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12. november 2021 

CJB 

Referat af 22. møde i Danmarks Statistiks bruger-
udvalg for Økonomisk Statistik 

Til medlemmerne af Danmarks Statistiks Brugerudvalg om Økonomisk Stati-

stik 

 

Tid: 

Torsdag den 7. oktober 2021 kl. 14.00 

Dagsorden for 22. møde i Brugerudvalget for Økonomisk 
Statistik 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden  
 

2. Eksperimentelle data  
 

3. Særlige forhold i nationalregnskabets udgivelser som følge af COVID-19  
 

4. API, Statistikbanken og skræddersyede kurser  
 

5. Præsentation af initiativer der skal medvirke til at forbedre Danmarks 
Statistiks Nationalregnskab  
 

Vi opstiller Posters fra udvalgte initiativer, der skal medvirke til at re-

ducere revisioner i nationalregnskabet. Der bliver ligeledes mulighed 

for at have en uformel snak med medarbejdere, som arbejder med de 

pågældende initiativer. 

 

6. Eventuelt  
 

a. Spørgsmål til meddelelsespunkter  
b. Næste møde: primo april 2022  

 

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. Det sidste punkt på 

dagsordenen vedr. spørgsmål til meddelelsespunkter flyttes op øverst på dags-

ordenen. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

6. Eventuelt 

 

Der var ingen spørgsmål til meddelelsespunkterne. 

 

http://www.dst.dk/OmDST/organisation/brugerudvalg
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2. Eksperimentelle data 

Kirsten Balling præsenterede resultaterne af en brugerundersøgelse af Dan-

marks Statistiks eksperimentelle data, som er udført på tværs af alle Danmarks 

statistiks brugerudvalg.  

 

De eksperimentelle data er noget Danmarks Statistik for alvor begyndte at ud-

give i forbindelse med Corona. Danmarks Statistik er interesserede i at vide 

hvad brugerne synes om tiltagene, og om det er noget brugerne ønsker fortsæt-

ter. Generelt viste undersøgelsen, at brugerne har taget positivt imod tiltaget og 

også ønsker videreført. Der var en del der havde svært ved at finde tingene på 

temasiden, men det kan ændres i forbindelse med den nye emnestruktur. 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Mette Hørdum Larsen: Det kunne være meget brugbart at fortsætte med at 

stille relevante særspørgsmål i erhvervsundersøgelserne, som man har gjort 

under Corona.  

 

Kirsten Balling: Det er noget vi overvejer at blive ved med. Vi skal dog hele ti-

den tænke over ikke at øge virksomhedernes indberetningsbyrde.  

 

Martin Nygaard Jørgensen: Vi ser det som en meget positiv udvikling. Det er 

meget relevant med hurtigere data, også selvom de er mere usikre. På lidt læn-

gere sigt er det måske andre eksperimentelle statistikker der er relevante, ek-

sempelvis hvor der bruges andre definitioner end de officielle.  

 

Frederik I. Pedersen: Jeg er enig i det der tidligere er sagt. Det er meget brug-

bart at have flere indikatorer samlet ét sted – selvom det er en meget stor opga-

ve for Danmarks Statistik. Det er meget oplagt at indføre flere særspørgsmål jf. 

det Mette nævnte. 

 

Frederik I. Pedersen: Kan Danmarks Statistik registrere hvilke af indikatorerne 

der kigges mest på? 

 

Steen Dahl Pedersen: Nej, det kan vi ikke når de ligger på samme side. 

3. Særlige forhold i nationalregnskabets udgivelser som 
følge af COVID-19 

Henrik Sejerbo Sørensen og Jonas Dan Petersen præsenterede hvilke tiltag 

Danmarks Statistik har taget i forbindelse med kommunikationen af national-

regnskabet under COVID-19.  

