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19. december 2019 

 

Referat af 18. møde i Danmarks Statistiks bruger-
udvalg for Økonomisk Statistik 

Til medlemmerne af Danmarks Statistiks Brugerudvalg om Økonomisk Stati-

stik 

 

Tid: 

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 14.00 

Dagsorden for 18. møde i Brugerudvalget for Økonomisk 
Statistik 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 
 

2. Reduktion af revisioner i Nationalregnskabet 

 

3. Versionsdatabase af Nationalregnskabet 
 

4. Planer for huslejestatistikken 
 

5. Få industrikoncerner bidrager stort til Danmarks betalingsbalanceover-
skud 

 

6. Eventuelt 
a. Spørgsmål til skriftlige meddelelser, jf. vedlagte 
b. Næste møde: 8. juni 2020 

 

Hjemmeside: 

Brugerudvalgets hjemmeside kan findes på: 
www.dst.dk/OmDST/organisation/brugerudvalg. Alle mødedokumenter og 
oplæg til meddelelsespunkter er tilgængelige her. 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Kirsten Balling bød velkommen til udvalgets medlemmer.  

 

Dagsordenen for dette møde og referat fra sidste møde blev godkendt uden 

bemærkninger. 

2. Reduktion af revisioner i Nationalregnskabet 

Martin Ausker, Christian Gysting og Carmela Moreno Baquero præsenterede 

de første resultater af de tiltag Danmarks Statistik har lanceret for at reducere 

revisionerne i nationalregnskabet. Præsentationen kan findes på Brugerudval-

gets hjemmeside under dagsordenspunkt 2, Reduktion af revisioner i Natio-

nalregnskabet. 

 

Frederik I. Pedersen spurgte, om det er Bygge og Anlæg, Bolig eller noget tredje 

der er årsagen til revisioner i investeringerne? 
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Christian Gysting svarende, at det hovedsageligt er revisioner i investeringer i 

boliger, erhvervsbygninger og anlæg som bidrager til revisioner, men at der 

også forekommer væsentlige revisioner i forskning og udvikling bl.a. på grund 

af betydelig import og eksport af F&U-tjenester. 

 

Klaus Rasmussen kommenterede, at eksport af Bygge og Anlæg er svært at op-

gøre og det dermed er svært at undgå revisioner i opgørelsen af denne. 

 

Casper Winther medgav, at det er vanskeligt at opgøre, men man i tjenestehan-

delsstatistikken og FKV gjorde et stort arbejde med at opgøre denne. 

 

Martin Ausker supplerede, at man via de to kilder prøvede at fange det så tid-

ligt så muligt. 

 

Frederik I. Pedersen spurgte, hvilke kilder der ligger til grund for opgørelsen og 

om man havde mulighed for at kigge på de modsvarende betalingsstrømme?  

 

Casper Winther svarede, at betalingsstrømme ikke bruges som kilde, men at 

oplysninger fra tjenestehandlen bruges så snart de er tilgængelige. 

 

Klaus Rasmussen kommenterede, at der nok ikke forelå så mange betalings-

strømme, da de er regnskabsinterne i koncernerne. 

 

Kirsten Balling rundede diskussionen af med, at brugerudvalgets medlemmer 

er velkomne til at byde ind med idéer, tiltag eller deltage i arbejdet med at re-

ducere revisionerne i Nationalregnskabet. 

3. Versionsdatabase af Nationalregnskabet 

Bo Siemsen præsenterede demoversionen af en versionsdatabase af National-

regnskabet. Præsentationen kan findes på Brugerudvalgets hjemmeside under 

dagsordenspunkt 3, Versionsdatabase af Nationalregnskabet. 

 

Frederik I. Pedersen kommenterede, at det var et rigtig godt initiativ og at Na-

tionalregnskabet var et oplagt sted at starte, men Udenrigshandels- og beta-

lingsbalancestatistikken kunne også være nyttigt at få ned i en versionsdata-

base. Frederik I. Pedersen kommenterede yderligere, at det præsenterede var 

meget omfangsrigt og at der måske kun var behov for en sammenligning før og 

efter seneste revision med tilhørende forklaringer. 

 

Martin Nygaard Jørgensen kommenterede, at det kunne være relevant at få 

statistikken over boligpriserne ned i en versionsdatabase. 

 

Kirsten Balling kommenterede, at med en omfangsrig versionsdatabase som 

den præsenterede, kunne opmærksomhed for behov opstå i takt med den blev 

brugt.  

 

Hjarn v. Zernichow Borberg kommenterede hertil, at en versionsdatabase vil 

give mulighed for at nørde og gå tilbage historisk uden nødvendigvis lige at vide 

nu hvad der kunne være interessant. 

