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27. juni 2019 

 

Referat af 17. møde i Danmarks Statistiks bruger-
udvalg for Økonomisk Statistik 

Til medlemmerne af Danmarks Statistiks Brugerudvalg om Økonomisk Stati-

stik 

 

Tid: 

Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 14.00 

Dagsorden for 17. møde i Brugerudvalget for Økonomisk 
Statistik 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

2. Opfølgning på arbejdet med at reducere revisioner i nationalregnskabet 

 

3. Fejlhåndtering i DST 

 

4. Omlægning af EU-statistikken over udenrigshandel med varer 

 

5. Projekt om lange tidsserier 

 

6. Eventuelt 

a. Spørgsmål til skriftlige meddelelser, jf. vedlagte 

b. Næste møde: 3. december 2019 

 

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 Wismer bød velkommen til udvalgets medlemmer.  

 

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

bemærkninger. 

2. Opfølgning på arbejdet med at reducere revisioner i nati-
onalregnskabet 

Kirsten Balling orienterede om hvilke tiltag Danmarks Statistik har lanceret for 

at reducere revisionerne i nationalregnskabet. Præsentationen kan findes på 

Brugerudvalgets hjemmeside under dagsordenspunkt 2, Opfølgning på arbej-

det med at reducere revisioner i nationalregnskabet. 
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Las Olsen spurgte, om det var muligt at offentliggøre deflatorer for im- og ek-

sport? Han tilføjede, at der for nuværende er enhedsværdiindeks fra udenrigs-

handlen, men at de ikke var så velegnede. 

 

Jes Asger Olsen svarede, at ADAM har et projekt kørende angående det. I første 

omgang for varer, men at det måske kunne udvides til tjenesteydelser. Han 

tilføjede, at det dog ikke er et nemt projekt. 

 

Lone Ank spurgte, hvordan Danmarks Statistik vil orientere om resultaterne af 

projektet og om der vil blive orienteret undervejs? 

 

Kirsten Wismer svarede, at Danmarks Statistik naturligvis løbende vil orientere 

om de resultater projektet kommer frem til. Hun nævnte desuden, at Danmarks 

Statistik har i tankerne, at involvere brugere i projektet i form af deltagelse i en 

følgegruppe. 

 

Kirsten Wismer kommenterede herefter, at Danmarks Statistik vil gøre hvad vi 

kan for at mindske revisionerne, men understregede at kvaliteten af national-

regnskabet også afhænger af kvaliteten i primærstatistikkerne. Danmarks Stati-

stik vil kommunikere ud hvad vi får ud af revisionsanalysen også i internatio-

nalt perspektiv. Herunder blev det bl.a. nævnt at England efter 4 år kommer 

med et endeligt nationalregnskab, uden at have revideret i forhold til deres 

første bud – OECD sammenligner efter 2-3 år.  

 

Lone Ank kommenterede, at det vil være godt at se hvordan Danmarks natio-

nalregnskab revideres i forhold til andre landes nationalregnskab. 

 

Kirsten Wismer svarede, at Danmarks Statistik vil være så åbne som muligt i 

dette arbejde og publicere delresultater, hvor det er muligt. 

 

Kirsten Balling kommenterede, at Danmarks Statistik har stærk fokus på bias i 

revisionerne, mere end på selve revisionerne, selvom de selvfølgelige også er 

vigtige. Hun tilføjede, at nationalregnskabet fortsat vil blive revideret, så der 

opnås en så korrekt nationalregnskabsopgørelse som muligt. 

3. Fejlhåndtering i DST 

Henrik Sejerbo Sørensen og Steen Dahl Pedersen orienterede om fejlhåndte-

ring i DST. Præsentationen kan findes på Brugerudvalgets hjemmeside under 

dagsordenspunkt 3, Fejlhåndtering i DST. 

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til præsentationen. 

4. Omlægning af EU-statistikken over udenrigshandel med 
varer 

Søren Rich orienterede om modernisering af Intrastat. Præsentationen kan 

findes på Brugerudvalgets hjemmeside under dagsordenspunkt 4, Omlægning 

af EU-statistikken over udenrigshandel med varer. 