 

Hovedpunkter i præsentationen: 

- Vi har gjort mere ud af at perspektivere til historierne i kildestatistik-

kerne og skabe en sammenhængende historie om økonomien. 

- Større usikkerhed generelt og mere aggregeret offentliggørelsesniveau 

for 2020-tallene. 

- Større usikkerhed i opgørelsen af statistikken firmaernes køb og salg 

(FIKS) pga. udsatte frister 

- Større usikkerhed om forbrug i produktionen (og dermed bruttoværdi-

tilvæksten), da den normale antagelse om, at branchernes inputprocent 

er uændret på kort sigt, er udfordret af helt og delvist nedlukkede er-

hverv. Det ved vi mere om, når vi kan indarbejde regnskabsoplysninger. 
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- Væksten i det offentlige forbrug er opgjort anderledes end normalt og 

der er foretaget en række ekstraordinære korrektioner: Væksten inden-

for sundhed og kultur og fritid er estimeret vha. outputmetoden - re-

sten er estimeret vha. inputmetoden, hvor der er korrigeret for hjem-

sendte uden hjemmearbejde. Estimationen af sundhed er suppleret af 

en skøn for kapacitetsopbygning af COVID-19-beredskab. 

- Stor opjustering af momsprovenuet har betydet relativ stor opjustering 

af privatforbruget. 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Mette Hørdum Larsen: Ved I noget om hvordan inputprocenterne har ændret 

sig? 

 

Jonas Dan Petersen: Nej, vi ved ikke noget om det før vi får regnskabsstatistik-

ken. På dette område er vores metoder i de første versioner meget udfordret af, 

at vi faktisk ikke har nogen information om forbrug i produktionen endnu. 

 

Mette Hørdum Larsen: Har I nogen fornemmelse af, om revisionerne i forbrug 

i produktionen vil være i opadgående eller nedadgående retning? 

 

Henrik Sejerbo Sørensen: Det har vi ingen fornemmelse af endnu. Vi afventer 

opgørelsen af regnskabsstatistikken for 2020. 

 

Jonas Dan Petersen: I juni 2022 indarbejder vi første gang oplysninger fra 

regnskabsstatistikken for 2020. 

 

Henrik Sejerbo Sørensen: Og i juni 2023 indarbejdes regnskabsstatistikken 

detaljeret i den endelige opgørelse. 

 

Andreas Lund Jørgensen: Kan der siges noget om der er forskel i usikkerheden 

af de forskellige komponenter? 

 

Jonas Dan Petersen: Ja, umiddelbart vurderer vi, at opgørelsen af forbrug i 

produktionen og privatforbruget er behæftet med størst usikkerhed. 

 

Henrik Sejerbo Sørensen: Nogle brancher ser på detaljeret niveau meget usikre 

ud og det er medvirkende årsag til, at vi offentliggør på mere aggregeret niveau 

end planlagt. Vi er i gang med at undersøge om udviklingerne er retvisende 

eller som de skyldes enkelte virksomheders manglende eller fejlbehæftede ind-

beretninger. 

 

Frederik I. Pedersen: Har Danmarks Statistik diskuteret udfordringerne om-

kring COVID-19 med udenlandske kollegaer? 

 

Henrik Sejerbo Sørensen: Nej, ikke konkret – udover at det er meget svært!  

 

Kirsten Balling: Det er en god idé med en erfaringsudveksling med de nordiske 

kollegaer. 

 

Henrik Sejerbo Sørensen: Vi har udvekslet erfaringer mht. tilgængeligheden og 

usikkerheden af kildematerialet. Bl.a. privatforbrug. Internationalt set er der 

meget stor opmærksomhed på væksten i det offentlige. I de tidlige versioner er 

der stor forskel på, hvordan man har behandlet området, bl.a. brugen af input- 

og outputmetoden. Der går nok nogen tid før dette område er fuldt ud sam-

menligneligt på tværs af lande. 
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Mads Wulff Harslund: Har Danmarks Statistik erfaring med at kombinere høj-

frekvente data med traditionelle kildestatistikker? 

