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Møde i Indberetterudvalget, 18. januar 2018
Til Indberetterudvalget
Tid og sted
Deltagere

Afbud

kl. 14.00 - 16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale
Søren Schiønning Andersen, Danmarks Statistik
Lars Knudsen, Dansk Arbejdsgiverforening
Jacob Hangaard, Dansk Byggeri
Søren Büchmann Petersen, Dansk Erhverv
Alexander Ulrich, Dansk Industri
Lars Magnus Christensen, SMVdanmark
Carsten Zornig, Danmarks Statistik
Hanne-Pernille Stax, Danmarks Statistik
Steen Dahl Pedersen, Danmarks Statistik
Ashu Conrad, Danmarks Statistik (referent)
Povl Valeur, Danmarks Statistik
Maria Lopez Juul, Danmarks Statistik (deltog under pkt. 4)
Steen Eiberg Jørgensen, Danmarks Statistik (deltog under pkt. 6)
Martin Hørdam Ausker, Danmarks Statistik (deltog under pkt. 7)
Bjarke Thorbjørn Petersen, Erhvervsstyrelsen
Søren Løvenbalck Haxthausen, Erhvervsministeriet
Kim Normann Andersen, CBS
Mathias Borritz Milfeldt, Miljø- og Fødevareministeriet
Ove Holm, Dansk Transport og Logistik

1. Godkendelse af referat
Velkommen

Søren Schiønning Andersen (SSA) bød velkommen til det 15. møde i Danmarks
Statistiks (DST) Indberetterudvalg. SSA bød særligt velkommen til Alexander
Ulrich, som vender tilbage til udvalget efter, at Jes Lerche Ratzer er stoppet, og
Jacob Hangaard som deltager i stedet for Nura Nursen Deveci.
Da der var flere afbud til mødet, sagde SSA, at vi straks vil udsende indkaldelsen til det næste møde for at sikre, at mødet kommer i deltagernes kalender.
Lars Knudsen havde en mindre præcisering til 3. afsnit i referatet fra seneste
møde. Rettelsen er blevet indført i referatet, og en ny version bliver lagt ud på
www.dst.dk/indberetterudvalg. Der var ingen andre bemærkninger til referatet
fra seneste møde, som så blev godkendt.

2. Borderunde og Meddelelser
Bordrunde

SSA inviterede deltagerne til at informere om igangværende, kommende eller
gennemførte aktiviteter relateret til indberetning, digitalisering og adm. byrder
hos deres medlemmer/interessenter. Han sagde, at inputtet fra bordrunden var
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værdifuldt for DST og en god måde at holde hinanden ajour om emner og aktiviteter, der er vigtige for de forskellige virksomhedsgrupper og aktører.
Alexander Ulrich indledte runden med at sige, at automatisk erhvervsrapportering står højt på listen hos DI, også ifm. andre områder, hvor data leveres til
offentlige myndigheder, og som en måde at forbedre service. På nuværende
tidspunkt er DI ved at tænke scenarier og konsekvenser igennem.
Lars Magnus Christensen sagde, at der var mange perspektiver i automatisk
erhvervsrapportering og mange gevinster i genbrug af data, hvor der også er
nogle gode muligheder, fx på autorisationsområdet. Han fortalte, at SMVdanmark tager ud til virksomheder og taler med dem, for at få input fra brugerne,
og forsøger at få brugerne til at se mere nuanceret på bl.a. byrdeopfattelsen.
SSA kvitterede og sagde, at vi i fællesskab kan prøve at se på, hvordan data fanges og udnyttes.
Jacob Hangaard sagde, at mange håndværksvirksomheder oplever indberetning som en administrative byrde og mente, at vi ikke støtter op og bruger materialet. Han forslog, at der kommer mere smidighed i indberetninger, fx færre
spørgsmål ift. små virksomheder samt at skemaerne målrettes bedre til slutbrugeren, dvs. selve den person som gennemfører indberetningen. Han henviste konkret til statistikken, ”Grønne varer og tjenester”, hvor nogle spørgsmål
var mere målrettet andre brancher, og nogle svarkategorier var svære at gennemskue. Det bør være muligt at gøre indberetningsprocessen mere pædagogisk.
Hanne-Pernille Stax (HPS) kvitterede og sagde, at det vil være interessant for
DST at få kontakte til brugerne og høre mere om deres oplevelser, hvis Dansk
Byggeri kunne udpege nogle indberettere, som DST kunne tage kontakt til.
Lars Knudsen sagde, at DA arbejder sammen med Privatøkonomi og Velfærd
(PV), om en oversættelse af lønstatistik-vejledninger til engelsk. Oversættelserne vil både være nyttige for virksomheder, der indberetter til DA og DST. Han
sagde, det vil gavne især større virksomheder, som har deres administration i
udlandet.
DA arbejder også for at få administrative data fra Styrelsen for International
Rekruttering og Integration (SIRI) om udbetalinger til virksomheder med IGUforløb for at undgå indberetning af oplysninger, der i allerede findes hos SIRI.
Senere på året vil DA og PV kigge på lønsumsafgifter ifm. indberetning af Øvrige arbejdsomkostninger for 2018, og se om der er en mulighed for at skære et
felt væk i spørgeskemaet.
Søren Büchmann Petersen sagde, at Dansk Erhverv har været aktiv ifm. Virksomhedsforum, hvor fødevaretemaet afsluttes. Det næste tema er sundhed.
Han sagde, at Virksomhedsforum efterlyser nye emner, og at Dansk Erhverv
havde foreslået et implementeringstema, hvor der kunne kigges på tidligere
emner, hvor lovgivning er blevet ændret, men hvor man evt. mangler at spørge
virksomheder, om løsningen faktisk løser det oprindelige problem.
Dansk Erhverv har udarbejdet over 100 digitaliseringsforslag til en kommende
katalog ifm. regeringens Disruptionråd.
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SSA takkede for input og sagde til Lars Knudsen, at Ashu Conrad (SMC) gerne
vil hjælpe med den engelske oversættelse, hvis der er behov for det.
Fremskudt fejlsøgning i
IDEP.web

