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3. december 2019 

Privatøkonomi og Velfærd 

 

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

Til Kontaktudvalget for løn- og fraværsstatistik 

Lønstrukturstatistik 

Lønstruktur 2018 udkom i NYT fra Danmarks Statistik 12. september 2019. De-

taljerede opgørelser blev offentliggjort i statistikbanken samme dag. 

 

Tjenestemandspensionen er indarbejdet i statistikken for året 2018. 

 

For indberetninger til året 2018 har vi udvidet tilbagemeldingen, som bruges til 

kønsopdelt lønstatistik, så den dækker flere virksomheder. I år har udvidelsen 

haft fokus på virksomheder, som havde fejl i DISCO-08 koderne. 

 

Lønstruktur 2019 forventes at udkomme i NYT fra Danmarks Statistik ultimo 

august 2020. 

Samlede arbejdsomkostninger 

Tabellerne for samlede arbejdsomkostninger 2018 blev udgivet samtidig med 

lønstruktur 2018. 

Konjunkturstatistikkerne 

Lønindeks 2. kvartal 2019 blev offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik 30. 

august 2019. 

 

Lønindeks 3. kvartal 2019 blev offentliggjort i NYT fra Danmarks Statistik 29. 

november 2019.  

 

Den 6. september var der en revision af resultaterne i det standardberegnede 

lønindeks vedrørende 2. og 3. kvartal 2019. Revisionen gjaldt kun enkelte bran-

cher i virksomheder og organisationer, og skyldtes fejl i vægtene som blev brugt 

til at opregne de stikprøvebaserede data i virksomheder og organisationer. 

 

Den 1. november var der en større revision af resultaterne i det standardbereg-

nede lønindeks. For de offentlige sektorer blev resultater revideret helt tilbage 

til 1. kvartal 2016. Baggrunden for denne revision var at offentlige virksomhe-

der og institutioner som indberetter via private lønsystemer, ikke blev brugt til 

at beregne lønudviklingen, samtidig som koblingen af overenskomstkoder for 

kommunalt og regionalt ansatte i de kvartalsvise data ikke var baseret på de 

mest opdaterede nøgler.  
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Derudover blev der også revideret tal for enkelte brancher i virksomheder og 

organisationer som følge af problemer med store virksomheder eller indreg-

ning af stigninger i fritvalgsordninger. 

Fraværsstatistik 

Fravær 2018 udkom den 25. oktober 2019. 

 

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

ber 2020. 

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. Hege Hauglund deltager i det kommende arbejde i den Task 

Force, som arbejder med, hvordan forordningerne skal justeres. 