 

Jonas Dan Petersen: Ja, det er noget vi løbende prøver at bruge – særligt på de 

områder, hvor vores traditionelle kilder måske ikke er fuldt ud dækkende. Bl.a. 

bruger vi data fra dankorttransaktioner for at belyse internethandel som sup-

plement. 

4. API, Statistikbanken og skræddersyede kurser 

Jacob Solander præsenterede Danmarks Statistiks API, som er en programma-

tisk tilgang til at generere udtræk fra Statistikbanken. I forhold til almindelige 

udtræk i Statistikbanken, gør API’en at man kan trække ubegrænset data ud og 

bl.a. bruge kaldene fra Excel. API’en kan findes på www.dst.dk/api.   

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Andreas Lund Jørgensen: Er det muligt at kombinere oplysninger fra forskelli-

ge statistikbanktabeller? 

 

Jacob Solander: Nej, det er ikke muligt, da API’en er knyttet til én statistik-

banktabel. 

 

Frederik I. Pedersen: Det er grundlæggende en god funktionalitet, men det 

virker stadig lidt komplekst. Især hvis det ikke er noget man bruger særligt tit. 

Jeg har deltaget i kurset, som jeg synes kunne være lidt længere og indeholde 

lidt flere praktiske eksempler.  

5. Præsentation af initiativer der skal være med til at for-
bedre Danmarks Statistiks og efterfølgende postersession 

Maria Nilsson og Henrik Sejerbo Sørensen gav en status på projektet Forbed-

ring af Danmarks Statistiks Nationalregnskab.  

Foråret brugte vi på initiering af projektet, hvilket bl.a. indebar indsamling af 

forslag til områder der kunne forbedres. Tak til alle der deltog i interviewmø-

derne.  

Alle idéerne, som både kommer fra interne og eksterne interessenter, er samlet 

i et initiativkatalog, som er inddelt i 5 spor: 

- Brugere og kommunikation 

- ForretningsKritiske Virksomheder (FKV) 

- IT-system og metoder 

- På tværs af versioner 

- Struktur 

Vi er i gang med en række af initiativerne og dem vil vi nu præsentere for jer på 

de 5 ophængte posters.  

http://www.dst.dk/api
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Oversigt over deltagere ved mødet i Brugerudvalget for Økono-
misk Statistik 7. oktober 2021. 

Navn Styrelser/ministerier mm. 

Martin Nygaard Jørgensen Nationalbanken 

Andreas Lund Jørgensen KRAKA 

Klaus Rasmussen Dansk Industri 

Mads Wulff Harslund Finansministeriet 

Lene Andersen Finansministeriet 

Katrine Bagge Thorball Erhvervsministeriet 

Flemming Dengsø Nielsen Finans Danmark 

Erik Hammer Økonomistyrelsen 

Frederik I. Pedersen  3F 

Mette Hørdum Larsen Fagbevægelsens Hovedorganisation 

Valentin Thyge Egeberg Danske Regioner 

Kirsten Balling Danmarks Statistik, formand 
Christina Just Brandstrup Danmarks Statistik, sekretær 
Henrik Sejerbo Sørensen Danmarks Statistik 
Jes Asger Olsen Danmarks Statistik 
Annette Thomsen Danmarks Statistik 
Casper Winther Danmarks Statistik 
Jonas Dan Petersen Danmarks Statistik 
Thomas Andriianets-Olsen Danmarks Statistik 
Carsten Zornig Danmarks Statistik 
Steen Dahl Pedersen Danmarks Statistik 
Dan Knudsen Danmarks Statistik 
Maria Nilsson Danmarks Statistik 
Jon Mortensen Danmarks Statistik 
Ina Drabsch Rasmussen Danmarks Statistik 
Bo Siemsen Danmarks Statistik 
 


