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8. december 2017 

Privatøkonomi og Velfærd 

 

Generel status for løn-, arbejdsomkostnings- og 
fraværsstatistikkerne december 2017 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

Lønstrukturstatistik 

Lønstruktur 2016 udkom i NYT fra Danmarks Statistik 27. oktober 2016. 

Detaljerede opgørelser blev offentliggjort i statistikbanken samme dag. Det var 

en forsinkelse på 1,5 måned i forhold til det, som vi ved årets begyndelse havde 

planlagt. 

 

Grunden var, at vores nye indberetningsløsning gav problemer for nogle 

virksomheder i en specifik branche. Fejlen er nu rettet, og vi forventer, at 

lønstrukturstatistikken 2017 udkommer medio september 2018. 

 

Den 8. december 2017 udgav vi en såkaldt tema-NYT fra Danmarks Statistik, 

hvor der i artiklen fokuseres på lavtlønnede. 

Samlede arbejdsomkostninger 

Statistikken over Arbejdsomkostninger for virksomheder og organisationer 

2016 blev offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik 10. november 2017, 

hvilket ikke var i overensstemmelse med det planlagte 

offentliggørelsestidspunkt. Statistikken kan ikke udarbejdes før 

Lønstrukturstatistikkens register er færdigdannet, og var derfor ligeledes 

forsinket med ca. 1,5 måneder. 

 

Vi planlægger, at statistikken fremover skal offentliggøres samtidig med 

lønstrukturstatistikken dvs. medio september. Derudover arbejder vi på at 

nedlægge NYT fra Danmarks Statistik om samlede arbejdsomkostninger, da 

NYT-artiklen sjældent indeholder bemærkelsesværdige nyheder og ej heller har 

givet anledning til interesse fra pressen. 

Konjunkturstatistikkerne 

Lønindeks 2. kvartal 2017 blev offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik 31. 

august 2016, mens Lønindeks for 3.kvartal 2017 udkom i NYT fra Danmarks 

Statistik 27. november 2017. Begge artikler udkom planmæssigt. 

Fraværsstatistik 

Fravær 2016 udkom den 1. november 2017. Fraværsstatistikken udkom således 

4 dage senere end først annonceret, hvilket skyldes den senere udgivelse af 
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lønstrukturstatistikken, som benyttes i fraværsstatistikken. Detaljerede 

opgørelser blev offentliggjort i statistikbanken samme dag. 

Lønstatistik internationalt 

Danmarks Statistik har deltaget i LAMAS-LMI møde i Eurostat, som 

omhandler løn og arbejdsomkostningsstatistikker. Eurostat er i gang med at 

overveje om forordningerne om løn og arbejdsomkostningsstatistikken skal 

justeres. Danmarks Statistik deltager i det videre arbejde. Såfremt nogle 

deltagere på kontaktudvalgt benytter de europæiske statistikker, anmodes I 

om, at tage kontakt til Hege, hsu@dst.dk. Eurostat har udviklet et spørgeskema 

om brugerbehov, som vi gerne vil have lov til at sende til jer. 

 

Eurostat overvejer på nuværende tidspunkt at udgive Gender Pay Gap 2014 

efter dekomponering. Såfremt det offentliggøres, så vil det blive som 

eksperimentel statistik og ikke som deres nye hovedindikator. 


