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21. december 2015 

Referat af 10. møde i Danmarks Statistiks Bruger-
udvalg om økonomisk statistik 

Torsdag d. 3. december 2015, kl. 14, Bergsøe 1 og 2. 

 

Se liste over deltagere i slutningen af referatet.  

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

• Arbejdsplan og strategi 

• Formueprojekt – finansielle poster på mikro- og makroniveau 

• Orientering om projekt angående forretningskritiske virksomheder, 

herunder kortlægning af større virksomheders udenrigsaktiviteter 

• Ekstraordinær revision af nationalregnskabet 

• Øvrige meddelelser 

3. Udvikling af indikatoren for BNP vækst 

4. Eventuelt 

 

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  

 

Dagsorden for dette møde og referat fra sidste møde blev godkendt uden be-

mærkninger. 

2. Meddelelser 

2.1 Arbejdsplan og strategi 

Kirsten Wismer indledte med en kommentar om, at det er to år siden Jørgen 

Elmeskov startede som Rigsstatistiker i Danmarks Statistik, og han har igang-

sat en række reformprocesser. Lige nu er arbejdet med at ombygge og indrette 

kontorlokaler til medarbejderne i DST begyndt. I 2015 er håndværkerne startet 

med direktionens lokaler, og arbejdet med resten af lokalerne begynder i 2016. 

Formålet med ombygningen er besparelser på lejet antal m2 kontorareal.  

 

I forhold til strategi 2020 er det vigtigt for DST at kunne levere statistik til bru-

gerne, som bruger data til at beskrive samfundsforholdene. Den nye Strategi 

2020 indeholder stadig kerneværdier som uafhængighed, troværdighed, data-

sikkerhed og brugerorientering, hvor Kirsten Wismer især fremhævede bruger-

orientering som vigtig. Nye værdier i strategien er forandringsevne, helhedsori-

entering og åbenhed. Brugerudvalgene har haft Strategi 2020 i høring, og den 

er godkendt af Styrelsen. Arbejdsplanen er lavet med udgangspunkt i Strategi 

2020. Arbejdsplanen er kort, og herunder er der er også udarbejdet et statistik-
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program for 2016. Arbejdsplanen skulle gerne blive godkendt af Styrelsen d. 8. 

december 2015.   

2.2 Formueprojekt – finansielle poster på mikro- og makroni-
veau 

Katrine Søe fortalte, at formuestatistikken blev udgivet første gang i juni 2015, 

og tallene bliver opdateret i en udgivelse til januar 2016. Husholdningernes 

finansielle formue opgøres på makroniveau til nationalregnskabet, og formuen 

i fast ejendom indgår i offentliggørelsen af de finansielle konti. Opgørelsen på 

makroniveau til nationalregnskabet baseres på manualen ESA2010, og her 

afgrænses data i forhold til sektorer, instrumenter mv. Da opgørelsen er baseret 

på en manual, er det muligt at sammenligne resultaterne på tværs af EU lande-

ne.  

 

Danmark er langt fremme i arbejdet med at opgøre formuen på mikroniveau i 

forhold til andre lande. For to år siden udgav OECD nogle retningslinjer til 

produktion af mikro statistikker om husholdningernes formue og gæld. I ma-

kroopgørelsen er der fokus på opgørelsen af de fordringer andre sektorer har 

på husholdningerne, og i mikro opgørelsen er perspektivet det enkelte individs 

besiddelse af formue og gæld. Formålet med mikro baseret formuestatistik er at 

undersøge hvem der sidder inde med gæld og formue, f.eks. analysere fordelin-

gen af den negative nettoformue. I opgørelsen af den enkeltes nettoformue er 

likviditeten af aktiver og passiver også interessant. En anden forskel mellem 

mikro- og makroniveau er afgrænsning af husholdningerne. I nationalregnska-

bet (makroopgørelsen) afgrænses husholdningssektoren til alle enkeltpersoner 

og enkeltmandsvirksomheder. I mikro opgørelsen, som er baseret på OECD’s 

retningslinjer, omfatter husholdningerne også interessentskaber og komman-

ditselskaber.   

