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1. maj 2021 

 

Referat af 21. møde i Danmarks Statistiks bruger-
udvalg for Økonomisk Statistik 

Til medlemmerne af Danmarks Statistiks Brugerudvalg om Økonomisk Stati-

stik 

 

Tid: 

Torsdag den 8. april 2021 kl. 14.00 

Dagsorden for 21. møde i Brugerudvalget for Økonomisk 
Statistik 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

2. Nyt vægtgrundlag i forbrugerprisindekset 

 

3. Analyse om globalisering 

 

4. Nyt projekt: Forbedring af DST’s nationalregnskab 

 

5. Makroøkonomisk dashboard 

 

6. Eventuelt 

a. Spørgsmål til meddelelsespunkter 

b. Næste møde: primo oktober 2021 

 

Hjemmeside: 

Brugerudvalgets hjemmeside kan findes på: 
www.dst.dk/OmDST/organisation/brugerudvalg. Alle mødedokumenter, op-
læg og meddelelsespunkter er tilgængelige her. 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Kirsten Balling bød velkommen til udvalgets medlemmer. Dagsordenen for 

dette møde blev godkendt uden bemærkninger.  

2. Nyt vægtgrundlag i forbrugerprisindekset 

Martin Sædholm Nielsen præsenterede hvordan COVID-19 har påvirket opgø-

relsen af forbrugerprisindekset for 2020 og hvordan det forventes at påvirke 

2021. Følgende emner blev omtalt:  

- Hvordan (delvist) nedlukkede brancher har påvirket prisindsamlingen 

og hvordan det er håndteret i opgørelsen.  

- Hvilke vægte til 2021 er beregnet, da de normale metoder og antagelser 

omkring forbrugets sammensætning ikke har kunnet bruges i bereg-

ningen af vægte til 2021. 

- Hvilken betydning de påvirkede vægte potentielt kan have på de må-

nedlige årsudviklinger i 2021 samt den samlede udvikling for 2021. 

http://www.dst.dk/OmDST/organisation/brugerudvalg
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Spørgsmål og kommentarer: 

Martin Nygaard Jørgensen: Det hop der ses i indekset sfa. det store fald i char-

terrejser på slide 5– hvor stor en effekt regner I med at det giver når 2021 skal 

beregnes? 

 

Martin Sædholm Nielsen: Det ved vi ikke endnu, da vi ikke kender priserne 

endnu. 

 

Martin Nygaard Jørgensen: Vil I kunne lægge et eksempel på beregning ud på 

hjemmesiden? 

 

Martin Sædholm Nielsen: Ja, vi vil gerne lægge mere information om bereg-

ningerne ud på emnesiden. 

 

Troels Kromann Danielsen: Bliver priserne regnet i niveauer (i kr.) og vil in-

dekset ”vende tilbage” til det korrekte niveau når der kommer faktiske priser 

ind?  Altså bliver priserne i 2019 sammenlignelige med 2022? 

 

Martin Birger Larsen: Ja, vi regner i niveauer. 

3. Analyse om globalisering 

Annette Thomsen præsenterede analysen Hvordan indgår dansk produktion 

af varer i udlandet i nationalregnskabet? som er skrevet af Annette Thomsen 

og Dan Knudsen. 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Frederik I Pedersen har tre spørgsmål:  

1. Skal termen ”fabriksløs produktion” forstås anderledes end i tidligere analy-

ser? 

2. Fællesomkostningerne, som er svære at dele op i en dansk og udenlandsk 

del, men hvad gør det ellers svært at udskille værdiskabelsen foretaget i udlan-

det? Er det sværere at gøre det i de foreløbige opgørelser end i den endelige 

opgørelse. 

3. Vi vil gerne kunne trække den udenlandske værdiskabelse ud af den samlede 

værdiskabelse i forbindelse med produktivitetsberegninger. Er det problema-

tisk at gøre? 

 

Dan Knudsen: 

1. Ja, det er en smule anderledes. I analysen fra 2018 Dansk produktion påvir-

kes af produktion i udlandet kaldes ”processing” for fabriksløs produktion, 

inspireret af den amerikanske sprogbrug. I EU bruges fabriksløs produktion 

om ”merchanting” og den sprogbrug følges i den nye analyse.  