SMC fortalte, at der fra december 2017 er blevet implementeret virksomhedsspecifikke tjek af mulige fejl i indberetninger til Intrastat via IDEP.web inden
indberetning sendes til DST. Den fremskudte fejlsøgning formindsker genkontakten til virksomhederne betragteligt. Datalinjerne bliver nu desuden aggregeret, hvilket også mindsker antallet af fejl. Virk-blanketter for Intrastat udfases i
2018, så alle indberetninger fremover fortages i IDEP.web. Der er udsendt et
nyhedsbrev til Intrastat indberettere herom.

Forbedringer af
indberetningsløsninger

Hanne Pernille Stax (HPS) fortalte, at der hvert år udvælges 5 statistikker, som
skal forbedres, baseret på input fra brugerne. I 2017 er der lavet forbedringer til
følgende statistikker:
• Intrastat – se afsnittet ovenfor
• Godstransport – mulighed for at ’binde ture sammen’, som gør det nemmere at rette i data
• Landbrug – tidlig filtrering ift. landbrugsaktiviteter, så kun relevante
spørgsmål og svarkategorier vises i skemaet
• Høst – brugerne havde svært ved tilgang via NemID, derfor er der nu lavet
en video vejledning
• Regnskab – størrelseskategorier og reduktion i kategorier og overført data
SSA spurgte, om filtrering ift. aktiviteter kunne implementeres i andre tællinger. HPS svarede, at det var nemt at indføre i Landbrug, og at der undersøges,
om samme metode kunne implementeres i andre indberetninger.
HPS sagde, at DST følger med i brugerevalueringerne for at se effekten af forbedringer, og i 2018 går vi i gang med 5 nye tællinger.

Status på FRIBS

SSA fortalte, at forordningen er oversendt fra EU Kommissionen til Rådet og
Parlamentet, men at forslaget ikke blev behandlet i rådsregi under Estlands
formandskab. Danmark har et tæt samarbejde med især Tyskland, Holland,
Polen og Sverige. I første halvår 2018 er det Bulgarien, som har formandsskabet, og prioritering er forventeligt på person- og landbrugsområder. Forslag til
FRIBS gennemførelsesbestemmelser vil efter planen være klar i juni 2018 Danmark er især OBS på evt. nye byrder og omkostninger samt evt. nye krav
om mikrodataudveksling. Ang. modernisering af Intrastat system er sikkerhedscertificering vedr. dataudveksling på vej, og det samme gælder udviklingen
af selve det nye beregningssystem.

Arbejdsplan 2018

SSA uddelte trykte kopier af Arbejdsplan 2018 til mødedeltagerne. En digital
version af arbejdsplanen udsendes til alle Indberetterudvalgets medlemmer.
SSA præsenterede et kort oplæg om de byrdereducerende tiltag, som indgår i
det 3. indsatsområde ”Datakilder”. Se PPT præsentation på:
www.dst.dk/indberetterudvalg

3. Forslag fra Virksomhedsforum
4 nye forslag

HPS præsenterede en status på forslag fra Virksomhedsforum.
Der var kommet 4 nye forslag:
• Obligatoriske brugertests af indberetningsløsninger
• Lettere indberetning om Udviklingsaktiviteter / FUI
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•
•

Bedre håndtering af afvisning vedr. frivillige indberetninger
Bedre overblik over aktuelle indberetninger

Desuden var to forslag blevet lukket:
• Industriens energiforbrug: Nedbring dobbeltindberetning
o Miljøstyrelsens grønne regnskaber lukkes
o Elmåler-data kan evt. erstatte oplysninger, der p.t. skal indberettes
• Miljøbeskyttelsesudgifter: Revider statistik
o DST arbejder på nedlæggelse, men Danmark står fortsat helt alene i EU
om ønsket, og derfor kan forslaget ikke gennemføres
Se PPT præsentation på: www.dst.dk/indberetterudvalg
Lars Magnus Christensen sagde, at der ikke har været andre punkter med relevans for i DST i det seneste Virksomhedsforum, men der kunne evt. komme
nye forslag via Fast-track, eller ifm. det kommende tema om sundhed.

