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Møde i Indberetterudvalget, 18. maj 2017
Til Indberetterudvalget
Tid og sted
Deltagere

Afbud

kl. 14.00 - 16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale
Søren Schiønning Andersen, Danmarks Statistik
Ove Holm, Dansk Transport og Logistik
Jes Lerche Ratzer, Dansk Industri
Søren Büchmann Petersen, Dansk Erhverv
Lars Magnus Christensen, Håndværksrådet
Kim Normann Andersen, CBS
Lars Knudsen, Dansk Arbejdsgiverforening
Nura Nursen Deveci, Dansk Byggeri
Pernille Slots Lysgaard, Erhvervsstyrelsen
Carsten Zornig, Danmarks Statistik
Hanne-Pernille Stax, Danmarks Statistik
Steen Dahl Pedersen, Danmarks Statistik
Ashu Conrad, Danmarks Statistik (referent)
Casper Winther, Danmarks Statistik (deltog under pkt. 3)
Rune Lorentzen, Erhvervs- og Vækstministeriet
Mathias Borritz Milfeldt, Miljø- og Fødevareministeriet
Silas Berthou, Landbrug og Fødevarer

1. Godkendelse af referat
Velkommen

Søren Schiønning Andersen (SSA) bød velkommen til det 14. møde i Danmarks
Statistiks (DST) Indberetterudvalget.
SSA bød desuden velkommen Casper Winther (CAW), som er kontorchef for
Udenrigsøkonomi siden 1. oktober 2016.
Der var ingen bemærkninger til referatet fra seneste møde, som blev godkendt
uden kommentarer.

2. Meddelelser
Forbedringer til blanketter

Hanne Pernille Stax (HPS) fortalte, at der udvælges 5 blanketter til forbedringer i 2017. Blanketterne med mange indberettere og lav tilfredsheds-score prioriteres:
- Godstransport
- Regnskabsstatistik
- Landbrug og gartneri
- Høsten af korn, raps og bælgsæd
- Intrastat i Idep.web
Herudover vil Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet (FUI) blive gennemgået i
2018.
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Status på transport app

Carsten Zornig (CZO) fortalte, at der er 133 vognmænd, der har brugt app’en til
Godstransport i 4. kvt. 2016. Peter Ottosen fra DST er blevet interviewet til en
artikel i DTL Magasinet i marts og deltager på et DTL-møde i oktober.

Ændring af
offentliggørelsestidspunkter

Steen Dahl Petersen (SDP) informerede om, at tidspunktet for offentliggørelse
af nye tal (Nyt fra Danmarks Statistik og Statistikbanken) rykkes frem fra kl. 9
til kl. 8. Offentliggørelse af publiceringer baseret på tidligere offentliggjorte tal
(tema- og årspublikationer samt analyser) vil dels ske kl. 8 – dels kl. 12. Det
imødekommer et stort ønske hos journalister.

3. Bordrunde
SSA fortalte, at mødet i Indberetterudvalget fremover vil indeholde en bordrunde, hvor de enkelte medlemmer kan informere om kommende eller gennemførte aktiviteter relateret til indberetning, digitalisering og adm. byrder.
Dansk Industri

Jes Lerche Ratzer fortalte, at digitalisering berører alle DI’s aktiviteter – både
de politiske og teknologiske. Det er bl.a. oplagt at gribe fat i digitalisering i forbindelse med geografisk udfordringer. DI har et ønske om at nedbryde barrierer for datadeling mellem myndigheder, så data i højere grad kan genbruges.

Dansk Erhverv

Søren Büchmann Petersen fortalte, at Dansk Erhverv er meget involveret i byrdebekæmpelser i regi af Virksomhedsforum, og peger på administrative og
økonomiske byrder, der kan reduceres. Dansk Erhverv har udarbejdet et oplæg
med 130 forslag, som tager udgangspunkt i regeringens digitaliseringsstrategi.
Det omfatter bl.a. et ønske om at frikøbe flere offentlige data, bl.a. Energinets
forbrugsdata, som kan være et nyttigt bidrag til virksomhedernes forretning.
Internt arbejder Dansk Erhverv på at effektivisere den skriftlige og telefoniske
support. Målet er at få brugerne til at benytte hjemmesiden i stedet, fx via en
sluse, der navigerer brugerne hen til det svar, de søger.

Dansk Transport og
Logistik

Ove Holm fortalte, at Vejtransportrådet har udgivet en udviklingsplan med 43
punkter, hvoraf 5 handler om digitalisering. Dette omfatter bl.a. et mål om mere effektiv indberetning af statistik, fx gennem øget brug af administrative data.
Erfaringer fra transport app’en vil indgå det videre arbejde.

Dansk
Arbejdsgiverforening

Lars Knudsen informerede om en gennemgang af statistikken ”Øvrige arbejdsomkostninger”, som DST og DA har foretaget. Arbejdet har ført til, at skemaet
er blevet forenklet ved at erstatte spørgsmål med oplysninger fra Barselsfonden
og ved at hente data fra ATP og SKAT. Danske Erhverv var herudover i dialog
med DST om indberetning fra ’genstridige’ virksomheder, hvor en ’skærpet
tone’ havde givet positive resultater.