 

Til offentliggørelsen i januar 2016 vil der blive offentliggjort en overgangstabel, 

således at man kan se beløb for de enkelte formuekomponenter opgjort i for-

hold til nationalregnskabet (makroopgørelsen) og mikro opgørelsen. Det er 

ikke alle formuekomponenter, hvor der er data på mikroniveau.  

 

Frederik I. Pedersen spurgte om, hvor lang tid tilbage formueopgørelsen på 

mikroniveau går, og om der er bud på den reale formue for andre lande. Katri-

ne Søe svarede, at den mikrobaserede formuestatistik er opgjort for årene 

2004-2014, undtagen for pensioner, som kun er opgjort for 2014. I forhold til 

opgørelsen af formuen på mikro niveau er Danmark enestående i international 

sammenhæng, og hun har ikke kendskab til andre lande der er så langt frem-

me. 

 

John Smidt spurgte om statistikken for gælden bliver udbygget med oplysnin-

ger om lånetyper. Dette bekræftede Katrine Søe.  

 

Jens Uhrskov Hjarsbech spurgte, om brugerne kunne få adgang til den udbyg-

gede gældsstatistik via forskerordningen. Kirsten Wismer svarede, at den nye 

gældsstatistik er fra Nationalbanken, og DST skal derfor spørge dem om data 

må stilles til rådighed til specifikke projekter i forskerordningen.  
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2.3 Forretningskritiske virksomheder og kortlægning af større 
virksomheders udenrigsaktiviteter 

Casper Winther orienterede om, at kortlægningen af større virksomheders ak-

tiviteter har resulteret i betydelige revisioner af betalingsbalancens løbende 

poster i årene 2005-2012. Effekten af revisionen er markant i årene 2010-2012, 

og det forventes at revisionen i årene 2013-2015 har samme høje niveau. Ho-

vedresultaterne af kortlægningen blev offentliggjort 9. oktober 2015 i et notat. I 

notatet er revisionerne angivet i nettostørrelser. Revisionerne i bruttostørrelser 

bliver tilgængelige i oktober 2016, hvor nye tal for udenrigshandel med varer og 

udenrigshandel med tjenester bliver offentliggjort. Nationalregnskabet bliver 

også revideret i forhold til revisionerne i betalingsbalancen.  

Sent i forløbet af revision 2014 blev der opdaget inkonsistens mellem udenrigs-

handel med varer og industriens salg af varer, hvilket medførte et behov for en 

mere systematisk sammenligning. En tværgående gruppe i DST har sammen-

lignet oplysninger indberettet til betalingsbalancen med indberettede oplysnin-

ger til andre statistikker. Kortlægningen havde fokus på merchanting og forar-

bejdningsaktiviteter samt virksomhedernes samlede økonomi.  

 

Et centralt spørgsmål i kortlægningen var, hvor meget en varer kan bearbejdes 

før den klassificeres som en fremstillingsvare (virksomhedens egen vare) frem-

for en handelsvare. En handelsvare (merchanting) opgøres netto (nettoek-

sport), mens egenfremstillede varer opgøres brutto. Sondringen mellem frem-

stillingsvarer og handelsvarer påvirker ikke nettoeffekten på betalingsbalancen, 

men bruttostørrelserne bliver påvirket. Sondringen er desuden relevant ift. 

opgørelsen af den danske industriproduktion, idet kun egen fremstillede varer 

medtages. 

 

Sammenligningen mellem oplysninger indberettet til betalingsbalancen og 

oplysninger indberettet til andre statistikker var nyttig. Det viste sig, at intern 

handel indenfor en koncern ikke altid var indberettet korrekt til betalingsba-

lancen. Eksempelvis i tilfælde af merchanting, hvor varen købes af et dattersel-

skab og videresælges til et salgsselskab i koncernen. Generelt er opgørelsen af 

varer, der ikke passerer den danske grænse undervurderet. Det gælder især for 

merchanting og for varer, der sælges efter forarbejdning i udlandet.  

