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21. april 2021 

CJB 

Nationalregnskab 

 

Danmarks Statistiks Styrelse har i medfør af Lov om Danmarks Statistik § 3, 

stk. 4 nedsat et brugerudvalg om økonomisk statistik. 

1 Udvalgets opgaver 

Brugerudvalgets overordnede opgaver er, at 

 drøfte og evaluere de opnåede resultater og den planlagte udvikling i 
den økonomiske statistik  

 drøfte brugernes brug af den økonomiske statistik og deres behov for ny 
statistik 

 drøfte kvalitet, dokumentation og formidling af den økonomiske stati-
stik. 

 

Udvalget vil desuden blive orienteret om forslag til EU-retsakter indenfor ud-

valgets emneområde. 

 

Udvalget dækker følgende emneområder: 

 Nationalregnskab, offentlige finanser, konjunkturstatistik, udenrigs-

økonomi, globalisering, beskæftigelse, priser, forbrug og finansiel stati-

stik. 

2 Arbejdsform 

Danmarks Statistiks afdelingsdirektør for økonomisk statistik er formand for 

udvalget og Danmarks Statistik stiller sekretariat til rådighed. Sekretariatet 

udsender materiale og udarbejder referat mv. Referatet godkendes af udvalgets 

medlemmer. 

 

Udvalget holder normalt møde i april og oktober. Hele eller dele af møderne vil 

have form af faglige seminarer, hvor der kan være flere deltagere fra de institu-

tioner, der er repræsenteret i udvalget. 

I god tid inden afholdelse af møde udsender Danmarks Statistik et udkast til 

dagsorden til udvalgets medlemmer, som har mulighed for at foreslå yderligere 

punkter på dagsordenen.  

 

Udvalgets medlemmer indbydes desuden til et orienteringsmøde om hovedre-

sultaterne af de foreløbige kvartalsvise nationalregnskaber. Mødet afholdes på 

udgivelsesdagen. 

 

Der afholdes skriftlige høringer om de årlige arbejdsplaner. 

 

Der kan nedsættes arbejdsgrupper i tilknytning til udvalget. 
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Mødemateriale og en oversigt over udvalgets medlemmer vil være tilgængeligt 

på Danmarks Statistiks hjemmeside. 

3 Medlemmer af udvalget 

Medlemmer udpeges af Rigsstatistikeren efter indstilling fra: 

 

Finansministeriet 

Erhvervsministeriet 

 

Det Økonomiske Råds Sekretariat 

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

Danmarks Nationalbank 

Dansk Erhverv 

Dansk Metal 

Danske Regioner 

Dansk Industri 

Eksportrådet 

Fagbevægelsens Hovedorganisation 

Finans Danmark 

Foreningen for Dansk Internethandel 

Forsikring og Pension 

HK Danmark 

Kommunernes Landsforening 

KRAKA 

Landbrug og Fødevarer 

Ledernes hovedorganisation 

Økonomistyrelsen 

 

Derudover kan Rigsstatistikeren udpege medlemmer der er særlig kyndige in-

denfor økonomisk statistik.  

4 Revision 

Udvalgets medlemskreds kan ændres efter Rigsstatistikerens beslutning. 

 

Udvalgets formål kan ændres efter beslutning i Danmarks Statistisk bestyrelse. 
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