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4. december 2014 

 

Generel status for løn- og 
arbejdsomkostningsstatistikkerne december 2014 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

Lønstrukturstatistik 

Lønstruktur 2013 udkommer i NYT fra Danmarks Statistik 5. december 2014. 

Detaljerede opgørelser bliver offentliggjort i Statistiske Efterretninger samme 

dag. Det er en forsinkelse på ca. 2 måneder, i forhold til det som vi ved årets 

begyndelse havde planlagt, og det som blev udmeldt på forrige 

kontaktudvalgsmøde.  

 

Som meddelt kontaktudvalget i oktober, så er de driftsmæssige problemer, som 

har medført forsinkelsen, af midlertidig karakter. Det forventes derfor, at 

Lønstruktur 2014 udkommer i NYT fra Danmarks Statistik ultimo september 

2015. Detaljerede opgørelser forventes offentliggjort i Statistiske Efterretninger 

samme dag som udgivelsen af Lønstruktur 2013. 

 

I forlængelse af offentliggørelsen er det planen, at offentliggøre en såkaldt 

tema-NYT fra Danmarks Statistik, hvor der i artiklen fokuseres på et endnu 

ikke fastlagt tema. 

 

Lønstruktur 2013 offentliggøres på den ”nye” sektorafgrænsning. Med 

offentliggøresen af Lønstruktur 2013 åbnes således en ny tabelserie i 

Statistikbanken, indeholdende den nye sektorafgrænsning. Vi vil i løbet af 

foråret 2015 se på mulighederne – teknisk og ressourcemæssigt – for at 

opdatere tabellerne med tal fra før 2013 i det omfang, det ressourcemæssigt og 

teknisk lader sig gøre.  

 

Lønstruktur 2013 bliver ligeledes offentliggjort på gammel sektorafgrænsning. 

Det vil være sidste gang, at denne tabelserie opdateres.  

Samlede arbejdsomkostninger 

Statistikken over Arbejdsomkostninger for den private sektor 2013 bliver 

offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik 17. december 2014. Statistikken kan 

ikke udarbejdes før Lønstrukturstatistikkens register er færdigdannet, og er 

derfor ligeledes forsinket med ca. 2 måneder. Statistikken for 2014 forventes 

offentliggjort ca. 14 dage efter offentliggørelsen af lønstrukturstatistikken dvs. 

primo/medio oktober 2015.  

 

Arbejdsomkostninger for den private sektor 2013 bliver offentliggjort på både 

ny og ”gammel” sektorafgrænsning. Det er sidste gang, at der offentliggøres på 

den nuværende sektorafgrænsning. 

 

Der vil med offentliggørelse af Arbejdsomkostninger for den private sektor 

2013 således startes en ny tabelserie i Statistikbanken, indeholdende den nye 
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sektorafgrænsning. Tabelserien vil opdateres med tidligere år i samme omfang 

som Lønstrukturstatistikken. 

 

Der er på denne statistik nogle andre og større udfordringer end på 

lønstrukturstatistikken, da Danmarks Statistik ikke indsamler data for de 

virksomheder der indberetter via de såkaldte statslige eller kommunale 

lønsystemer. Det betyder at statistikken, for nogle brancher, ikke vil være fuldt 

repræsentativ på den nye sektoropdeling.  

Konjunkturstatistikkerne 

Lønindeks for virksomheder og organisationer, 3. kvartal 2014, blev 

offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik 28. november 2014, mens lønindeks 

for den offentlige sektor, 3. kvartal 2014, blev offentliggjort i NYT fra 

Danmarks Statistik 17. november 2014. Begge artikler udkom planmæssigt. 

 

Lønindeks for den offentlige sektor, 4. kvartal 2014, forventes at udkomme i 

NYT fra Danmarks Statistik 18. februar 2015, mens Lønindeks for 

virksomheder og organisationer, 4. kvartal 2014, forventes at udkomme i NYT 

fra Danmarks Statistik d. 27. februar 2015, som planlagt. 

 

Begge Danmarks Statistiks lønindeks offentliggøres som hovedregel inden 60 

dage efter udløbet af referenceperioden. Hidtil har dette dog ikke været 

gældende for offentliggørelsen af Lønindeks for virksomheder og 

organisationer, 1. kvartal, som er udkommet ca. 75 dage efter udløbet af første 

kvartal. Da EU-landende er lovmæssigt forpligtet til at levere data til brug for 

Eurostats udarbejdelse af Labour Cost Index (LCI), inden 70 dage efter udløb af 

referenceperioden, har denne forsinkelse betydet, at LCI for 1. kvartal, for så 

vidt angår tal for Danmark, hidtil har været foreløbige. Mere effektiv 

datavalidering samt en lidt ændret ressourceallokering betyder, at vi med 

offentliggørelsen af statistikken for 1. kvartal 2015, vil se på mulighederne for at 

udkomme med statistikken inden for 60 dage efter udløbet af referenceåret.  

 

Hidtil er Danmarks Statistiks lønindeks udkommet i to forskellige NYT-serier, 

Lønindeks for virksomheder og organisationer og Lønindeks for den offentlige 

sektor. I forbindelse med offentliggørelsen af indeksene for 1. kvartal 2015, er 

det planen at overgå til én offentliggørelse, således at lønudviklingen i hver af 

de 4 sektorer udkommer i samme NYT. Denne ændring vil ikke forårsage 

nogen indholdsmæssig ændring til lønindeksene. 

 

Det er planen, at der inden sommerferien 2015 offentliggøres en såkaldt tema-

NYT fra Danmarks Statistik, som med udgangspunkt i Danmarks Statistiks 

lønindeks, giver et billede af lønudviklingen i de sidste 15 år. 

 