 

Et nyt projekt i DST skal medvirke til, at der skabes sammenhæng mellem flere 

statistikker for de forretningskritiske virksomheder. Hvilke statistikker og hvil-

ke statistiske krydstjek, der skal foretages et endnu ikke fastlagt. Krydscheck af 

oplysninger fra forretningskritiske virksomheder forventes at blive indarbejdet 

i produktionsprocessen i 2017.  

 

Der planlægges også et udvidet samarbejde med de forretningskritiske virk-

somheder, evt. i form af en ”key account funktion”. I forbindelse med projektet 

indhentes erfaringer fra de få andre lande, som har etableret lignende projek-

ter, bl.a. Sverige, Finland og Holland. 

2.4 Ekstraordinær revision af nationalregnskabet 

Annette Thomsen fortalte, at revisionen af udenrigshandel med varer og tjene-

ster vil medføre en revision af nationalregnskabets im- og eksport. Revisioner-

ne af nationalregnskabet vil blive implementeret fra og med 2005. Det forven-

tes, at revisionerne vil medføre en opjustering af BNP, dog ikke med fuld effekt. 

Revisionen af nationalregnskabet vil blive offentliggjort i november 2016. 
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Fra anvendelsessiden forventes en opjustering af nettoeksporten, en marginal 

ændring i privatforbruget og et uændret offentligt forbrug. Fra produktionssi-

den vil der være en ændring i værditilvæksten for industri og handel. Revisio-

nen i merchanting vil føre til en forskydning fra industri til handel.  

 

Til revisionen af nationalregnskabet vil der også blive indarbejdet andre ting. 

Eksempelvis vil der blive indarbejdet revideret ATR for årene 2008-2015. Revi-

sionen omfatter antal beskæftigede og timer, dvs. opgørelsen af løn bliver ikke 

revideret.  

 

Sven Egmose bemærkede, at antal beskæftigede, vil blive opjusteret med 1 pct., 

og antal timer bliver nedjusteret med ½ pct. 

 

Annette Thomsen fortalte, at der udover revisionen af im- og eksport samt 

ATR, så vil der også blive foretaget en række mindre konsistensrettelser. Ret-

telser for årene før 2005 vil blive indarbejdet i 2017. De sædvanlige udgivelser 

fra nationalregnskabet, vil blive udgivet som planlagt i 2016. 

 

Martin Nygaard Jørgensen spurgte, om der blev brugt en anden prissætning 

ved salg indenfor virksomhederne end prissætningen på markedet. 

 

Henrik Sejerbo Sørensen svarede, at der på sigt vil blive særskilte priser for 

handler indenfor virksomhederne. 

 

Klaus Rasmussen spurgte, hvad årsagen var til de store revisioner af bygge og 

anlæg i 2012 ved sidste udgivelse.  

 

Kirsten Balling svarede, at der, som vanlig i forbindelse med overgangen fra en 

foreløbig til en endelig opgørelse, var indarbejdet mere detaljerede kilder, som 

har medført revisioner af tallene. Kirsten Wismer supplerede med en kommen-

tar om, at det ikke kan udelukkes, at hovedrevisionen, der blev færdiggjort i 

efteråret 2014, har haft betydning for den opmærksomhed, der har været på de 

foreløbige opgørelser.  

2.5 Øvrige meddelelser 

Sammen med udsendelsen af dagsordenen til brugerudvalgsmødet var der 

sendt skriftelige meddelelser om:  

 

• Status på arbejdet med at forenkle Intrastat (Re-design/Simstat) 

• Moderniseret told kodeks udenrigshandel 

• Anvendelse af stregkodedata i forbrugerprisindeks 

 

Klaus Rasmussen spurgte, om SIMSTAT vil medføre byrdelettelser for indbe-

retterne. 