4. Automatisk erhvervsrapportering
Maria Lopez Juul præsenterede en status for projektet om Automatisk Erhvervsrapportering, som er et initiativ i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Projektet er forankret i Erhvervsstyrelsen (ERST) med SKAT
og Danmarks Statistik (DST) som øvrige deltagende parter. Der analyseres og
testes mulighederne for at erstatte virksomhedernes indberetninger til det offentlige med automatisk dataudveksling. Målet er at udnytte de teknologiske
muligheder og derved reducere virksomhedernes indberetningsbyrder uden at
gå på kompromis med datakvalitet. Se PPT præsentation på:
www.dst.dk/indberetterudvalg
Lars Knudsen spurgte om brug af flowstyring. SSA svarede, at den slags ERP
systemer er blevet mere udbredt, og at data forhåbentlig kan bruges til statistik.
Machine learning

Carsten Zornig (CZO) fortalte om muligheder for brug af machine learning, fx
ifm. XBRL, hvor data, med enkelte undtagelser, er forholdsvis ensartet struktureret. Mindre virksomheder er begyndt at bruge apps, som også giver mere
systematik i data. Dette giver en række muligheder i forhold til, om data kan
hentes direkte fra virksomhedernes interne systemer til brug for indberetningen, fx på transportområdet og på høstdata fra mejetærskere. DST vil kontakte
DTL samt Landbrug og Fødevarer omkring et muligt samarbejde. CZO sagde,
at fra februar 2018 vil der være en studerende fra DTU tilknyttet DST, som vil
arbejde med machine learning. Udvalget er meget velkomne til at byde ind med
andre relevante områder, hvor machine learning kunne bruges.
Lars Knudsen sagde, at der kunne kom flere muligheder, når persondata flyttes
til flere digitale tjenester. Det kunne bidrage til bedre strukturering af data.
Alexander Ulrich spurgte om emnet er relateret til Deloitte undersøgelsen om
Nordic SmartGovernment. CZO svarede, at det var det.
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5. Udkast til revideret Dataleverandørpolitik
Bedre service i
dataindsamlingen

CZO præsenterede et oplæg om udkast til revideret dataleverandørpolitik.
Formålet er at yde bedre service og hurtigere dataindsamling med færre rykkere og politisager. Et indsatsområde har været udsendelse af SMS påmindelser
dagen før fristen, som giver en god effekt med højere svarprocenter og dækningsgrad. Indberetterne tager positivt imod initiativet. Se PPT præsentation
på: www.dst.dk/indberetterudvalg
Der blev spurgt om den samme effekt kunne opnås med mail, hvortil CZO svarede, at man fik det samme effekt med mail, men DST vil give indberetterne
mulighed for at angive mobilnummer for mere fleksibilitet.
SMS og skærpet rykker giver god effekt sammenlignet med sene telefonrykning. Desuden vil DST begynde at udsende en tak for indberetningen via Digital Post til virksomhedens ledelse, når statistikken offentliggøres, ligesom der
vil blive lavet forsøg med kommunikation til DSTs følgere på Facebook.
Lars Magnus Christensen spurgte, om det var muligt at målrette udsendelse af
resultater, ved at virksomheden kun vælge hvem der vil have resultater og hvilken mail. Så når man ud til den rette person i virksomheden. HPS svarede, at
DST tidligere har prøvet at give indberetterne mulighed for at få tilsendt feedback fra undersøgelsen, men ikke mange bad om det. Det tyder på, at det ikke
er selve den person, der indberetter, som interesserer sig for resultaterne.
SSA takkede CZO for præsentationen og sagde, at udkastet tiol revideret dataleverandørpolitik nu vil blive sendt til godkendelse i DSTs direktion og efterfølgende også af Styrelsen.
Lars Magnus Christensen sagde, at DST skulle have ros for indsatsen og for at
man prøver forskellige veje. Også Søren Büchmann Petersen sagde, at forslagene lyder fornuftige.