Håndværksrådet

Lars Magnus Christensen fortalte om arbejdet i Virksomhedsforum, som har
haft et tema om digitalisering. ”Byrdejægere” var taget ud til en række virksomheder, med henblik på at afdække administrative byrder. Lars Magnus
Christensen sagde, at det var glædeligt, når de kunne fortælle om fx 3-6-9 reglen til deres medlemmer, da dette er med til at legitimere arbejdet i DST. Han
foreslog, at der opsættes nye konkrete mål, fx i forhold til genbrug af data.

CBS

Kim Normann Andersen fortalte, at CBS igen overvejede at igangsætte et EU
projekt om at hente høstdata direkte fra mejetærskere. Løsningen kan også
bruges i Tyskland, så CBS vil kontakte DST i forhold det videre arbejde.
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Dansk Byggeri

Nura Nursen Deveci fortalte, at Dansk Byggeri havde lavet en telefonundersøgelse blandt deres medlemmer om administrative byrder. 38 pct. havde svaret,
at indberetning til DST var en af de største byder. Hun bemærkede, at DSTs
initiativ med analyser kan påvirke DSTs troværdighed, og at man skal sikre, at
DST ikke bliver talerør for politisk interesser.

Erhvervsstyrelsen

Pernille Slots Lysgaard sagde, at Erhvervsstyrelsen havde fået mange input fra
virksomheder om, at indberetninger til det offentlige bør baseres på oplysninger, der allerede findes i virksomhedernes systemer. Hvis man kan indsende en
kopi af de data, der er i virksomhedens systemer, så vil de med glæde indberette alle data.
SSA takkede for de mange interessante input og bemærkede, at der var en række relevante initiativer, som DST kan arbejde videre med.

3. Status på FRIBS, herunder revision af Intrastat
SSA inviterede CAW til at fortælle om FRIBS og modernisering af Intrastat. Se
PPT præsentation på www.dst.dk/indberetterudvalg
Modernisering af Intrastat

FRIBS forventes – med den viden vi har i dag - at blive vedtaget i 2019 og ændringerne i forhold til Intrastat forventes herefter gradvist implementeret fr
2020.
De centrale elementer i forslaget omkring Intrastat er:
- Ingen krav til dækningsgraden i importen (er i dag 93 pct.)
- Indsamling af oplysninger om oprindelsesland og varemodtager i eksporten
- Reduktion i dækningsgraden i eksporten fra 97 til 95 pct. mhp. byrdeneutralitet i eksporten
Samlet forventes ændringerne at medføre en reduktion i byrden ved Intrastat
på 25-50 pct.
SSA takkede CAW for præsentationen.

4. Kortlægning af indberetningsforløb fra start til slut
Digital brugerrejse

Pernille Slots Lysgaard præsenterede input fra 4 virksomhedsbesøg, som blev
fortaget i forbindelse med Virksomhedsforums tema om digitalisering, hvor
den digitale brugerrejse skulle dokumenteres. Arbejdsgruppen har udarbejdet
en række forenklingsforslag, som skal godkendes af Virksomhedsforum den 7.
juni. Se PPT præsentation på www.dst.dk/indberetterudvalg
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Et af fokusområderne var DSTs løsning til indberetning af ”Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet” (FUI), som var blevet valgt, fordi den dækker en bred kreds
af virksomheder. Virksomhedsbesøgene gav bl.a. følgende input:
- Det tager lang tid at finde de eksakte værdier som skal indberettes
- Kladden giver ikke det nødvendige overblik
- Det var svært at finde svarene fra sidste gang der blev indberettet
- Det er vanskeligt at forstå, hvad ’innovation’ dækker over
- Det var vanskeligt at foretage et skøn de steder, hvor det var muligt
- Nogle begreber, der bliver brugt i undersøgelsen, giver ikke mening for
virksomhederne
- De enheder, der anvendes, bruges ikke i virksomhederne.
HPS sagde, at det havde været interessant at være med på virksomhedsbesøget,
og at DST havde fået meget input med, som kan bruges. DST vil bl.a. undersøge
muligheden for at lave en ”smart” kladde, så det fremgår mere tydeligt, at den
enkelte indberetter ikke skal udfylde samtlige oplysninger i spørgeskemaet.
CZO informerede om, at FUI var den 15. maj var blevet udsendt til 5.000 virksomheder. Statistikken var omdøbt fra ”Forskning, udvikling og innovation i
erhvervslivet” til ”Udviklingsaktiviteter i erhvervslivet”, hvilket havde reduceret
antallet af support henvendelser vedrørende statistikkens relevans.
Pernille Slots Lysgaard syntes det var positivt, og at små tiltag kan gøre meget.
Ove Holm tilføjede, at det er positivt, at virksomheder må lave et skøn i besvarelsen.
SSA takkede for præsentationen.