 

Mikael Skovbo svarede, at målet var byrdelettelser på op til 50 pct. Byrden målt 

i tid vil blive forøget for importører og formindsket for eksportører. Op til 

4.000 virksomheder i Danmark bliver helt fritaget for indberetning. Forslaget 

er dog ikke vedtaget endnu. 

 

Kirsten Wismer supplerede med, at Danmark arbejder på et system, hvor an-

den statistik kan erstatte indberetning af mikrodata. 
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3. Udvikling af indikatoren for BNP vækst 

Timmi Rølle Graversen tog udgangspunkt i Strategi 2020, hvor der er fokus på, 

at udvalgte centrale statistikker skal offentliggøres hurtigere, og at der skal 

udvikles effektive IT systemer. I 2016 gennemføres et projekt med det formål at 

beregne realvæksten i kvartalsvist BNP hurtigere. Der stiles mod at offentliggø-

re det første resultat i form af en indikator for BNP vækst 45 dage efter kvarta-

lets udgang for 3. kvartal 2016 medio november 2016. Kvartalsvis BNP vækst 

bliver dermed udgivet 15 dage hurtigere end med den nuværende offentliggø-

relse efter 60 dage. Det indebærer, at Danmark offentliggør kvartalsvise vækst-

tal samtidig med de fleste andre EU lande.   

 

Lovkravene fra EU er levering af kvartalsvist BNP efter 60 dage, og dette krav 

lever Danmark op til. Der er ingen aktuelle forslag om lovændringer i forhold til 

dette krav. Men Danmark ønsker alligevel at tilpasse offentliggørelsen af kvar-

talsvist BNP med de fleste andre EU lande, og det peger mod en offentliggørel-

se 45 dage efter kvartalets udgang. Senere kan det udvikles til 30 dage. 

 

En Eurostat Task Force er ved at undersøge muligheden for at beregne BNP for 

EU samlet og for Eurozonen efter 30 dage. Der deltager 18 lande (ikke dog 

Danmark), og der foretages testberegninger bl.a. på historiske kvartalsdata. 

Hensigten er at begynde offentliggørelse i løbet af 2016, hvis resultaterne er 

tilstrækkeligt gode. 

 

Kildedækningen er bestemmende for, hvornår der kan foretages en robust 

estimering af kvartalsvist BNP. Vurderingen fra nationalregnskabet er, at 45 

dage efter kvartalet udløb er kildedækningen tilstrækkelig til at der kan forven-

tes pålidelige resultater. Der vil også blive foretaget beregninger for kildedæk-

ningen 30 dages efter kvartalets udløb, men kun til internt testbrug.  

 

Jo mindre kildetilgængeligheden er, jo større krav er der til estimering. Det er 

et krav fra EU, at statistik skal være databaseret og ikke modelbaseret. Det an-

befales også at hurtigere BNP baseres på eksisterende kilder og metoder, og at, 

revisionerne begrænses. I praksis anvendes ”Now casting”, fx skal manglende 

data for den sidste måned i kvartalet estimeres i en del tilfælde.  

 

Til at starte med bliver realvæksten i sæsonkorrigeret kvartalsvist BNP bereg-

net. Men der bliver ikke produceret et fuldt kvartalsvist nationalregnskab til 45 

dage efter kvartalets udgang. På lidt længere sigt arbejdes der mod at produce-

re detaljer for brancher og senere en fuld forsyningsbalance i et balanceret na-

tionalregnskab.      

 

Der er lagt en plan for test i perioden januar-august 2016. Arbejdet vil bl.a. 

basere sig på rapport fra ovennævnte Eurostat Task Force, og kontakt til andre 

lande. Udviklingen af metoden vil foregå i en iterativ proces mellem dataud-

vælgelse og estimation, og der vil også blive udviklet et nyt IT system til formå-

let. Der foretages en intern test med 1. og 2. kvartal 2016. Formen for offentlig-

gørelsen af den nye indikator for BNP væksten er ikke fastlagt endnu.  

