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29. april 2022 

CJB 

Referat af 23. møde i Danmarks Statistiks bruger-
udvalg for Økonomisk Statistik 

Til medlemmerne af Danmarks Statistiks Brugerudvalg om Økonomisk Stati-

stik 

 

Tid: 

Torsdag den 7. april 2022 kl. 13.30 

Dagsorden for 23. møde i Brugerudvalget for Økonomisk 
Statistik 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

2. Forbedret data om husleje og betydningen af dette på forbrugerprisin-
dekset 
Danmark Statistik modtager fra 2022 og frem kvartalsvist data fra 

Ejendom Danmark om blandt andet husleje for boligudlejning. Dette 

oplæg vil omhandle implementeringen af disse data i indekset for hus-

lejeudviklingen og hvilken betydning ændringen af huslejeindekset vil 

få for forbrugerprisindekset.   

 

3. Hovedrevision 2024 

Præsentation af de kommende års arbejde med en hovedrevision af 

nationalregnskabet – en revision der skal være offentliggjort senest 

sommeren 2024. 

 

4. FODANA 

Igangværende og afsluttet arbejde i projektet ”Forbedring af Dan-

marks Statistiks Nationalregnskab”. Bl.a.: 

- Metadrevet it-system til nationalregnskabets inddata 

- Overgang fra regnskaber til nationalregnskab for el- og varme-

forsyning 

- Nationalregnskabskursus 

- Forretningskritiske virksomheder, kvartalsvist konsistensarbejde 

 

5. Eventuelt 

a. Spørgsmål til meddelelsespunkter 

i. Ejendomssalgsstatistikken 

b. Næste møde: primo oktober 2022 

 

Hjemmeside: 

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

http://www.dst.dk/OmDST/organisation/brugerudvalg
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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Kirsten Balling bød velkommen til udvalgets medlemmer. Meddelelsespunktet 

vedr. den nye ferielovs betydning for beskæftigelses- og ledighedsstatistikken 

flyttes op øverst på dagsordenen. Dagsordenen blev derefter godkendt uden 

bemærkninger. 

 

4. Den nye ferielovs betydning for beskæftigelses- og ledighedsstatistikken 
 

Thomas Thorsen gennemgik meddelelsespunktet om den nye ferielovs betyd-

ning for beskæftigelses- og ledighedsstatistikken.  

 

Der kommer en ekstraordinær revision af beskæftigelsestallene for 2021, som 

vil gøre beskæftigelsen konsistent over tid. Tallene for fuldtidsbeskæftigelsen 

(betalte timer) vil fortsat have et databrud d. 1. september 2020, hvor den nye 

ferielov trådte i kraft. 
 

Las Olsen: Vil der også være databrud i nationalregnskabets tal? 

 

Henrik Sejerbo Sørensen: Nej, i nationalregnskabet vil der ikke være et data-

brud for de præsterede timer. De bliver i øjeblikket holdt tilbage af andre årsa-

ger. 

2. Forbedret data om husleje og betydningen af dette på 
forbrugerprisindekset 

Martin Sædholm Nielsen præsenterede hvordan data fra Ejendom Danmark 

indgår i huslejeundersøgelsen, hvor det dækker det private udlejningsmarked, 

samt hvordan tallene indgår og påvirker forbrugerprisindekset. 

 

Vi har valgt det lysegrønne alternativ (se slide 11), der tillader udsving mellem -

50 og +100% i huslejen. Det skyldes, at vi gerne vil bruge så mange observatio-

ner som muligt og at vi også med den tidligere metode tillod relativt store ud-

sving. Overgangen fra årlig til nu kvartalsvis opdatering af tal for huslejen giver 

ændringer i forbrugerprisindeksets årsstigninger. Det er helt som forventet. 

 

Vi vil desuden gerne høre brugernes ønsker til, hvad huslejeundersøgelsen skal 

indeholde.  

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Teis Bay Andersen: Hvorfor er det nødvendigt at frasortere indberetninger. Er 

der tale om fejlindberetninger til Ejendom Danmark? 

