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8. juni 2020 

Privatøkonomi og Velfærd 

 

Generel status for løn-, arbejdsomkostnings- og fra-
værsstatistikkerne juni 2020 

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

Lønstrukturstatistik 

I løbet af 2020 er der lavet automatisk tilbagemelding til ca. 1.800 virksomheder 

i forbindelse med forberedelse af virksomhedernes kønsopdelte lønstatistik. Se 

status på kønsopdelt lønstatistik for yderligere oplysninger om tilbagemeldin-

gen. Ydermere forventes tilbagemeldinger til 500 virksomheder. Resultaterne 

fra tilbagemeldingen vil blive indarbejdet i lønstruktur 2019. 

 

Lønstruktur 2019 forventes at udkomme i NYT fra Danmarks Statistik d. 28. au-

gust 2020. 

Samlede arbejdsomkostninger 

Tabellerne for samlede arbejdsomkostninger 2019 forventet publiceret samtidig 

med lønstruktur 2019. 

Konjunkturstatistikkerne 

Lønindeks for 4. kvartal 2019 udkom i NYT fra Danmarks Statistik 28. februar 

2020, mens Lønindeks 1. kvartal 2020 blev offentliggjort i NYT fra Danmarks 

Statistik 29. maj 2020. Begge artikler udkom planmæssigt. 

 

Som oplyst i mail dateret 21. februar 2020, har Finansministeriet fået adgang 

til rådata til lønindekset for perioden 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2019. Formå-

let med adgangen er at give Finansministeriet mulighed for at undersøge bort-

faldet i det standardberegnede lønindeks. Adgangen omfatter rådata inden 

Danmarks Statistik har lavet nogen behandling eller samling af data. Dvs. det 

er adgang til de filer, som vi har modtaget fra KRL, Medarbejder- og Kompe-

tencestyrelsen og alle filer indberettet fra virksomhedernes lønsystemer, DA og 

FA. Filer fra private lønsystemer, DA og FA er anonymiseret, så man ikke kan 

identificere afsenderen af filen. 

 

Arbejdsomkostninger for EU og USA for 4. kvartal 2019 blev forsinket. Det 

skyldes, at arbejdsomkostningerne var påvirket af indefrysningen af feriepenge. 

Da indefrysningen ikke har nogle økonomiske konsekvenser her og nu for virk-

somhederne, burde man ikke kunne se det i statistikken. Danmarks Statistik 

har imputeret feriepenge på de timelønnede, hvor feriepengene ikke sendes til 

Feriekonto, men beholdes i virksomheden til senere udbetaling. 
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Fraværsstatistik 

Fravær 2019 forventes at udkomme i NYT fra Danmarks Statistik den 23. okto-

ber 2020. 

 

I 2020 har Danmarks Statistik undersøgt muligheden for at skifte kilden til op-

lysninger om barsel i den statslige sektor. På nuværende tidspunkt benyttes op-

lysninger om barsel fra barselsdagpengeregisteret, selvom den statslige sektor 

indberetter barselsoplysninger. Dog har indberetningerne for barsel ikke hidtil 

været fyldestgørende. Danmarks Statistik har sammenholdt indberetninger for 

2018 med barselsdagpengeregisteret og kan konstatere, at barsel fra barselsdag-

pengeregisteret stadig er den bedste kilde, men vi kan konstatere, at der har væ-

ret en stigning i de indberettede barselsperioder for den statslige sektor. 

Lønstatistik internationalt 

Danmarks Statistik har deltaget i den Task Force, som omhandler mulige juste-

ringer af forordningerne om løn- og arbejdsomkostningsstatistikkerne. 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. 

 

Konklusionerne fra Task Forcen vil blive behandlet til næste LAMAS-LMI wor-

king group møde i oktober. Derefter vil Eurostat skrive en rapport, som indehol-

der de endelige anbefalinger. Forventningen er, at lovforslagene tidligst er ved-

taget i 2023 med effekt for tællingsåret 2024. Med mindre de bliver implemen-

teret tidligere igennem en såkaldt ESSC agreement. 

 

 


