
  

1 

 
28. juni 2022 

MTE 

Erhvervsindberetning og - registre 

Møde i Danmarks Statistiks indberetter-
udvalg, 28. juni 2022 

Til Indberetterudvalget 

Tid og sted: (bestyrelseslokale 3045) Kl. 15-16.30 

 

Deltagere:  

Flemming Nielsen, BaseOnline  

Lars Knudsen, Dansk Arbejdsgiverforening  

Ove Holm, Dansk Transport og Logistik  

Ulver Baunsgaard Christensen, Erhvervsstyrelsen (ERST) 

Finn Christensen, Landbrug og Fødevarer  

Erik Bundgaard, SEGES Innovation  

Kristina Westerberg Thomsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne  

Jan Voetmann, Visit Danmark  

Benedikte Rosenbrinck, Horesta  

Malene Dall Sørensen, Dansk Industri  

Hanne-Pernille Stax, Danmarks Statistik (HPS) 

Maibritt Eggers, Danmarks Statistik (MTE) 

Lisa Tofte Vardrup, Danmarks Statistik (LTV) 

Carsten Zornig, Danmarks Statistik (CZO) 

Peter Ottesen, Danmarks Statistik (POT) 

Simon Bolding Halifax, Danmarks Statistik (SBH) 

Søren Schiønning Andersen, Danmarks Statistik (SSA), formand 

 

Fraværende: 

Kim Normann Andersen, CBS 

Mehdi Ziadé, Dansk Erhverv 

Kim Haggren Dansk Industri (repræsenteret ved Malene Dall Sørensen) 

Søren Løvenbalck Haxthausen, Erhvervsministeriet 

Mathias Borritz Milfeldt, Miljøministeriet 

Morten Ladegaard Petersen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Lasse Lundquist, SMVdanmark 

 

 

1. Godkendelse af referat 
SSA bød velkommen til det 20. møde i Danmarks Statistiks (DST) Indberetterudvalg 
og til følgende nye medlemmer:  

 Malene Dall Sørensen, Dansk Industri, der deltog som vikar for ny medarbejder, 
der overtager fra Claudia Westh Lonning 

 Ulver Baunsgaard Christensen, Erhvervsstyrelsen, der overtager fra Morten Ve-
stergaard Hansen 

 Finn Christensen, Landbrug og Fødevarer 
 Kristina Westerberg Thomasen, TEKNIQ Arbejdsgiverne 
 Jan Voetmann, Visit Danmark 
 Benedikte Rosenbrinch, Horesta 
 
Referatet fra det seneste møde den 16. december 2021 blev godkendt. 
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Af hensyn til præsentationer ved BaseOnline og medarbejdere i DST blev mødet ind-

ledt med dagsordenspunkt 6: Godstransport og 4: Ny statistik om effekter samt situa-

tionen i Ukraine og afsluttet med en bordrunde. Referatet følger dagsordenen. 

 

2. Bordrunde  

Bordrunde med henblik på videndeling om aktiviteter, planer og overvejelser relateret 

til indberetning, digitalisering og administrative byrder 

 

Ulver fra ERST tilbød at præsentere Regelforum på næste møde og varslede, at han 

også havde et andet emne at præsentere på næste møde. 

 

Lars fra DA har p.t. fokus på arbejdet med kommende nye EU-krav til lønstruktursta-

tistikken og indsatsen for at minimere byrder på de mindre virksomheder i den forbin-

delse. DST deler DA’s position, men vi står desværre ret alene i EU. 

 

Ove fra DTL fortalte om arbejdet med data, der genereres af køretøjerne. Arbejdet har 

et stort potentiale, men er også udfordret af, at en del data ejes af lastbilproducenterne 

og ikke af vognmændene.  Det medfører et behov for afklaring af, hvem der kan bruge 

disse data, og hvad de kan og må bruges til. Der er en ny regulering på vej om sikring 

af data ift. myndigheder, redningstjenester mv.. Ove gav udtryk for, at det kunne være 

interessant at sikre adgang til disse data til statistiske formål. SSA fra DST fortalte, at 

transportsektoren har stor betydning for DST’s arbejde med statistik, og at situationen 

i Ukraine samt COVID-19 har understreget vigtigheden af transportsektorens betyd-

ning for forsyningsmuligheder mv. Hvis vi ser ind i en fremtid, hvor vi kan koble gods, 

afsender, modtager og transportmåde, så kan det blive rigtig spændende. 

