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Løn- og arbejdsomkostningsstatistikkerne 
internationalt, december 2014 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik  

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 2. 

kvartal 2014 blev offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik d. 23. september 

2014. Tal for 3. kvartal 2013 forventes offentliggjort planmæssigt d. 22. 

december 2014. 

Årlige leverancer til Eurostat 

I henhold til såkaldte gentlemen agreements har Danmarks Statistik årligt 

leveret tabeller til Eurostat for så vidt angår Løn, Arbejdsomkostninger og 

Løngab.  

 

Som nævnt ved forrige møde i kontaktudvalget er de årlige leverancer af 

henholdsvis løn og arbejdsomkostninger – dvs. de årlige opdateringer af 

henholdsvis den 4. årlige Structure of Earnings Survey (SES) og den 4. årlige 

Labour Cost Survey (LCS) – blevet nedprioriteret, forstået på den måde, at det 

er blevet frivilligt for medlemslandene at levere disse.  

 

Eurostat offentliggør dog stadig arbejdsomkostningsniveauer årligt. Da 

Eurostat ikke får leveret tallene fra medlemslandene fremskriver de i stedet 

arbejdsomkostningsniveauerne fra den 4. årlige LCS, med de fra 

medlemslandene indberettede tal for udviklingen i arbejdsomkostningerne – 

Labour Cost Index (LCI). Da udviklingen i lønniveauerne i LCS, ikke er fuldt 

sammenlignelige med lønudviklingen i LCI, har Danmarks Statistik valgt at 

levere de årlige opdateringer af LCS (se også nedenfor). 

 

Data vedr. løngab (Gender Pay Gap) for året 2013, leveres til Eurostat medio 

december 2014. Tal for løngabet offentliggøres på Eurostats hjemmeside 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu i ”Statistics Database”. Tallene bliver desuden 

synliggjort ved en event på den såkaldte European Equal Pay Day i februar 

2015.  

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. LCS er en undersøgelse af arbejdsomkostningerne, som indeholder 

afidentificerede data om løn- og arbejdsomkostninger på virksomhedsniveau. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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LCS´en vedrørende året 2012 er blevet leveret d. 28. maj 2014, én måned før 

Eurostats deadline.   

 

Resultaterne af LCS 2012 kan findes på Eurostats hjemmeside. Det har 

desuden været Eurostats hensigt at offentliggøre en såkaldt News release og to 

Statistics Explained artikler ultimo november. Det har de desværre måtte 

udskyde.  

 

Med LCS 2012 er det blevet muligt at validere ovenfor nævnte årlige 

fremskrivning af arbejdsomkostningsniveauerne som Eurostat har foretaget. 

På baggrund af tal fra LCS 2012 reviderer Eurostat de offentliggjorte niveauer. 

For så vidt angår Danmark revideres arbejdsomkostningsniveauerne med 3,6 

procent i opadgående retning. Det betyder at det arbejdsomkostningsniveau 

som Eurostat har fremskrevet årligt siden 2008, i 2012 er 3,6 procent for lavt. 

Arbejdsomkostningsniveauerne bliver for de fleste lande revideret. For flere 

lande er revisionen mere markant end for Danmark.  

 

På grund af forskellene har Danmarks Statistik valgt at fortsætte de årlige 

leverancer af LCS. Det betyder, at de årligt fremskrevne tal for Danmark 

fremover revideres årligt, i stedet for hvert 4. år. 

Workshop om Løn- og arbejdsomkostninger 

Der er meget stort fokus på niveau og udvikling i arbejdsomkostningerne, og 

LCS og LCI er den sammenhæng begge meget vigtige indikatorer. Eurostat har 

derfor arrangeret en workshop, som giver mulighed for, at gå mere i dybden 

med nogle af de metode- og kvalitetsmæssige spørgsmål og problemer, der 

knytter sig til arbejdsomkostningsstatistikkerne. Danmarks Statistik deltager i 

workshoppen som afholdes i maj 2015, og har budt ind med to oplæg, hvoraf 

det ene er i fællesskab med Dansk Arbejdsgiverforening, som i egenskab af 

repræsentanter for Business Europe også er inviteret med til workshoppen. 

International Rådgivning 

Danmarks Statistik har budt ind på et såkaldt EU Twinning projekt med det 

armenske statistikbureau, National Statistical Service of the Republic of 

Armenia (NSSRA). Projektet ligger i forlængelse af det EU Twinning projekt 

som blev afviklet fra 2011-2013. Danmarks Statistik stod i spidsen for 

partnerskabet i samarbejde med andre nationale europæiske statistik 

institutioner i afviklingen af det første projekt, som af NSSRA blev betragtet 

som en stor succes. 

 

Metode-harmonisering mellem NSSRA og EU standarder indenfor løn- og 

arbejdsomkostningsstatistikkerne er et af fokusområderne i projektet. Hvis 

Danmarks Statistik for tildelt partnerskabet vil medarbejdere i lønstatikken 

bidrage til dette arbejde. Projektet forventes påbegyndt i sommeren 2015. 

 

 

 


