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10. juni 2018 

Privatøkonomi og Velfærd 

 

Generel status for løn-, arbejdsomkostnings- og 
fraværsstatistikkerne juni 2018 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

Lønstrukturstatistik 

I løbet af 2018 er der lavet automatisk tilbagemelding til ca. 1.700 

virksomheder i forbindelse med forberedelse af virksomhedernes kønsopdelte 

lønstatistik. Se status på kønsopdelt lønstatistik for yderligere oplysninger om 

tilbagemeldingen. Resultaterne fra tilbagemeldingen vil blive indarbejdet i 

lønstruktur 2017, så ansatte, som tidligere ikke ville indgå pga. fejl, nu vil 

indgå. 

 

Lønstruktur 2017 forventes at udkomme i NYT fra Danmarks Statistik d. 14. 

september 2018. 

 

På nuværende tidspunkt er der udfordringer med nogle statslige indberettere, 

som har skiftet lønsystem i løbet af 2017. Det betyder, at der mangler 

indberetning af fraværsdage. Vi afventer nye leverancer, da de manglende 

leverancer påvirker det endelige resultat.  

Samlede arbejdsomkostninger 

Danmarks Statistik har besluttet at nedlægge NYT om Arbejdsomkostninger 

for virksomheder og organisationer 2016. Tabellerne i statistikbanken vil 

stadig blive opdateret. Pga. nedlæggelse af NYT´en, vil tabellerne kunne 

opdateres samtidig med at Lønstruktur 2017 udkommer. Det er en 

fremrykkelse af offentliggørelsen med 14 dage. 

Konjunkturstatistikkerne 

Lønindeks 1. kvartal 2018 blev offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik 31. 

maj 2018, mens Lønindeks for 4.kvartal 2017 udkom i NYT fra Danmarks 

Statistik 28. februar 2018. Begge artikler udkom planmæssigt. 

Fraværsstatistik 

Fravær 2017 forventes at udkomme den 25. oktober 2018. 

 

På nuværende tidspunkt er der udfordringer med nogle statslige indberettere, 

som har skiftet lønsystem i løbet af 2017. Det betyder, at der mangler 

indberetning af fraværsdage. Vi afventer nye leverancer, da de manglende 

leverancer påvirker det endelige resultat. 
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På grund af skift i systemudbyder hos Udbetaling Danmark er der usikkerhed 

om levering af barselsdata til sygedagpengeregisteret. Data herfra bruges bl.a. 

til barselsfraværet i staten samt til validering i de øvrige sektorer. Dette kan 

have indflydelse på fraværsstatistikkens offentliggørelsestidspunkt. 

Lønstatistik internationalt 

Fra Danmarks Statistik har Hege Hauglund deltaget i en task force, som er 

første del af et større projekt med at justere forordningerne om løn- og 

arbejdsomkostningsstatistikkerne. Danmarks Statistik planlægger at deltage i 

det videre arbejde. 

 

Danmarks Statistik skal jf. forordningen på området frem til udgangen af juni 

2018 udarbejde og fremsende resultaterne af den store 4-årlige Labour Cost 

Survey (LCS) for tællingsåret 2016 til Eurostat. Vi er for øjeblikket ved at lægge 

sidste hånd på produktionen af denne leverance. Det er planlagt, at vi udgiver 

en tema-NYT om arbejdsomkostninger på tværs af EU-landene, når Eurostat 

har offentliggjort tilstrækkeligt materiale. NYT´en forventes at kunne 

offentliggøres i efteråret/vinteren 2018. 

 

Frem til udgangen af 2018 skal der udarbejdes og leveres en kvalitetsrapport på 

LCS’en. 

 

 