 

Martin Sædholm Nielsen: Det kan det godt være, men det er ikke den primære 

årsag. Det skyldes, at vi skal måle ”lige-med-lige”, dvs. at hvis der er sket væ-

sentlige forbedringer i boligen, eksempelvis ny altan, skal det ikke afspejles 

som en generel prisudvikling på den bolig.  

 

Las Olsen: Betyder det, at forbedringer skal sorteres fra når huslejen indberet-

tes til Ejendom Danmark?  

 

Martin Sædholm Nielsen: Nej, det skal de ikke. Det er vores opgave at korrigere 

for forbedringerne, men det er en svær opgave at sætte grænserne korrekt. 
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Las Olsen: Hvornår indarbejdes de nye tal for huslejeundersøgelsen i forbru-

gerprisindekset? 

 

Martin Sædholm Nielsen: Det blev de i forbrugerprisindekset for februar 2022, 

som blev offentliggjort 10. marts. 

3. Hovedrevision 2024 

Thomas Andriianets-Olsen præsenterede arbejdet med hovedrevision 2024 – 

om baggrunden, processen og hvilken type sager der indarbejdes. 

 

Spørgsmål og kommentarer: 

Rasmus Rold Sørensen: Vil beregningen der offentliggøres i juni 2023 foretages 

anderledes en normalt? 

 

Annette Thomsen: Ja, der vil ikke foretages en endelig beregning af året 2020, 

men der vil blive foretaget og offentliggjort foreløbige beregninger af årene 

2020, 2021 og 2022. 

 

Sofie Holme Andersen: Der er en ny brancheklassifikation på vej. Hvornår kan 

vi se den? Er det en del af hovedrevision 2024? 

 

Carsten Zornig: Nej, der vil stadig gå noget tid før den nye branchenomenklatur 

er fastlagt og implementeringen kan gå i gang. Fra 2025 vil vi begynde at ind-

samle data efter den nye branchenomenklatur. Fra 2028 vil konjunkturstati-

stikkerne offentliggøres efter den nye branchenomenklatur, mens den vil være 

implementeret i strukturstatistikkerne tidligere. 

 

Sofie Holme Andersen: Skal alle lande revidere deres nationalregnskab hvert 5. 

år? 

 

Kirsten Balling: Ja, ifølge den harmoniserede europæiske revisions politik 

(HERP) skal alle lande foretage hovedrevisioner hvert 5. år (2024, 2029, 2034, 

osv.). 

 

Frederik Imer Pedersen: Forventer I store revisioner? 

 

Kirsten Balling: Det er meget svært at sige nu, da effekten af indarbejdelsen af 

alle sagerne ikke er fastlagt endnu. Derfor er det svært på nuværende tidspunkt 

at vurdere, om sagerne trækker i samme retning eller om de udligner hinanden. 

Vi deler med jer når vi ved lidt mere om størrelserne på revisionerne.  

 

Kirsten Balling: Der er som sagt ikke oplæg til store ændringer i statistikbank-

tabellerne. Det vil primært være ændringer i forbrugsgrupperne som følge af 

den nye COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). I god 

tid før offentliggørelsen i juni 2024, vil vi gerne udarbejde en betaversion af de 

nye tabeller til jer, hvis der viser sig et behov for det. 

 

Frederik Imer Pedersen: Hvad er retningslinjerne for ændring af basisåret for 

faste priser i nationalregnskabet? I øjeblikket er det 2010. 

 

Henrik Sejerbo Sørensen: Det er ikke noget vi har besluttet endnu, men det kan 

godt komme på tale. 
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Kirsten Balling: Det er ikke et stort problem for os at have et ældre basisår, da 

vi bruger kædeindeks og derfor vil vækstraterne ikke blive påvirket af ændrin-

ger i basisåret. 

 

Las Olsen: I den forbindelse vil vi gerne vide i god tid, når der ændres basisår i 

forbrugerprisindekset. Mange havde ikke opdaget det sidste gang, hvilket skab-

te lidt panik. 

