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Generel status for løn- og 
arbejdsomkostningsstatistikkerne juni 2014 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

Lønstrukturstatistik 

Lønstruktur 2012 udkom som bekendt i NYT fra Danmarks Statistik 10. 

oktober 2012, hvilket var en fremrykning på ca. 3 uger i forhold til 

Lønstrukturstatistik 2011. Detaljerede opgørelser blev offentliggjort i 

Statistiske Efterretninger 10.oktober 2013.  

 

Lønstruktur 2013 forventes fremrykket i år 2014, således at den udkommer i 

NYT fra Danmarks Statistik ultimo september 2014. 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 2012 er offentliggjort på den ”gamle” sektorafgrænsning. Med 

offentliggøresen af Lønstruktur 2013 åbnes en ny tabelserie i Statistikbanken, 

indeholdende den nye sektorafgrænsning. Tabelserien vil i løbet af vinteren 

2014 opdateres med tal fra før 2013 i det omfang, det ressourcemæssigt og 

teknisk lader sig gøre.  

 

Lønstruktur 2013 vil ligeledes offentliggøres på gammel sektorafgrænsning. 

Det vil være sidste gang, at denne tabelserie opdateres.  

Samlede arbejdsomkostninger 

Statistikken over Arbejdsomkostninger for den private sektor 2012 blev 

offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik 24. oktober 2013, hvilket er en 

fremrykning på ca. 3 uger i forhold til statistikken for 2011. Statistikken for 

2013 forventes offentliggjort ca. 14 dage efter offentliggørelsen af 

lønstrukturstatistikken dvs. primo/medio oktober 2014.  

 

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 

sektorafgrænsning. Tabelserien vil opdateres med tidligere år i samme omfang 

som Lønstrukturstatistikken. 
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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 den private sektor, 4. kvartal 2013, blev offentliggjort i NYT fra 

Danmarks Statistik 28. februar 2014, mens lønindeks for den offentlige sektor, 

4. kvartal 2013, blev offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik 18. februar 

2014. Begge artikler udkom planmæssigt. 

 

Lønindeks for den offentlige sektor, 1. kvartal 2014, udkom i NYT fra 

Danmarks Statistik 19. maj 2014. Lønindeks for den private sektor, 1. kvartal 

2014, forventes at udkomme i NYT fra Danmarks Statistik d. 17. juni 2014, som 

planlagt.  

 

Med offentliggørelse af Lønindeks for den private sektor, 1. kvartal 2014 og 

lønindeks for den offentlige sektor, 1. kvartal 2014, er indeksserierne 

videreført, men med den nye sektorafgrænsning.  

 

Det er planen, at der inden sommerferien 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. 

Arbejdsomkostninger i EU og USA 

Danmarks Statistik offentliggør hvert kvartal udviklingen i 

arbejdsomkostningerne i EU og USA i NYT fra Danmarks Statistik. Tallene 

bygger dels på Eurostats Labour Cost Index (LCI) og på tal fra U.S Department 

of Labor, Bureau of Labor Statistics. Arbejdsomkostninger i EU og USA for 4. 

kvartal 2013 blev offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik d. 27. marts 2014. 

Tal for 1. kvartal 2014 forventes offentliggjort planmæssigt d. 23. juni 2014. 

Labour Cost Survey 

I henhold til EU´s Commission Regulation (EC) No. 1737/2005, skal 

medlemslandene hvert 4. år, levere den såkaldte Labour Cost Survey (LCS) til 

Eurostat. Undersøgelsen er en undersøgelse af arbejdsomkostningerne, som 

indeholder afidentificerede data om løn- og arbejdsomkostninger på 

virksomhedsniveau. LCS´en vedrørende året 2012 er blevet leveret d. 28. maj 

2014, én måned før Eurostats deadline. Det forventes at Eurostat opdaterer 

deres statistik databaser med de nye tal, i løbet af efteråret/vinteren 2014. 

 


