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12. december 2019 

 

 

Referat fra kontaktudvalget for industristatistik 

Til Medlemmerne af Danmarks Statistiks kontaktudvalg for industristatistik 

 

Mødet blev holdt torsdag den 21. september i Danmarks Statistik. 

 

Frederik Imer Pedersen 3F 

Erik Bjørsted  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

Rasmus Rold Sørensen Danmarks Nationalbank 

Vibeke Borch Henning Dansk Erhverv 

Allan Sørensen Dansk Industri 

Thomas Søby  Dansk Metal 

Dorte Høeg Koch Erhvervsministeriet 

Mads Wulff Harslund Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Niels Hvingelby Finansministeriet 

Carsten Zornig Danmarks Statistik 

Mathias Bluhme Danmarks Statistik 

Morten Skovrider Kollerup Danmarks Statistik (referent) 

Lina Pedersen Danmarks Statistik 

Erik Slentø  Danmarks Statistik 

Bo Henry Eriksen Danmarks Statistik 

Heidi Sørensen Danmarks Statistik 

Inger Hansen  Danmarks Statistik 

Niels Jon Mortensen Danmarks Statistik 

Søren Kristensen Danmarks Statistik 

1. Velkommen, godkendelse af dagsorden og af referat fra sidste møde  
Carsten Zornig bød velkommen og præsenterede nye deltagere. Referat blev god-

kendt. 

 

2. Korte meddelelser og nyt om statistikkerne  

Carsten Zornig fortalte, at man i Eurostat overvejer en revision af NACE, men at 

der ikke er noget konkret at berette på nuværende tidspunkt. Der overvejes to 

modeller, en mindre men hurtig revision og en større og mere gennemgribende 

revision. DST vil sørge for, at kontaktudvalgets medlemmer vil blive inddraget, 

når der foreligger en beslutning om at gennemføre en revision. Dertil fortalte 

han, at DST har gennemført nøgletal i Nyt-artiklerne, til at understøtte et hurtigt 

overblik over udviklingen inden for det pågældende statistikområde. 

 

3. Nyt fra udvalgsmedlemmerne. 2-3 minutters indslag om hvad, der rører 

på sig.  
De enkelte medlemmer af kontaktudvalget fortalte hvilke emner der aktuelt var 

fokus på.  

 

 

4. Nyt fra FKV-enheden (forretningskritiske virksomheder) 

Tidspunkt 

Deltagere 
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Søren Kristensen og Jon præsenterede Danmarks Statistiks fortsatte arbejde 

med virksomheder, som er forretningskritiske for statistikproduktionen i Dan-

marks Statistik. Formålet med arbejdet er at skabe et mere retvisende billede af 

den danske økonomi, som er uafhængig af, hvordan virksomhederne af praktiske 

årsager har organiseret sig.  

 

Arbejdet, som er i overensstemmelse med Eurostats anbefalinger, vil resultere i 

en række tilpasninger af de statistikker, hvor virksomhederne indgår i.  Dette er 

allerede sket i forbindelse med flere statistikker, hvor fokus vil være på datakon-

sistens gennem hele processen.  

 

Udvalget efterspurgte igen til overblikket over hvilke konsekvenser arbejdet i øv-

rigt forventes at medvirke og hvordan ændringerne indarbejdes i henholdsvis 

primærstatistikkerne og Nationalregnskabet. Jon præsenterede de første skitser 

herfor.  

 

5. Konjunkturbarometer for industri 

Erik Slentø præsenterede en analyse af, hvordan beskæftigelsesudvikling, ordre-

beholdning og produktionsforventning så ud for henholdsvis virksomheder med 

mangel på arbejdskraft og virksomheder uden mangel på arbejdskraft. Dertil 

præsenterede han kommende ændringer ved spørgeskemasvar og indberet-

ningsmetode med formålet at lette respondentbyrden. Disse ændringer er sat til 

at træde i kraft i februar 2020.  

 

6. Industriens produktion og omsætning.  

Mathias Bluhme præsenterede industriens produktion og omsætning i Danmark 

og forskellen på resten af Europa. Her blev det redegjort, at særligt Danmarks 

branchetal for medicinal-, maskin- og møbler og anden industri trækker indu-

strien op set i forhold til EU. Dertil præsenterede han indarbejdelse af konsi-

stensrettelser for FKV’erne, opdatering af stikprøve, samt på længere sigt FRIBS 

ændringer, hvor nyt basisår bliver 2021.  

 

7. Industriens salg af varer. 
Morten Kollerup præsenterede det igangværende projekt omkring FRIBS og 

ISV blev fremlagt med henblik på at belyse ændringerne i indberetningsopsæt-

ningen. Der blev vist et simpelt og konkret eksempel og forklaret vores fokus på 

at formindske den ekstra indberetningsbyrde så meget som muligt gennem om-

struktureringer i vores indberetningssystemer.  

8. Firmaernes køb og salg.  

Lina Pedersen præsenterede en analyse af, hvordan statistikken over firmaernes 

køb og salg (FIKS) revideres i forbindelse med offentliggørelsen af de enkelte 

måneder. Revisionerne skyldes, at momsoplysningerne, som udgør datagrund-

laget, løbende forbedres, efterhånden som Danmarks Statistik modtager kvar-

tals- og halvårsindberetninger. I de mellemliggende perioder estimeres indbe-

retningerne for kvartals- og halvårsindberettere. Derfra præsterede hun fremti-

den ændring til EU's momssystem fra 2021, et såkaldt OneStopMoms og hvilke 

effekter dette får for statistikken. Hun præsenterede derfra brancheskift på sær-

lige tjenester og services, der tidligere har ligget under detailhandel.  

 

 

9. Eventuelt 
Det aftales at DST fremsender præsentationerne samt referat til deltagerne.  