 

Frederik I. Pedersen spurgte, om en tidligere estimering af kvartalsvist BNP vil 

medføre større usikkerhed. 

 

Timmi Rølle Graversen svarede, at Sverige og Finland kommer med tidlige 

estimater af kvartalsvist BNP, og her har revisionen målt på den absolutte afvi-
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gelse mellem første og anden vækstrate ligget mellem 0,2 og 0,4 pct. Det er et 

af de vigtige kvalitetskriterier for projektet at revisionerne ikke øges mærkbart. 

 

Frederik I. Pedersen spurgte, om data fra E-indkomst kan anvendes i estime-

ringen. 

 

Timmi Rølle Graversen svarede, at data fra E-indkomst er svært tilgængelig, og 

at data herfra dækker kun en del af indkomstsiden af bnp opgørelsen, som er 

dårligst dækket i beregningen. Derfor forventes det ikke, at E-indkomst bliver 

brugt som kilde.  

 

Martin Nygaard Jørgensen spurgte om data fra arbejdsmarkedet bliver inddra-

get. 

 

Timmi Rølle Graversen svarede, at dette ikke blev tilfældet for arbejdet med 

BNP indikatoren i 2016. 

 

John Smidt spurgte om der bliver offentliggjort andre variabler end BNP-

vækst. 

 

Timmi Rølle Graversen svarede, at der i første omgang kun vil blive offentlig-

gjort BNP-vækst. På længere sigt arbejdes der mod at offentliggøre flere detal-

jer, men det vil afhænge af de konkrete resultaters pålidelighed hvornår det kan 

ske. 

4. Eventuelt 

Finn Jensen informerede om, at DST er vært for en konference i september 

2016, hvor emnet er hurtige temperaturmålere af den økonomiske tilstand i 

landet (forbrugertillid, konjunkturbarometre og lignende) og deres anvendelse. 

Søren Johansen forventes at være en af flere keynote speakers. Snart vil der 

blive udsendt et ”call for papers” til konferencen. 

 

John Smidt spurgte, om emnet omhandlede et avanceret gennemsnit af for-

skellige indikatorer. 

 

Finn Jensen svarede, at det stadig var uklart hvilke ideer der skulle diskuteres. 

 

Kirsten Wismer informerede om, at DST har arbejdet med en indikator i form 

som et trafiklys, som ikke er offentliggjort. 

 

 Kirsten Wismer takkede for deltagelsen i mødet. Næste møde er sat til 2. juni 

2016.  

Oversigt over deltagere ved mødet i Brugerudvalget for Økono-
misk Statistik d. 3. december 2015. 

Navn Styrelser/ministerier mm. 

Frederik I. Pedersen Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

Jens Uhrskov Hjarsbech Dansk Erhverv 

Sanne Nørgaard Laursen Danske Regioner 

Martin Nygaard Jørgensen Danmarks Nationalbank 

John Smidt Det Økonomiske Råds Sekretariat 

Klaus Rasmussen  Dansk Industri 

Niels Arne Dam Finansministeriet 
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Solveig Råberg Tingey  Finansrådet 

Morten Aastrup  Landsorganisationen i Danmark 

Søren Lindemann Aagesen Kommunernes Landsforening 

Kirsten Wismer Danmarks Statistik, formand 
Gitte Frej Knudsen Danmarks Statistik, sekretær 
Kirsten Balling Danmarks Statistik 
Annette Thomsen Danmarks Statistik 
Timmi Rølle Graversen Danmarks Statistik 
Jes Asger Olsen Danmarks Statistik 
Dan Knudsen Danmarks Statistik 
Casper Winther Danmarks Statistik 
Mikael Skovbo Danmarks Statistik 
Henrik Sejerbo Sørensen Danmarks Statistik 
Katja Møller Hjelvang Danmarks Statistik 
Finn Jensen Danmarks Statistik 
Sven Egmose Danmarks Statistik 
Katrine Søe Danmarks Statistik 
 


