Tabel 1 – SD model 3, Fraværsstatistik – Høje-Taastrup Kommune:
Kolonne 1

Antal fuldtidsansatte er en opgørelse af antal præsterede
arbejdsårsværk i opgørelsesperioden.

Fuldtidsansatte

Kolonne 2
Helårsansatte

Kolonne 3

Ud fra antallet af normtimer for fastlønnede og det
indberettede timetal for timelønnede beregnes antal
arbejdsårsværk på baggrund af den generelle fuldtidsnorm
for opgørelsesperioden.
Helårsansatte er antallet af ansatte = antal "hoveder".
Der tages ikke hensyn til om personen er fuldtids- eller
deltidsbeskæftiget. Derimod tages der hensyn til, hvor stor
en del af perioden personen har været ansat. Derfor kan
antallet af helårsansatte være mindre end 1, hvis personen
ikke har været ansat hele perioden.
Indeholder antal syge i perioden. Dvs. når en person har haft
1 sygedag, tæller vedkommende som 1 her.

Antal syge:
Eksempel:
Person1 er syg d. 10/1
Person2 er syg d. 1/1-31/1
Person3 er syg d. 3/1 og d. 20/1
Person4 har ikke været syg
Her optælles 3 personer

Kolonne 4
Andel syge (%):

Kolonne 5
Samlet frav. (dage)

Kun personer med lønart 790 tælles op her.
Formel = Kolonne 3/Kolonne 2*100 = Andel syge %
Værdien kan godt være over 100%, hvis en person kun har
været ansat en del af en periode, og samtidig har haft en
sygedag.
Formel = Timer/7,4 = Samlet frav. (dage)
Timer = timer fra nedenstående registreringslønarter (med
den automatisk dannede timelønart i parentes):
Lønart 520 (134) - Omsorgsdage
Lønart 525 (132) - §56 sygdom
Lønart 526 (133) - Delvis syg
Lønart 570 (135) - Adoptionsfravær
Lønart 590 (139) - Arbejdsskade
Lønart 770 (137) - Graviditetsorlov
Lønart 780 (138) - Graviditetskomplikationer
Lønart 790 (130) - Sygedage
Lønart 910 (711) - Mindreårigt barns 1 sygedag

Kolonne 6

Formel = Kolonne 5*7,4/normtimer*100 = Samlet frav. (%)

Samlet frav. (%):
Kolonne 7

Normtimer = kolonne 1*aktuel norm
Formel: Timer/7,4 = Sygdom frav. (dage)

Sygdom frav. (dage)
Kolonne 8

Timer fra lønart 790 - Sygdage
Formel: Kolonne 7*7,4/normtimer*100 = Sygdom frav(%)

Sygdom frav(%):
Kolonne 9

Normtimer = kolonne 1*aktuel norm
Formel: Timer/7,4 = Barn syg frav. (dage)

Barn syg frav. (dage):
Kolonne 10

Timer fra lønart 910 – Mindreårigt barns 1 sygedag
Formel: Timer/7,4 = Nedsat tjeneste (dage)

Nedsat tjeneste (dage):
Kolonne 11

Timer fra lønart 526 – Delvis syg
Formel: Timer/7,4 = Øvrige frav. (dage)

Øvrige frav. (dage):

Timer = timer fra nedenstående lønarter:
Lønart 520 - Omsorgsdage
Lønart 525 - §56 sygdom
Lønart 570 - Adoptionsfravær
Lønart 590 - Arbejdsskade
Lønart 770 - Graviditetsorlov
Lønart 780 - Graviditetskomplikationer
Formel: Kolonne 7/kolonne 2 = gennemsnit længde (dage)

Kolonne 12
Gennemsnit længde (dage):

Følgende holdes ude af
rapporten:
Kommunale råd og nævn.
Bl.a. byrådet og skolebestyrelser
Taastrup Kulturcenter
Hedehusgården

Overenskomst = 99100
Afdeling = F410
Afdeling = A051

