestyrelsen.

På basis af en høring blandt skoleforeningerne og FSL har bestyrelsen besluttet, at
Fordelingssekretariatet skal supplere sin årlige lønstatistik med følgende oplysninger på
sektorniveau, der udsendes til alle skoleforeninger, Frie Skolers Lærerforening og Frie
Skolers Ledere:

1. Lokale løntillæg opgjort på funktionstillæg, kvalifikationstillæg, eengangsvederlag og
resultatløn.
2. Lokale løntillæg i alt pr. type og værdi pr. årsværk
3. Antal årsværk på de fire basisløntrin for henh. lærere og børnehaveklasseledere
4. Størrelsen på undervisningstillæg
5. Antal deltidsansatte og deres beskæftigelsesgrader
6. Størrelsen på specialundervisningstillæg
7. Antal årsværk på nyoprettede skoler
8. Antal årsværk med trin 4-tillæg og summen heraf
9. Ledernes løn i.f.t. intervallerne

Fordelingssekretariatet opbevarer rekvirerede statistikker i 5 år, hvorefter de slettes.