5. Alternative datakilder
Gennemgang af forslag fra
brugerevalueringer

CZO præsenterede et oplæg om alternative datakilder. DST havde gennemgået
tilbagemeldinger fra virksomhederne i de frivillige brugerevalueringer, med
henblik på at vurdere, om nogle oplysninger kan hentes fra alternative kilder, fx
administrative kilder. Se PPT præsentation på www.dst.dk/indberetterudvalg
CZO kunne konkludere, at virksomhederne ikke bliver bedt om at indberette de
samme oplysninger flere gange. Nogle oplysninger minder dog meget om hinanden, men har forskel i fx detaljeringsniveau eller frekvens. Når virksomheder
pegede på, at oplysninger allerede findes andre steder, er dette typisk rettet
mod enkelte felter i spørgeskemaerne.
Analysen havde peget på flere indsatsområder, som kan bidrage til at lette den
oplevede byrde ved indberetning. Det vil fx være muligt at informere om, at
oplysninger fra andre kilder allerede er anvendt, ligesom det kan være nødvendigt at underopdele en tidligere indberettet oplysning. I disse tilfælde kan DST
med fordel vise de oplysninger, som skal underopdeles. Herudover vil der være
situationer, hvor det vil være muligt at modtage indberetningerne fra centrale
dataleverandører.
CZO tilføjede, at der er igangsat et projekt omkring øget anvendelse af XBRL
data til regnskabsstatistikken, hvilket vil blive præsenteret på næste møde.
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Jes Lerche Ratzer sagde, at det var godt at DST kiggede på genbrug af data, og
at der skal kigges bag systemerne, så man finder primære data. Han opfordrede
til samarbejde med eksterne, fx Supergros.
SSA takkede for præsentation og lagde op til, at Danmarks Statistik vil se nærmere på om der er nogle idéer, som relativt hurtigt kan realiseres.

6. Forsøg med mere agil dataindsamling
CZO fortalte om en række overvejelser i forhold til at arbejde mere agilt med
indsamling af oplysninger fra virksomheder. Arbejdet var baseret på en række
analyser, som afdækkede hvilke kommunikationskanaler, der fungerer bedst i
dialogen med virksomhederne. Målet er at tilpasse dataindsamlingen, så indsamlingen kan foretages hurtigere og tilpasses til virksomhedernes kalendere.
Et af de initiativer, der havde haft en positiv effekt, var udsendelse af en SMS
påmindelse dagen før indberetningsfristen. Dette var med til at øge antallet af
rettidige besvarelser, og dermed samtidig reducerer antallet af telefonrykninger
og politisager. Se PPT præsentation på www.dst.dk/indberetterudvalg
Pernille Slots Lysgaard forslog, at unødige rykkere fjernes, i det mindst for
frivillige indberetninger. Det at få en rykker for en frivillig indberetning øger
frustrationen.
CZO svarede, at mange virksomheder er glade for at deltage i de frivillige tendensundersøgelser, og at der derfor fremsendes en enkelt påmindelse, hvis
indberetningen ikke er modtaget. Der er altid er mulighed for at afmelde indberetningen til disse undersøgelser.
SSA takkede for oplægget og inputtet.

7. Status på Strategi 2022
SSA præsenterede DSTs arbejde med at opdatere Strategi 2020 til Strategi
2022. Formålet er, at strategien skal være tidssvarende, og afspejle den aktuelle
status på DSTs arbejde. De forventes, at Danmarks Statistiks Styrelse vedtager
Strategi
2022
i
oktober
2017.
Se
PPT
præsentation
på
www.dst.dk/indberetterudvalg
Blandt de aktiviteter i Strategi 2020, der er gennemført, var:
- Øget brug af online fejlsøgning og dermed mindre
- Øget anvendelse af system-til-system løsninger
- Brug af ‘Big Data’ kilder, fx Stregkoder og el-måler-oplysninger
- 3-6-9 reglen

Blandt de kommende målsætninger er:
- Reduktion af indberetningsbyrden til Intrastat
- ‘Straks-validering’
- Gennemgang af udvalgte indberetningskrav
- Feedback til indberetterne, fx benchmark
- Øget brug af digitale regnskabsdata (automatisk erhvervsrapportering)
- Samarbejde med centrale dataleverandører
- Automatisk datamodtagelse, bl.a. fra kommunerne
- Bedre kommunikation om initiativer og resultater
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Jes Lerche Ratzer forslog, at man fortæller mere om 3-6-9 reglen, fx ved at
interviewe en virksomhed, der selv er blevet hjulpet af reglen. Jes Lerche
Ratzer sagde, at DI vil gerne være med til at udbrede budskabet.
Pernille Slots Lysgaard var enig i, at det gode budskab skal udbredes.

8. Eventuelt
Da Pernille Slots Lysgaard skal på barsel, deltager Bjarke Thorbjørn Petersen i
næste møde.
Næste møde afholdes tirsdag 21. november 2017 kl. 14-16.
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