3. Ja, det er et problem at opgøre værditilvæksten ved den udenlandske pro-

duktion. I analysen fra 2018 blev der lavet et skøn på bruttoværditilvæksten 

ved processing med en note om, at der ikke var taget hensyn til processings 

andel af fællesomkostninger med anden produktion. Virksomheder, der bruger 

processingmodellen, kan godt have anden produktion ved siden af. I den nye 

analyse er det undladt at skønne på bruttoværditilvæksten ved udenlandsk 

produktion.  
 

Annette Thomsen: 

https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=45467
https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=45467
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2. I det endelige år hvor de detaljerede kilder indarbejdes er det ikke muligt at 

opdele fællesomkostningerne. I de foreløbige år er der færre kilder til rådighed 

og tallene fremskrives med indikatorer og der er dermed mindre mulighed for 

at foretage tjeks. 

 

Martin Nygaard Jørgensen: I Nationalbanken forstår vi problematikken med 

den udenlandske produktion. Det kunne dog være gavnligt med en form for 

supplerende indikator for indenlandsk aktivitet, som kunne give et bedre 

grundlag for at vurdere den indenlandske kapacitetsudnyttelse. Nationalban-

ken vil gerne deltage i arbejdet med udviklingen af en indikator. Har Danmarks 

Statistik spurgt virksomhederne om fordelingen af fællesomkostninger? 

 

Annette Thomsen: Nej. Vi har dog undersøgt enkelte store virksomheders 

regnskaber, men de ser ud til at være meget forskelligt fordelt. Det gør det me-

get svært at antage en fast fordeling. 

 

Henrik Sejerbo Sørensen: Vi vil gerne gøre mere ud af kommunikationen om-

kring globaliseringens betydning i vores forskellige offentliggørelser. 

 

Annette Thomsen: Vi er også ved at undersøge mulighederne for at opgøre ek-

sporten i faste priser i og udenfor Danmark. Det kræver dog en del mere udvik-

ling for det kan lade sig gøre. 

 

Casper Winther: Vi har tidligere udgivet en analyse om fremstillingskoncerner-

nes globale aktiviteter. Den viste, at en stor del af effekten er indkomst og der-

med ikke påvirker opgørelsen af BNP.  

4. Nyt projekt: Forbedring af DST’s nationalregnskab 

Kirsten Balling introducerede det nye program Forbedring af DST’s national-

regnskab(FODANA). Vores nye rigsstatistiker har et stort fokus på national-

regnskabet og programmet er en udvidelse og opprioritering af de initiativer vi 

har igangsat i løbet af de senere år. 

 

Maria Nilsson præsenterede programmet. Programmets formål er at reducere 

revisionerne, effektivisere vores produktion samt at øge gennemsigtigheden af 

beregningerne.  

 

Som et led i opstarten af programmet vil vi gerne inddrage vores kernebrugere 

som kan bidrage med viden og erfaring. Derfor vil vi gerne invitere Brugerud-

valget til dialogmøder om udfordringer og eventuelt forslag til forbedringer.  

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Martin Nygaard Jørgensen: Ros til prioriteringen af området. Nationalregn-

skabet er også et kerneprodukt og det er vigtigt at øge troværdigheden. Natio-

nalbanken vil gerne deltage. 

 

Thomas Nymann Nielsen: Opgørelsen af sundhedsudgifterne er meget relevan-

te for os. Opgørelsen bruges bl.a. som udgangspunkt for beregningen af det 

demografiske udgiftspres i økonomiaftalerne og i den kommende velfærdslov. 

Vi vil gerne indgå i dialog om hvordan sundhedsudgifterne indgår." 
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Thomas Olsen: Det er vi åbne overfor. Det er ikke umiddelbart tænkt indi 

FODANA, men det kan gøres i et andet forum. Danmarks Statistik arbejder 

allerede med sundhedsstatistik. 