 

Kristina fra TEKNIQ-Arbejdsgiverne udtrykte anerkendelse af DST’s arbejde med byr-

dereducerende automatisering i dataindsamlingen.   

 

3. Orientering 

 

Normalisering af dataindsamling efter COVID 

HPS fortalte om DST’s opfølgning på manglende indberetning. I 2020-2021 har DST 

haft en lempelig praksis ift. udsættelser og indberetning af bedste skøn og ikke indledt 

politisager. En del virksomheder undlader nu at indberette og af hensyn til statistik-

kens kvalitet og ligebehandling af de indberetningspligtige virksomheder, er det nød-

vendigt at normalisere opfølgningen, der i sidste instans kan resultere i overdragelse 

af sager til politiet. DST ønsker ikke politisager, og orienterer proaktivt om normalise-

ringen mhp. at opnå indberetning og undgå mange politisager i forbindelse med nor-

maliseringen. SSA supplerede, at før COVID blev blot 4 promille af DST’s indsamlings-

forhold med virksomheder overdraget til politiet pga. manglende indberetning trods 

mange rykkere, og vi ønsker så få politisager som overhovedet muligt. 

 

Malene fra DI spurgte, om de kunne bidrage til at dele info om normalisering af ryk-

kerprocedurerne gennem deres nyhedsbreve el.lign. HPS takkede for det gode tilbud 

og vil dele tekst om varsling af normaliseringen, som medlemmer af Indberetterudval-

get kan bruge i deres kommunikation med medlemsvirksomheder mv.  
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Omlægning af indberetningsløsninger 

HPS fortalte, at DST arbejder med en hård deadline for omlægning af alle indtastnings-

løsninger på virk.dk i foråret 2023. I forbindelse med omlægningen må en del funkti-

onalitet i blanketterne udelades. Vi vil arbejde på at genindføre den, når alle løsninger 

er omlagt. Positive effekter af omlægningen på den korte bane er mere responsive løs-

ninger, der fx kan bruges på mobil og tablet og mere genkendeligt fællesoffentlige de-

sign. De nye løsninger fungerer ikke i Internet Explorer. Lars fra DA spurgte, hvor 

mange der bruger Internet Explorer i dag. HPS svarede, at Internet Explorer fortsat 

anvendes i nogle virksomheder, men at den ikke længere er sikker og fx heller ikke kan 

anvendes på Virk.dk. 

 

Kommunikation med indberettere 

HPS fortalte om, hvordan DST arbejder med omlægning af breve til HTML, så indhol-

det vises direkte i mailens tekstfelt og ikke i en vedhæftet PDF. DST har også ibrugtaget 

en ny løsning til udsendelse af særbreve ift. berigtigelser, nyhedsbreve mm. til rele-

vante grupper af indberettere. DST arbejder også med at gøre den mest efterspurgte 

information i supporten mere synlig og tilgængelig på de statistikspecifikke oplys-

ningssider, så indberetterne får hjælp, før de får problemer. DST arbejder også på mere 

tilgængelig generel information om fordeling af indberetningsopgaverne til branche-

organisationer, medier og interesserede indberettere.  

 

4. Ny statistik 

 

Ny ad hoc statistik om effekter af COVID og situationen i Ukraine 

SBH orienterede om nye ad hoc-spørgsmål i konjunkturbarometrene om hhv. effekter 

af COVID-19 og situationen i Ukraine. DST ønsker også fremover at supplere dataind-

samlinger med frivillige ekstra spørgsmål om højaktuelle emner.  

 

CZO supplerede med, at DST arbejder på en model, der gør det nemmere og hurtigere 

at tilføje nye frivillige ad hoc spørgsmål i relevante indberetningsløsninger. Det ville fx 

have været interessant at koble spørgsmål om Tour de France til indberetning af over-

natninger. SSA fra DST supplerede, at DST selvfølgelig også her vil have fokus på ba-

lancen mellem det brugerhensyn og byrdehensyn.  

