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11. juni 2015 

Løn og fravær 

 

Generel status for løn- og 
arbejdsomkostningsstatistikkerne juni 2015 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

Lønstrukturstatistik 

Lønstruktur 2013 udkom som bekendt i NYT fra Danmarks Statistik 5. 

december 2014. Detaljerede opgørelser blev offentliggjort i Statistiske 

Efterretninger samme dag. Det var en forsinkelse på ca. 2 måneder, i forhold til 

det som vi ved årets begyndelse havde planlagt.  

 

Som tidligere meddelt til kontaktudvalget, så var de driftsmæssige problemer, 

som medførte 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. 

 

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 udkom på baggrund af både ”gammel” og ”ny” 

sektorafgrænsning. Lønstruktur 2014 udkommer kun på den nye 

sektorafgrænsning, hvilket betyder at tabellerne på gammel sektorafgrænsning 

ikke længere opdateres med nye tal. Danmarks Statistik har undersøgt 

mulighederne for at opdatere tabellerne udarbejdet på ny sektorafgrænsning, 

med tal fra før 2013. Konklusionen er, at arbejdet vil være relativt omfattende 

og resultatet vil være behæftet med en del usikkerhed. Vi har derfor besluttet 

ikke at foretage opdateringen af tabellerne. 

Samlede arbejdsomkostninger 

Statistikken over Arbejdsomkostninger for den private sektor 2013 blev som 

bekendt offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik 17. december 2014. 

Statistikken kan ikke udarbejdes før Lønstrukturstatistikkens register er 

færdigdannet, og var derfor ligeledes forsinket med ca. 2 måneder. Statistikken 

for 2014 forventes offentliggjort ca. 14 dage efter offentliggørelsen af 

lønstrukturstatistikken dvs. medio oktober 2015.  

 

Arbejdsomkostninger for den private sektor 2013 blev offentliggjort på 

”gammel” sektorafgrænsning. Statistikken for 2014 vil offentliggøres på ”ny” 

sektorafgrænsning, hvilket betyder at statistikken ændre navn til 

Arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer. Med 

offentliggørelsen af Arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer 

2014 startes en ny tabelserie i Statistikbanken 
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Med ændring af sektorafgrænsningen har det været nødvendigt at indhente 

oplysninger fra yderligere et antal respondenter, for på tilfredsstillende vis at 

udarbejde statistik på sektoren Virksomheder og organisationer. Danmarks 

Statistik er i øjeblikket ved at behandle de nye oplysninger.  

Konjunkturstatistikkerne 

Lønindeks for virksomheder og organisationer, 4. kvartal 2014, blev 

offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik 27. februar 2015, mens lønindeks 

for den offentlige sektor, 4. kvartal 2014, blev offentliggjort i NYT fra 

Danmarks Statistik 18. februar 2015. Begge artikler udkom planmæssigt. 

 

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

Lønindeks for virksomheder og organisationer og Lønindeks for den offentlige 

sektor. Som varslet på forrige møde i kontaktudvalget er Danmarks Statistik, i 

forbindelse med offentliggørelsen af indeksene for 1. kvartal 2015, overgået til 

én offentliggørelse, således at lønudviklingen i hver af de 4 sektorer udkommer 

i samme NYT. Den nye serie benævnes blot Lønindeks. Ændringen har ikke 

forårsaget nogen indholdsmæssig ændringer til lønindeksene. 

 

Lønindeks 1. kvartal 2015 blev offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik 29. 

maj 2015, som planlagt. Lønindeks 2. kvartal 2015 forventes at udkomme 31. 

august 2015.  

 

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. 

 