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til præsentationen.  
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5. Projekt om lange tidsserier 

Jes Asger Olsen præsenterede projekt om lange tidsserier. Præsentationen kan 

findes på Brugerudvalgets hjemmeside under dagsordenspunkt 5, Projekt om 

lange tidsserier. 

 

Frederik I. Pedersen kommenterede, at det var en rigtig god idé med projektet 

og kom med nogle forslag til supplerende kilder og hvem Danmarks Statistik 

eventuelt kunne kontakte. Han nævnte bl.a. at Kim Abildgren fra Nationalban-

ken havde lavet projekter, hvor han havde konstrueret lange tidsserier. Herud-

over foreslog han også Nationalbankens model MONA og tænkte at Eurostat og 

OECD eventuelt også kunne have nogle brugbare data tilbage i tid, samt at må-

ske RealDania kunne have noget data for boligbyggeri. 

 

Jes Asger Olsen svarede, at det var nogle gode idéer og at nogle af dem havde 

man allerede overvejet.  

 

Kirsten Wismer kommenterede, at Danmarks Statistik meget gerne vil lave 

projektet om lange tidsserier, så de bliver samlet ét sted. Men Danmarks Stati-

stik har ikke finansieringen til det. Danmarks Statistik vil lave et prospekt og 

sende rundt til bl.a. udvalgets medlemmer med henblik på at skaffe samar-

bejdspartnere og finansiering til projektet. Kirsten Wismer opfordrede med-

lemmerne af brugerudvalget til at sprede budskabet med henhold både til fi-

nansiering og kilder, samt hvem der kunne have interesse i at yde en indsats i 

projektet. 

6. Eventuelt 

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

spørgsmål eller kommentarer til dem. 

 

Frederik I. Pedersen kommenterede, at kun 3 brancher havde fået grønt lys og 

efterspurgte om det var muligt at lave ”trafiklysmarkeringen” på alle 117 bran-

cher, samt om det var muligt, at markere når virksomheder skifter branche, da 

der skal tages højde for brancheskift i produktivitetsberegningerne. 

 

Kirsten Balling svarede, at dette var et første bud på trafiklysmarkeringer, og at 

ønsket var at få nogle tilbagemeldinger fra brugerne om nytten af denne tilgang 

til dokumentation, før vi går videre til fx 117 brancher. 

 

Kirsten Wismer svarede, at Danmarks Statistik vil tage kommentarere til efter-

retning og rundede herefter af og takkede for deltagelsen i mødet.  

 

Næste møde i Brugerudvalget er tirsdag d. 3. december 2019. 
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Oversigt over deltagere ved mødet i Brugerudvalget for Økono-
misk Statistik 4. juni 2019. 

Navn Styrelser/ministerier mm. 

Jens Hjarsbech AxcelFuture 

Rasmus Rold Sørensen Nationalbanken 

Adrian Michael Bay Schmidt Nationalbanken 

Flemming Dengsø Nielsen Finans Danmark 

Jesper Bojsen Moderniseringsstyrelsen 

Mette Hørdum Larsen Fagbevægelsens Hovedorganisation  

Frederik I. Pedersen  3F 

Las Olsen Danske Bank 

Lone Ank Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Hjarn v. Zernichow Borberg Økonomisk Institut, KU 

Kim Møller Laursen Ledernes Hovedorganisation 

Kirsten Wismer Danmarks Statistik, formand 
Jesper Feddersen Danmarks Statistik, sekretær 
Kirsten Balling Danmarks Statistik 
Henrik Sejerbo Sørensen Danmarks Statistik 
Jes Asger Olsen Danmarks Statistik 
Dan Knudsen Danmarks Statistik 
Casper Winther Danmarks Statistik 
Thomas Bie Danmarks Statistik 
Thomas Olsen Danmarks Statistik 
Annette Thomsen Danmarks Statistik 
Carsten Zornig Danmarks Statistik 
Søren Rich Danmarks Statistik 
Timmi Rølle Graversen Danmarks Statistik 
Martin Birger Larsen Danmarks Statistik 
Martin Ausker Danmarks Statistik 
Steen Dahl Pedersen Danmarks Statistik 
Jacob Christian Solander Danmarks Statistik 
 