 

Malene fra DI var positivt indstillet over for evt. flere frivillige spørgsmål om højaktu-

elle emner. Hun supplerede, at DI også selv havde haft udbytte af de ekstra data under 

Covid-19.  

 

Benedikte fra Horesta var enig i, at de ekstra spørgsmål, der belyste højaktuelle emner 

som Covid-19, havde værdi. Ift. konjunkturundersøgelsen generelt tilføjede hun, at det 

kunne være svært for deres medlemmer at skulle se tre mdr. frem, da deres branche er 

meget sæsonbetonet. Benedikte fremsatte et ønske om, at DST orienterede udvalget på 

forkant om nye ad hoc spørgsmål, da organisationerne også ønsker at byrdereducere 

ift. deres medlemmer. En orientering kunne forebygge, at organisationerne evt. bela-

ster deres medlemmer med sær-undersøgelser om samme emner. HPS svarede, at det 

vil DST gerne gøre. Endelig tilføjede Benedikte, at der pt. er mangel på arbejdskraft, så 

de er påpasselige med ikke at belaste deres medlemmer med for mange undersøgelser 

lige nu. 
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Små virksomheders aktiviteter 

HPS orienterede om, at der har været skriftlig høring i udvalget vedr. dataindsamling 

til undersøgelsen om små virksomheders aktiviteter – og at det var godkendt i besty-

relsen i går. Der var ikke indkommet nogen høringssvar. Små virksomheder friholdes 

fra de fleste undersøgelser og en årlig dataindsamling blandt ca. 1.700 små virksomhe-

der skal sikre statistik om dette segment. I 2022 omhandler undersøgelsen digitalise-

ring og e-handel, grøn omstilling og SDG. Ulver fra ERST syntes, at det var godt, at der 

var fokus på e-handel.  

 

Markedstransparens 

HPS fra DST orienterede om ny dataindsamling ift. EU-forordningen om markeds-

transparens mhp. overvågning af prisudvikling på landbrugsprodukter. Der er indgået 

aftale med alle 15 dataleverandører. 

 

5. Forenklingsinitiativer 

 

Modernisering af Intrastat 

HPS orienterede om indberetning til Intrastat, der udgør ca. 50 pct. af de samlede ind-

beretningsbyrder til statistik. Moderniseringen implicerer fritagelse af især mange im-

portører, men også nogle eksportører. De pligtige eksportører skal fremover indberette 

to nye oplysninger, der skal sikre, at eksportdata kan udveksles med andre EU-lande 

og anvendes som kilde til opgørelse af import. I regi af moderniseringsprojektet har 

DST siden 2020 fritaget ca. 1.200 enheder til eksport og ca. 1.500 enheder til import. 

 

Byrdemål og –minimering 

HPS fortalte, at indberetningsbyrden til DST omhandler tidsforbrug og omkostninger 

i erhvervslivet ift. ca. 350.000 lovpligtige indberetninger til 65 skemabaserede stati-

stikker fra ca. 46.000 private virksomheder (2021). DST’s såkaldte 3-6-9 regel sikrer, 

at de mindste virksomheder med de færreste ressourcer har færrest indberetningsop-

gaver. De samlede byrder ved statistikindberetning er p.t. opgjort til ca. 120 mio. pr år. 

Det er ca. 0,4 pct. af erhvervslivets samlede administrative byrder i erhvervslivet. Op-

gørelsen er baseret på fremskrivninger af AMVAB-basismålingen fra 2004 ud fra de 

hhv. udvidelser og reduktioner, der i årenes løb er sket i de obligatoriske erhvervsret-

tede dataindsamlinger. 

 

DST vil fra 2022 implementere en ny model for byrdeberegning baseret på virksomhe-

dernes selvrapporterede tidsforbrug. Ca. 85 pct. af virksomhederne oplyser deres tids-

forbrug på årlige indberetninger. På månedlige og kvartalsvise indberetninger er an-

delen af indberetninger med selvoplyst tidsforbrug noget lavere, da virksomheder ty-

pisk ikke bruger tid på at rapportere tidsforbrug måned efter måned. Ca. 20 skriver 

feedback i fritekstfeltet ved indberetning. DST bruger denne info til løbende forbedring 

af indberetningsløsningerne.  