6. Indberetning på økonomiske enheder
Økonomiske enheder

Steen Eiberg Jørgensen (SEJ) fortalte om indberetning på økonomiske enheder
og sagde, at det drejede sig om de 50 største koncerner i DK. Han fortalte, at
DST er i dialog med virksomhederne og at man opnår en mere retvisende fremstilling ved at adskille i koncerner i økonomiske enheder frem for juridiske enheder. Han derefter forklarede forskellen mellem de to former for enheder. Se
PPT præsentation på: www.dst.dk/indberetterudvalg
Hos DST oprettes en ”Key account manager” funktion, som forventes at give en
bedre dialog med koncernerne. Desuden laves der en koordineret fejlsøgning af
virksomhedens data, som forventes at give både en byrdelettelse og en højere
datakvalitet. DST har modtaget positiv respons fra virksomhederne, som er
villig til at indgå i samarbejdet.
Lars Knudsen spurgte om opdelingen i økonomiske og juridisk enheder kun
gælder kun for de 50 største virksomheder. SEJ svarede, at det i princippet
gælder for alle virksomheder, men at indsatsen vil blive prioriteret ift. de største. Hertil kommer, at det ikke ’blot’ handler om at få enhederne på plads i erhvervsregistret, men at der også er brug for principper og regler ift. at bruge
enhederne i statistikkerne.
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7. Orientering om GLEIF (Global Legal Enterprise Identifier
Foundation)
Global virksomhedsidentifikationskode

Martin Hørdam Ausker (MAU) fra Priser og forbrug orienterede om LEI og
GLEIF - en global virksomhedsidentifikationskode, hvortil der er tilknyttet en
række informationer om den enkelte virksomhed. Formålet med LEI er at skabe øget gennemsigtighed som følge af den finansielle krise. LEI blev oprettet på
baggrund af et ønske blandt G20-landene om skabelse af et globalt referencesystem, hvor juridiske enheder kan identificeres entydigt.
Global Legal Entity Identifier Foundation er en fond som har til formål at indføre dette system, globalt og er dermed det organ, der har det praktiske ansvar i
forhold til LEI. Virksomheder kontakter LEI-udsteder og oprettes og gemmes i
GLEIF database, oplysningerne stilles gratis til rådighed for andre virksomheder. Ca. 1 million virksomheder har et LEI_nr. Lovgivning indenfor det finansielle område forpligter virksomheder til oprettelse af en LEI og ca. 40.000
virksomheder i Danmark har indtil nu fået et LEI_nr.
DST har et godt samarbejde med Danmarks Nationalbank om offentlige myndigheders rolle i udbredelsen af LEI-anvendelsen. Se PPT præsentation på:
www.dst.dk/indberetterudvalg
Alexander Ulrich foreslog, at DST skulle tale med Erhvervsstyrelsen, siden disse data allerede ligger i CVR-registeret. MAU svarede, at DST er i dialog med
Erhvervsstyrelsen.
Alexander Ulrich sagde, at virksomhederne ikke var tilfreds med at bruge penge på noget der allerede findes i CVR, og at virksomhederne ser det som bare
en kontrolmyndighed – forbindelsen er mellem virksomhederne.
Lars Magnus Christensen sagde, at en oprettelsesudgift på 1000 kr. og 700 pr.
år opfattes som bøvl uden kobling med, hvad man får ud af det.
MAU svarede, at det var en udfordring, at der er en udgift forbundet med at
lægge data i databasen, især hvis kvaliteten ikke er højt nok.
SSA takkede for oplægget og for inputtet, som DST vil tage med i samarbejdet,
og sagde, at emnet genbesøges på et senere tidspunkt.

8. Eventuelt
Andre emner

Jacob Hangaard spurgte om status på BBR. SEJ svarede, at vi har haft store
problemer med BBR, hvilket også er blevet drøftet med DSTs kontaktudvalg for
bygge- og anlægsstatistik, men at statistikken for de manglende tre kvartaler
fortsat forventes offentliggjort den 5. februar. Hvis dette må ændres, så vil brugerne få direkte besked. Han tilføjede, at DST er i hyppig dialog med systemejeren, og der er forståelse for DSTs krav om ændringer. Systemet er ved at blive
tilpasset på en måde, som efter vores vurdering ser brugbar ud.
SSA opsummerede kort:
• DST indkalder straks til næste møde og deltagerne er velkommen til at
komme med forslag til dagsorden.
• Opfølgning ang. den engelske vejledning med Lars Knudsen
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Jacob Hangaards input ang. Grønne varer og tjenester
Kontakt til DTL samt Landbrug og Fødevarer om smartere indberetning
Dataleverandørpolitik – forslag sendes til DSTs Styrelse
GLEIF – udvalget holdes orienteret.

Dato for næste møde i Indberetterudvalget er torsdag 17. maj 2018. Indkaldelsen sendes ud allerede nu, så deltagerne kan reservere tidspunktet i deres
kalendere.
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