 

Frederik I. Pedersen kommenterede, at en markering i versionsdatabasen af 

større data- og metoderevisioner vil være brugbart. 
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Bo Siemsen svarede, at det er der forsøgt i navngivningen af versionerne, men 

at Danmarks Statistik vil tage det til efterretning. 

 

Kirsten Balling supplerede, at det måske kunne tydeliggøres. 

 

Martin Nygaard Jørgensen kommenterede i forlængelse heraf, at det kunne 

være godt, hvis der kunne indgå en tekst i versionsdatabasen på en eller anden 

måde med forklaringer til revisionerne mellem versionerne. 

 

Kirsten Balling svarede, at det var en god idé, men at det nok ikke umiddelbart 

var teknisk muligt. 

4. Planer for huslejestatistikken 

Martin Sædholm Nielsen præsenterede planer for huslejestatistikken. Præsen-

tationen kan findes på Brugerudvalgets hjemmeside under dagsordenspunkt 4, 

Planer for huslejestatistikken. 

 

Niels Arne Dam spurgte, om forskellen mellem det nuværende huslejeindeks og 

det estimerede huslejeindeks stammer fra de private lejeboliger? 

 

Martin Sædholm Nielsen svarede, at det kommer fra de almene lejeboliger. 

 

Bjørn Tangaa Sillemann spurgte, hvornår Danmarks Statistik forventer at det 

forbedrede data for den private del af lejemarkedet inkluderes i forbrugerpris-

indekset? 

 

Martin Sædholm Nielsen svarede, at det forhåbentlig kommer med fra 2021, 

men at det også afhænger af hvornår Danmarks Statistik får data fra Ejendom-

Danmark.   

 

Niels Arne Dam spurgte, hvilken vægtning der er brugt i huslejeindekset? 

 

Martin Sædholm Nielsen svarede, at der anvendes omsætningsvægte, der be-

regnes som antallet af lejemål i regionerne ganget med den gennemsnitlige 

husleje på regionsniveau. Dette og mere kan også findes i analysen ”Ny datakil-

de forbedrer opgørelsen af huslejeudviklingen” der udkom d. 2. december 

2019.  

5. Få industrikoncerner bidrager stort til Danmarks beta-
lingsbalanceoverskud 

Caroline Bo fra Danmarks Statistik og Helle Eis Christensen fra Danmarks Na-

tionalbank præsenterede analysen ”Få industrikoncerner bidrager stort til 

Danmarks betalingsbalanceoverskud” som udkom d. 29. november 2019. Præ-

sentationen kan findes på Brugerudvalgets hjemmeside under dagsordens-

punkt 5, Få industrikoncerner bidrager stort til Danmarks betalingsbalance-

overskud. 

 

Klaus Rasmussen spurgte, om det var muligt at få opstillet figuren i præsenta-

tionen om industrikoncernernes bidrag til betalingsbalancen for de 5 største 

industrikoncerner? 
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Caroline Bo svarede, at det højst sandsynligt ikke kan lade sig gøre på grund af 

fortrolighedskravet. Danmarks Statistik har noteret, at der er et ønske om at få 

større kendskab til bidraget fra de største bidragsydere.  

  

Frederik I. Pedersen spurgte, hvor meget den indirekte import udgør? 

  

Caroline Bo svarede, at det ikke er noget Danmarks Statistik har tal på. Det er 

interessant at undersøge, men man er metodisk udfordret. Danmarks Statistik 

har noteret, at der er interesse for at dette bliver yderligere belyst. 

  

Klaus Rasmussen spurgte, hvilke brancheniveau der er brugt i analysen? 

  

Helle Eis Christensen svarede, at det er det overordnede brancheniveau. 

  

Niels Arne Dam spurgte, om der i analysen er forsøgt at beregne lande-

specifikke kapitalintensiteter? 

  

Helle Eis Christensen svarede, at det ikke var forsøgt, men at det kunne være 

interessant.  

  

Frederik I. Pedersen kommenterede, at investeringer i Sverige faldt meget når 

man i stedet opgjorde efter det ultimative investeringsland og spurgte om det 

kun er ét eller flere selskaber der er årsag til det? 

  

Klaus Rasmussen kommenterede, at det formentlig var et russisk bryggeri der 

er ejet af Carlsberg der er årsagen til dette. 

6. Eventuelt 

Kirsten Balling orienterede om de skriftlige meddelelser og spurgte om der var 

spørgsmål eller kommentarer til dem. 

 

Martin Nygaard Jørgensen spurgte til den skriftlige meddelelse om omlægnin-

gen af nationalregnskabets udgivelser, om revisioner i betalingsbalancen så 

først kommer ind i nationalregnskabet med større forsinkelse end i den nuvæ-

rende udgivelsesrytme?  