 

Katja Møller Hjelvang: Det skal vi nok huske at gøre! 

 

Martin Birger Larsen: Næste gang er i januar 2026. 

4. FODANA 

Maria Nilsson og Henrik Sejerbo Sørensen præsenterede gennemførte og 

igangværende initiativer i FODANA-programmet (Forbedring af Danmarks 

Statistiks Nationalregnskab).  

De afsluttede initiativer er: 

Energiområdet (el- og varmeforsyning), hvor vi nu har skabt en bedre 

sammenhæng mellem regnskaberne og energiregnskabet der opgøres i mæng-

der. De nye tal indarbejdes i forbindelse med hovedrevisionen 2024. 

 

Internt nationalregnskabskursus, der skal øge den tværgående viden om 

det funktionelle nationalregnskab hos de medarbejdere der laver nationalregn-

skab og dets primærstatistikker. Derudover planlægger vi at lave et online-

kursus for eksterne. 

 

Vi vil gerne høre fra jer, hvis I har interesse i et nationalregnskabskursus. 

 

Teis Bay Andersen: Det kommer an på hvad detaljeringsgraden er. 

 

Frederik Imer Pedersen: Det må gerne være et onlinekursus.  

 

Henrik Sejerbo Sørensen: Det regner vi med at det bliver. Vi er ved at afklare 

hvordan det kan lade sig gøre. 

 

De igangværende initiativer er: 

Formidlingsprodukter om nationalregnskabet og revisioner, hvor vi har 

udarbejdet et kildeoverblik der viser hvilke kilder der bruges i de forskellige 

versioner af nationalregnskabet, samt revisionsoverblik. 

 

Kvartalsvis datakonfrontation, hvor vi vil kigge på konsistens på tværs af 

primærstatistikker for de største virksomheder.  

 

Inddata-system, som er et metadata-drevet IT-system der skal indeholde de 

kilder der indgår i nationalregnskabets forskellige versioner. 

 

Energiområdet (olie- og gasindvinding og gasforsyning), svarende til 

initiativet om el og varmeforsyning. 

 

Ny metode og IT-system til beregning af det foreløbige årlige natio-

nalregnskab, hvor vi vil bruge produktbalancer på et mere aggregeret niveau 

end de endelige beregninger. 
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Det er planen, at vi vil bruge det nye system til at beregne nationalregnskabs-

åerne 2020 og 2021 i forbindelse med juniversionen i 2023, hvor der ikke vil 

blive beregnet et endeligt nationalregnskab for 2020. 

 

Globalisering, hvor vi gerne vil vide hvordan vi kan skabe en større forståelse 

af globalisering og hvordan den påvirker statistikkerne.  

 

I den forbindelse vil vi gerne invitere jer en workshop om globalisering i juni. 

 

Las Olsen: Hvorfor bruger vi ikke kortdata for at ramme udviklingen på især 

privatforbruget bedre? 

 

Henrik Sejerbo Sørensen: Det bruger vi allerede på en række områder. Vi har 

forskellige kilder, som kan vise forskellige udviklinger og derfor kan vi nogle 

gange ramme forkert. Det er et område vi er meget opmærksomme på og i øje-

blikket er i gang med at analysere. 

 

Frederik Imer Pedersen: Nogle gange må Danmarks Statistik gerne være bedre 

til at forklare store ændringer og om de skyldes globalisering – også i primær-

statistikkerne. 

 

Henrik Sejerbo Sørensen: Det er noget vi løbende forsøger at forbedre. 

5. Eventuelt 

a. Spørgsmål til skriftlige meddelelsespunkter 

1. Arbejdskraftmangel i konjunkturbarometrene  

Frederik Imer Pedersen: Kan spørgeskemaet udvides med mere detaljerede 

spørgsmål om arbejdskraftmangel og løbende med aktuelle emner? 

