
 

Virksomhed:    
    
CVR-nr.:      
Adresse:      
    
    
 

Returneres til:  
netstat@di.dk  ⚫  DI, Att.: Lønstatistik, H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V  

 

Adgang til DI’s online lønstatistik  ⚫  NetStat Løn 
 

NetStat er et online løn- og fraværsværktøj. Tallene i NetStat er baseret på din virksomheds indberetning til 
Dansk Arbejdsgiverforening (DA Statistik), og der er derfor ikke behov for yderligere indberetninger for at se 
tal for egen virksomhed – forudsat en god datakvalitet for indberetningen. Via NetStat er der også adgang til 
kønsopdelt lønstatistik for din virksomhed, hvis virksomheden er omfattet. 

Adgang til egne løntal 

Undertegnede ønsker, at følgende person(er) får tildelt en adgang til virksomhedens egne løntal i NetStat Løn. 
Adgangen giver tilladelse til at se egne løntal for hele virksomhedens juridiske enhed, det vil sige, at der vises 
tal for samtlige medarbejdere på alle arbejdssteder på det pågældende CVR-nr. 

Den betroede medarbejder får sammen med adgangen til at se virksomhedens egne løntal tildelt rollen som 
kontaktperson for en eventuel påmindelse til virksomheden, når årets kønsopdelte lønstatistik er tilgængelig. 

Den udfyldte tilmeldingsblanket sendes til netstat@di.dk. DI sender derefter en bekræftelsesmail, når den 
betroede medarbejder har fået adgang til NetStat med virksomhedens egne løntal. 

Adgangen til at se virksomhedens egne løntal er strengt personlig og bortfalder i forbindelse med fratrædelse 
eller jobskifte i virksomheden. Det påhviler virksomheden at orientere DI om ændringer i ansættelses-
forholdet. 

Adm. direktør / øverste leder: 

 

    

     

Navn (blokbogstaver)  Dato  Underskrift 

     

 

Følgende bruger/ere får tildelt adgang til virksomhedens egne løntal: 

 

 

    

Fulde navn og titel (med blokbogstaver)  Fra dato  E-mail-adresse 

 

 

    

Fulde navn og titel (med blokbogstaver)  Fra dato  E-mail-adresse 

 

 

    

Fulde navn og titel (med blokbogstaver)  Fra dato  E-mail-adresse 

 

Behandling af personoplysninger 
Der kræves en brugerprofil på di.dk for at få adgang til NetStat. Se her, hvordan DI håndterer dine oplysninger. 
Generelle spørgsmål om, hvordan DI behandler persondata, kan sendes til persondata@di.dk. 
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