 

Kirsten Balling svarede, at alt bliver rykket, så revisioner til bl.a. betalingsba-

lancen kommer med i nationalregnskabet umiddelbart efter deres offentliggø-

relse. 

 

Klaus Rasmussen spurgte hertil, om det så betød at revisioner til betalingsba-

lancen kommer i maj? 

 

Casper Winther svarede ja til dette (opdateret – planen er at offentliggøre revi-

sionerne primo juni). 

 

Kirsten Balling supplerede med, at disse revisioner så kommer med i national-

regnskabet i juni. 

 

Klaus Rasmussen spurgte, hvad der sker i septemberversionen? 
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Kirsten Balling svarede, at BNP og resten af det funktionelle nationalregnskab 

ikke vil blive revideret i septemberversionen. 

 

Casper Winther supplerede at formueindkomst revideres i septemberversio-

nen, da Danmarks Nationalbank har væsentlige opdaterede kilder her for for-

mueindkomst. 

 

Klaus Rasmussen spurgte hertil, om det kun er på sektorniveau og ikke bran-

cheniveau der revideres? 

 

Thomas Bie svarede, at udover formueindkomst bliver skatterne også revideret, 

hvilket medfører revisioner for de offentlige finanser og nationalregnskabets 

sektorregnskabskonti og finansielle konti. Så det er altså kun på sektorniveau 

der revideres. 

 

Simon Bjerremann kommenterede, foranlediget af opgørelsen af de personlige 

indkomstskatter, der var udkommet samme dag (3. december 2019), at det ville 

være relevant at kende den samlede skattebetaling, inkl. bl.a. grundskyld, idet 

det ofte vil være den disponible indkomst, der er af interesse.  

 

Thomas Bie svarede, at grundskylden indgik i den statistiske opgørelse af ejen-

domsbeskatningen, og at afgrænsningen var forskellig. Tællingsenheden for de 

personlige indkomstskatter er de skattepligtige personer, mens tællingsenhe-

den for ejendomsskatter (herunder grundskyld) er boligerne. Thomas Bie sva-

rede yderligere, at Danmarks Statistik tager hans ønske til efterretning. 

 

Kirsten Balling rundede punktet eventuelt af med, at Brugerudvalgets med-

lemmer var velkomne til at kommentere på Danmarks Statistik arbejdsplan for 

2020. 

 

Martin Nygaard Jørgensen kommenterede på arbejdsplanen vedr. brugerun-

dersøgelse i Forskningsservice, hvor han udtrykte ønske om, at Danmarks Sta-

tistik hurtigere annoncere hvis datakvalitet gør, at en statistik må udskydes. 

Samt at Forskningsservice har en tendens til at levere sent. Martin Nygaard 

Jørgensen sagde yderligere, at han også ville komme med en skriftlig kommen-

tar. 

 

Kirsten Balling svarede, at vi vil lade det gå videre. 

 

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til punktet eventuelt, 

hvorefter Kirsten Balling afsluttede mødet. 

 

Næste møde i Brugerudvalget er mandag d. 8. juni 2020 kl. 14. 
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Oversigt over deltagere ved mødet i Brugerudvalget for Økono-
misk Statistik 3. december 2019. 

Navn Styrelser/ministerier mm. 

Simon Bjerremann FDIH – Foreningen for Dansk Inter-
nethandel 

Martin Nygaard Jørgensen Nationalbanken 

Helle Eis Christensen Nationalbanken 

Niels Arne Dam Finans Danmark 

Lasse Frisgaard Gunnersen Moderniseringsstyrelsen 

Klaus Rasmussen DI 

Frederik I. Pedersen  3F 

Bjørn Tangaa Sillemann Danske Bank 

Niels Hvingelby Finansministeriet 

Hjarn v. Zernichow Borberg Økonomisk Institut, KU 

Niklas Praefke Ledernes Hovedorganisation 

Erik Bjørsted Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

Thomas Søby Dansk Metal 

Kirsten Balling Danmarks Statistik, formand 
Jesper Feddersen 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 
Timmi Rølle Graversen Danmarks Statistik 
Sigrid Krogstrup Jensen Danmarks Statistik 
Martin Sædholm Nielsen Danmarks Statistik 
Christian Svend Gysting Danmarks Statistik 
Carmela Moreno Baquero Danmarks Statistik 
Christina Just Brandstrup Danmarks Statistik 
Bo Siemsen Danmarks Statistik 
Caroline Bo Danmarks Statistik 
Steen Dahl Pedersen Danmarks Statistik 
 