Carsten Zornig: Vi vil godt kunne udvide med flere spørgsmål, evt. målrettet de 

virksomheder der angiver at have mangel på arbejdskraft. Det har vi eksempel-

vis gjort under Corona og senest med krigen i Ukraine. Generelt er vi dog lidt 

varsomme med at tilføje flere spørgsmål, da det er frivilligt for virksomhederne 

at deltage i undersøgelsen. Virksomhederne er dog generelt positivt stemte for 

at svare på de aktuelle spørgsmål. 

2. Ejendomssalg - undersøgelse af beregningsmetoden for foreløbige prisin-
deks 
 
Rasmus Rold Sørensen har på forhånd bedt os om at kommenterer på kvalite-
ten og kommunikationen af revisionerne af de foreløbige prisindeks for ejen-
domssalg og derfor præsenterede Jakob Holmgaard en række resultater fra en 
igangværende analyse af tallene og kvaliteten af dem. 
 
Kirsten Balling: Vi vil gerne høre fra jer, om tallene er nyttige eller mere er 
”støj”. De foreløbige opgørelser er i sin tid skabt på baggrund af brugerbehov, 
men bliver de opfattet som ”for” usikre? 
 
Las Olsen: De seneste opgørelser er tæt på ubrugelige. Vi kan ikke forstå at 
Danmarks Statistik selv kan tro på de tal der er offentliggjort. Der bør være en 
mere åben tilgang til at tale om tallenes usikkerhed. 
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Frederik Imer Pedersen: Der findes andre tal på områder, som er til rådighed 
før DSTs offentliggørelser dem bør man kigge på. 
 
Sofie Holme Andersen: Måske skal der gøres mere ud af at gøre folk opmærk-
somme på, når tallene er foreløbige, at de løbende revideres og først er endelige 
1 år efter. 
 
Kirsten Balling: Ja, vi skal have en mere klar kommunikation om tallene. 
 
Las Olsen: Det er svært at have troværdighed til tallene. 
 
Kirsten Balling: Hvad bør vi så gøre i den periode hvor tallene er usikre? Skal vi 
vente med at offentliggøre til tallene er mere sikre? 
 
Rasmus Rold Sørensen: DST må meget gerne forholde sig til og forklare, hvis 
der er store afvigelser fra andre kilder, eksempelvis Boligsiden.  
 
Frederik Imer Pedersen: Når tallene er specielt usikre, kan de eventuelt flyttes 
til siden for eksperimentel statistik.  
 
Kirsten Balling afrundede punktet med en invitation til at hjælpe med at for-
bedre metoden og kommunikationen om tallene. 
 
3. Partnerskab om Finansministeriets MAKRO-model 
 
Ingen kommentarer til dette meddelelsespunkt. 
 
b. Næste møde: primo oktober 2022 
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Oversigt over deltagere ved mødet i Brugerudvalget for Økono-
misk Statistik 7. april 2022. 

Navn Styrelser/ministerier mm. 

Frederik Imer Pedersen  3F 

Sofie Holme Andersen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

Las Olsen Danske Bank 

Klaus Rasmussen Dansk Industri 

Katrine Bagge Thorball Erhvervsministeriet 

Mads Wulff Harslund Finansministeriet 

Anna Maria Wallner Indenrigs- og Boligministeriet 

Teis Bay Andersen Kommunernes Landsforening 

Rasmus Rold Sørensen Nationalbanken 

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 
Katja Møller Hjelvang Danmarks Statistik 
Thomas Andriianets-Olsen Danmarks Statistik 
Carsten Zornig Danmarks Statistik 
Birthe Moltrup-Nielsen Danmarks Statistik 
Dan Knudsen Danmarks Statistik 
Maria Nilsson Danmarks Statistik 
Martin Sædholm Nielsen Danmarks Statistik 
Jakob Holmgaard Danmarks Statistik 
Martin Birger Larsen Danmarks Statistik 
Rohan Draper Danmarks Statistik 
Thomas Thorsen Danmarks Statistik 
 