 

Finn fra Landbrug og Fødevarer efterlyste information om fordeling af indberetnings-

opgaver og byrder i de forskellige sektorer. Det vil DST også gerne udstille mere trans-

parent på den kommende oplysningsside om DST’s arbejde med fordeling og minime-

ring af indberetningsopgaver.  
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6. Automatiseringsinitiativer 

 

Byrdereducering i Vejgodstransportsektoren 

Flemming fra Base Online præsenterede en prototype på halvautomatisk generering af 

en indberetning til godstransporten. Indberetning ved manuel indtastning af oplysnin-

ger om kørsel og gods i en specifik uge er meget detaljeret og opleves som meget tids-

krævende og besværlig.  

 

Flemming fortalte, at business casen for projektet reelt ligger i at kunne tilbyde vogn-

mændene nye indsigter ift. effektivitet og lønsomhed vedr. deres bilers kørsel og sam-

tidigt generere en statistikindberetning som bi-produkt. Flemming viste, hvordan data 

om kørsel (postnummer og kørte km) blev hentet fra en såkaldt tracker på den enkelte 

bil og suppleret med oplysninger fra vognmandsvirksomhedens ERP system og Det 

Digitale Motorregister. Systemet forudsætter dermed en tracker, som p.t. anvendes i 

ca. 5.000 af 40.000 danske lastbiler. 

 

På det nuværende udviklingstrin skal data om godstype, vægt og evt. anhænger indta-

stes manuelt. Der arbejdes på at kunne hente flere data om gods fra virksomhedernes 

ordresystemer og om udstyr fra trackere på anhængere mm.  

 

CZO supplerede, at oplysninger om gods fra virksomheders interne systemer evt. kan 

oversættes til de godstyper, som DST har brug for via Machine Learning.   

 

SSA spurgte ind til, hvad der skal til for at få en automatisk løsning i drift. Flemming 

fra Base Online vil drøfte en potentiel showcase med POT fra DST med henblik på at 

komme videre.  

 

SSA spurgte ind til, om statistikken kunne produceres på baggrund af de 5.000 biler 

med den specifikke tracker. POT svarede, at de 5.000 lastbiler ikke kunne sikre en re-

præsentativ stikprøve. Men at alle vogne i princippet har en tracker.  

 

SSA afsluttede med at invitere alle udvalgsmedlemmer til at overveje og melde ind, hvis 

der er kendskab til anvendelse af trackere eller lignende udstyr i andre brancher, der 

kan indeholde data til indberetning fx i hotelbranchen, teaterbranchen og lignende, så 

man på sigt kan tænke i, hvordan/om vi kan få data ind automatisk uden at lægge en 

byrde på indberetterne  

 

Automatisk erhvervsrapportering (AER) 

SSA fortalte om arbejdet med automatisk overførsel og deling af bogføringsrelaterede 

data fra virksomhederne mellem relevante myndigheder. Der blev gennemført et stu-

die fra 2018-2020, der viste, at det godt kan lade sig gøre rent teknisk. DST har bl.a. 

fokus på Regnskabsstatistikken, hvor de fleste data vil kunne hentes automatisk i et 

AER miljø. AER projektets fase 2 er fortsat i opstartsfasen. 

 

Malene fra DI spurgte ind til, om en fremtidige krav til virksomhedernes bæredygtig-

hedsrapportering tænkes ind i AER, da det vil blive en stor administrativ byrde for de-

res medlemmer. Automatisering og standarder vil kunne give stor byrdereduktion. 

SSA svarede, at der er opmærksomhed på dette ønske. 
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7. Eventuelt 

 

Næste møde finder sted ultimo november 2022, da vi så har arbejdsplanen for DST for 

2023 klar samt byrdemål.  

 

Ulver fra ERST vil på næste møde præsentere arbejdet i Regelforum 

 

Møde aftales med SEGES i september 


