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16. januar 2019 

Privatøkonomi og Velfærd 

 

Generel status for løn-, arbejdsomkostnings- og fra-
værsstatistikkerne januar 2019 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

Lønstrukturstatistik 

Lønstruktur 2017 udkom i NYT fra Danmarks Statistik 14. september 2018. De-

taljerede opgørelser blev offentliggjort i statistikbanken samme dag. 

 

Som tidligere oplyst pr. mail fik vi ikke indarbejdet tjenestemandspension i løn-

strukturstatistikken 2017. Det vil blive indarbejdet i statistikken for året 2018. 

 

For indberetninger til året 2018 vil vi arbejde på at udvide tilbagemeldingen, som 

bruges til kønsopdelt lønstatistik, så den vil dække flere virksomheder. 

 

Lønstruktur 2018 forventes at udkomme i NYT fra Danmarks Statistik d. 12. sep-

tember 2019. 

Samlede arbejdsomkostninger 

Tabellerne for samlede arbejdsomkostninger 2017 blev udgivet samtidig med 

lønstruktur 2017. 

Konjunkturstatistikkerne 

Lønindeks 2. kvartal 2018 blev offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik 31. 

august 2018. 

 

I forbindelse med at det nyudviklet lønindeks blev udgivet, så har det gamle 

lønindeks skiftet navn til implicit lønindeks, mens det nyudviklede lønindeks 

hedder standardberegnet lønindeks. 

 

Lønindeks 3. kvartal 2018 blev offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik 17. 

december 2018. Det var en forsinkelse af det implicitte lønindeks med 17 dage, 

men det skyldes en ledelsesmæssig beslutning om, at de to indeks skulle ud-

komme samtidig. 

Fraværsstatistik 

Fravær 2017 udkom den 31. oktober 2018, som var en forsinkelse på 6 dage. Det 

skyldes udfordringer med skift i systemudbyder til administration af barslesdag-

penge hos Udbetaling Danmark. Det medførte sen levering af barselsdata, som 

bruges til barselsfraværet i staten samt til validering i de øvrige sektorer. Derud-

over var der udfordringer med nogle statslige indberettere, som havde skiftet 
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lønsystem i løbet af 2017. Det betød, at der manglede indberetning af fraværs-

dage, som måtte genleveres, da det påvirkede det endelige resultat. 

 

Fravær 2018 forventes at udkomme i NYT fra Danmarks Statistik den 25. okto-

ber 2019 

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 arbejdsomkostningsstatistikkerne skal justeres. Dan-

marks Statistik deltager i det videre arbejde. En af de ting, som vil have størst 

betydning for Danmark er muligheden/risikoen for at virksomheder med under 

10 ansatte, fremadrettet skal leveres til Eurostat, hvilket vil betyde, at Danmarks 

Statistik skal til at indsamle data for de små virksomheder, og dermed øge re-

spondentbyrden. Maria Boye deltager i det kommende arbejder i den Task Force, 

som arbejder med, hvordan forordningerne skal justeres. 

 

Danmarks Statistik havde planlagt en tema-NYT om arbejdsomkostninger på 

tværs af EU-landene, når Eurostat har offentliggjort tilstrækkeligt materiale for 

den Labour Cost Survey 2016, som blev afleveret før sommerferien. Desværre 

har Eurostat først udgivet statistikken efter at Danmark Statistik allerede har 

udgivet samlede arbejdsomkostninger for 2017. Derfor har vi valgt ikke at udgive 

en tema-NYT. 

 

Danmarks Statistik har deltaget i International Conference of Labour Statistici-

ans (ICLS), hvor der var et punkt vedrørende en revision af ISCO-klassifikatio-

nen, som formentlig skal træde i kraft til folketællingen for 2030. Dette møde 

handlede om at vedtage, at der skal laves en revision af klassifikationen. 

 


