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Andersen, Erik Slentø, Rikke Sharp Jakobsen og Ingeborg Vind (Danmarks Statistik). 
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1. Velkomst, godkendelse af dagsorden og af referat fra sidst 
 
Herunder præsentationsrunde. 
Dagsorden og referat godkendt. 
Finn Jensen præsenterede kort DST nye publikation ’65 år i tal’ – som i pdf-udgaven linker direkte til excel-ark med 
de bagvedliggende data. 
 
2. Økonomi- og Indenrigsministeriets brug af tal fra DST på industriområdet 
 
Lone Ank fortalte om brugen af tallene i konjunkturvurderingerne i ØIM. Selvom fokus er på efterspørgselssiden, 
og der ikke laves egentlige skøn for produktionen, så indgår det alligevel i den samlede vurdering af, om der er 
konsistens mellem de forskellige tendenser i økonomien. De vigtigste kilder er IPO, FIKS og 
konjunkturbarometrene. 
ØIM sætter stor pris på, når DST gør tydeligt opmærksom på særlige forhold, der har betydning for tolkningen af 
tallene, som fx i den seneste IPO-Nyt. Et ønske er hjælp til at finde tendensen i meget volatile serier, som fx 
industriproduktionsindekset. Budskaber har større autoritet, når de kommer fra DST, end når de kommer fra de 
enkelte brugere.  
 
3. Hvorfor er der forskel på industriens udvikling – målt i FIKS, VS og IPO? 
 
På baggrund af den forskellige udvikling i årsvæksten for industriens omsætning i 2013 i de 3 statistikker fortalte 
Ingeborg Vind om de mange forskelle ml. statistikkerne, herunder særligt betydningen af, at industristatistikkerne 
opgøres på faglige enheder, mens FIKS opgøres på cvr-nr. niveau. Se slides. 
Diskussion: 
Udvalget mente, at det var nyttig information, som kunne være relevant for en bredere kreds – fx i form af et notat 
eller formidling på hjemmesiden. Information om sammenlignelighed på tværs er et felt i kvalitetsdeklarationerne, 
men hvordan det er udfyldt varierer. Der vil komme nye, forbedrede kvalitetsdeklarationer på alle statistikker 
ultimo 2014. 
 
4. Finansielle begrænsninger i Industriens konjunkturbarometer sammenholdt med Industriens 
investeringsforventninger 
 
Erik Slentø præsenterede en sammenstilling af industriens konjunkturbarometers tal for, hvor mange der oplever 
finansielle begrænsninger med tal fra investeringsforventningsundersøgelsens beslægtede spørgsmål. Dette gav 
anledning til en diskussion om repræsentativiteten af stikprøven i konjunkturbarometeret, sammenligneligheden 
med DI’s undersøgelse af samme emne mm. Se også slides. 
DI laver selv en undersøgelse blandt medlemmer omkring finansielle begrænsninger, som de gerne vil præsentere 
for udvalget. 
 
5. Kort nyt om statistikkerne 
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Herunder fortalte Erik Slentø om en kommende sproglig tilretning af spørgsmålene i konjunkturbarometrene, så de 
harmoniseres helt med DG ECFIN’s forlæg. DG ECFIN medfinansierer konjunkturbarometer-undersøgelserne. 
Potentielt kan det give et mindre databrud, når spørgsmålenes ordlyd ændres. Der er endnu ingen præcis tidsplan 
for implementeringen af de nye formuleringer, da det afhænger af, at der bliver tid hos Virk-blanket-teamet.   
 
6. Evaluering af udvalgets hidtidige møder og forslag til kommende møder 
 
Flere medlemmer udtrykte, at de oplever at møderne har haft stor værdi, ikke mindst var dagens dagsorden meget 
relevant. Nogle emner har relevans for en bredere kreds – og kunne måske derfor præsenteres i et mere åbent 
forum. Omvendt var der også blandt medlemmerne også stor tilfredshed med at have et lukket forum, hvor 
diskussion og videndeling er mere fri og åben. 
Finn Jensen luftede idéen om tættere kontakt til universitetsverdenen – men der er måske for langt ml. forskningen 
og så den mere praktiske statistik. 
Møderne bør holdes ’efter behov’, ikke oftere end 2 gange om året. 
 
Næste møde vil måske fra DST indeholde noget om omlægninger på IPO. 
 
Søren Kühl Andersen redegjorde for udvidelsen af detailomsætningsindekset med mere detaljerede oplysninger om 
internethandel, og han spurgte udvalgets medlemmer til interessen for lignende møder omkring 
detailhandelsstatistik. Flere tilkendegav interesse i dette – og foreslog om det kunne kombineres med 
industristatistikken, da der er et stort personsammenfald. Der er dog også særskilte interessenter i detailhandlen, 
som ikke er repræsenteret i industriudvalget – så en decideret udvidelse af dette udvalg er nok ikke 
hensigtsmæssig.  
 
7. Evt. 
 
Intet særskilt. 