5. Makroøkonomisk dashboard 

Kirsten Balling: Vi er i gang med at udarbejde et makroøkonomisk dashboard, 

der skal give vores brugere mulighed for hurtigt at danne sig et overblik over 

situationen i økonomien. Det er udarbejdet med inspiration i Eurostats øko-

nomiske dashboard, der er etableret i forbindelse med Corona-krisen. Vi vil 

gerne have jeres tilbagemeldinger på, hvad der evt. kan ændres eller forbedres.  

 

Lars Knudsen viste en testversion af det makroøkonomiske dashboard som 

består af 16 grafer, der bl.a. dækker BNP, forbrugerpriser, ledighed, nettoek-

sport osv. 

 

Mette Hørdum Larsen: Det kunne være rart med mulighed for at kunne vælge 

mellem niveau og udvikling. Det er forskelligt hvad der er relevant at se på. 

 

Niels Arne Dam: Det ser umiddelbart fint ud. Men vi er kernebrugere og det er 

nok ikke helt os der er tænkt som målgruppen. Derfor er det lidt svært at bidra-

ge. Noget I kunne overveje at tilføje: 

- BNI, men det er måske for komplekst for målgruppen. 

- Grafen over aktiekurser er nok ikke så relevant at have med her. Bruge-

re der har interesse i de tal finder dem et andet sted, hvor opdaterings-

frekvensen er hyppigere. 

 

Troels Kromann Danielsen: I bør tænke over målgruppen I gerne vil ramme. 

Lige nu virker det lidt uoverskuelig. Det kunne være brugbart med inddeling i 

emner og tilføje nogle overskrifter, der guider brugerne.  Ellers er det et fint 

initiativ. 

 

Kirsten Balling: Det kunne være en mulighed at kombinere flere områder og se 

på flere områder i en graf. 

 

Lars Knudsen: Vi har indtil videre valgt at gøre det så simpelt som muligt, men 

det kan godt lade sig gøre at tilføje flere funktionaliteter.  

6. Eventuelt 

Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til de skriftlige meddelelser og Kir-

sten Balling afsluttede mødet. Næste møde vil finde sted i starten af oktober 

2021.  
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Oversigt over deltagere ved mødet i Brugerudvalget for Økono-
misk Statistik 8. april 2021. 

Navn Styrelser/ministerier mm. 

Martin Nygaard Jørgensen Nationalbanken 

Rasmus Rold Nationalbanken 

Niels Arne Dam Finans Danmark 

Erik Hammer Økonomistyrelsen 

Frederik I. Pedersen  3F 

Katrine Søe Forsikring og Pension 

Jens Hjarsbech Axcelfuture 

Bjørn Sillemann Danske Bank 

Hjarn v. Zernichow Borberg Økonomisk Institut, KU 

Anna Wallner Indenrigs- og Boligministeriet 

Søren Lindemann Aagesen Kommunernes Landsforening 

Mette Hørdum Larsen Fagbevægelsens Hovedorganisation 

Simon Bjerremann Foreningen for Dansk Internethandel 

Thomas Nymann Nielsen Danske Regioner 

Troels Kromann Danielsen Nykredit 

Ole Just HK Danmark 

Kirsten Balling Danmarks Statistik, formand 
Christina Just Brandstrup Danmarks Statistik, sekretær 
Henrik Sejerbo Sørensen Danmarks Statistik 
Martin Ausker Danmarks Statistik 
Jes Asger Olsen Danmarks Statistik 
Annette Thomsen Danmarks Statistik 
Casper Winther Danmarks Statistik 
Thomas Bie Danmarks Statistik 
Jonas Dan Petersen Danmarks Statistik 
Sigrid Krogstrup Jensen Danmarks Statistik 
Katja Møller Hjelvang Danmarks Statistik 
Martin Sædholm Nielsen Danmarks Statistik 
Martin Birger Larsen Danmarks Statistik 
Thomas Andriianets-Olsen Danmarks Statistik 
Carsten Zornig Danmarks Statistik 
Birthe Moltrup-Nielsen Danmarks Statistik 
Steen Dahl Pedersen Danmarks Statistik 
Søren Burman Danmarks Statistik 
Kirstine Sewohl Danmarks Statistik 
Michael Osterwald-Lenum Danmarks Statistik 
Dan Knudsen Danmarks Statistik 
Maria Nilsson Danmarks Statistik 
 


