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HSU 

Privatøkonomi og Velfærd 

Generel status for løn-, arbejdsomkostnings- og 
fraværsstatistikkerne december 2020 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

Lønstrukturstatistik 

Lønstrukturstatistikken 2019 udkom planmæssigt d. 28. august 2020.  

 

Arbejdet med lønstrukturstatistikken har denne gang været præget af over-

gangsordningen i forbindelse med den nye ferielov, som især har haft betydning 

for beregningen af feriepenge for de timelønnede. I Bilag X er både problemet og 

løsningen nærmere skitseret.  

 

Derudover er der i løbet af 2020 lavet automatisk tilbagemelding til ca. 2.400 

virksomheder i forbindelse med forberedelse af virksomhedernes kønsopdelte 

lønstatistik. Se status på kønsopdelt lønstatistik for yderligere oplysninger om 

tilbagemeldingen. Resultaterne fra tilbagemeldingen er blevet indarbejdet i løn-

strukturstatistikken for 2019. 

Samlede arbejdsomkostninger 

Tabellerne for samlede arbejdsomkostninger 2019 blev publiceret planmæssigt 

samtidig med lønstruktur 2019, dvs. d. 28. august 2020. 

Konjunkturstatistikkerne 

Lønindeks for 2. kvartal 2020 udkom i NYT fra Danmarks Statistik d. 31. au-

gust 2020, mens Lønindeks 3. kvartal 2020 blev offentliggjort i NYT fra Dan-

marks Statistik d. 30. november 2020. Begge artikler udkom planmæssigt. 

 

Arbejdsomkostninger for EU og USA 1. kvartal 2020 udkom i NYT fra Danmarks 

Statistik d. 19. juni 2020, mens 2. kvartal 2020 udkom d. 23. september 2020. I 

2. kvartal er udviklingen i arbejdsomkostninger kraftig påvirket af Covid-19 si-

tuationen. 

 

NYT om arbejdsomkostninger for EU og USA 3. kvartal udkommer d. 22. de-

cember 2020. Også i 3. kvartal er der en vis påvirkning som følge af Covid-19 

situationen, dog i langt mindre grad end det er tilfældet kvartalet før. 

 

Fraværsstatistik 

Fravær 2019 udkom planmæssigt i NYT fra Danmarks Statistik d. 23. oktober 

2020. 



 

2/2 

Lønstatistik internationalt 

Til LAMAS-LMI working group mødet som blev afholdt d. 19. og 20. oktober 

2020, blev konklusionerne fra arbejdet i task forcen behandlet. Task forcen har 

haft til opgave at gennemgå, justere og endelig komme med en anbefaling om 

mulige ændringer af forordningerne til gavn for især brugere af statistikken. Det 

var ikke alle punkter hvor task forcen nåede at komme til enighed, og disse punk-

ter kom derfor op til behandling i working group mødet. 

 

Der var stadig ikke enighed blandt brugerne om inklusionen af små virksomhe-

der (1-9 ansatte) i Structure of Earnings Survey, samt hvorvidt disse virksomhe-

der skulle indberette alle variable. Alligevel har Eurostat konkluderet, at forsla-

get skal indgå i den pakke af anbefalede forslag, som Eurostat sender videre til 

behandling. Forslagene skal i første omgang behandles i DSS (Directors of Social 

Statistics) hvor afdelingsdirektøren for Personstatistik sidder.     

 


