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1. Velkomst.  

 
Herunder præsentationsrunde. 
Finn Jensen meddelte, at Søren Kristensen deltog for sidste gang i sin nuværende funktion, idet Søren skifter til 
nabokontoret. Søren Kühl Andersen og Ingeborg Vind vil i fællesskab lukke noget af ”hullet” efter Søren Kristensen. 
 
2. Dagsorden og referat godkendt 

 
3. Meddelelser, kort nyt om statistikkerne 

 
a. Konjunkturcyklus 

Finn Jensen viste DSt’s nye konjunkturcyklus, som blev offentliggjort 7/11, og som foreløbig planlægges 
opdateret hvert kvartal. 
Se evt. dst.dk/konjunkturcyklus  
 
Michael Stæhr spurgte til, om det kunne være relevant at opdatere hver måned, da de bagvedliggende 
konjunkturbarometertal opdateres hver måned – og tilføjelsen af et nyt punkt potentielt kan ændre 
kurvens form væsentlig bagud i tid, og det netop er formen som er interessant. Præcisering ift. diskussionen 
på mødet: Det planlægges at offentliggøre konjunkturcyklus i ’Nyt fra Danmarks Statistik’ kvartalsvis, mens 
hjemmesiden vil blive opdateret med nye tal hver måned. 
 
Frederik Pedersen spurgte til, om de bagvedliggende tal også inkluderer de serier for KBS og KBD, som er 
indsamlet efter anden metode. Han mente, at vurderingen af beskæftigelsen i KBS havde ændret sig siden 
omlægning af statistikken (i 2011), så sammenhængen til NR var blevet dårligere. Finn svarede, at det 
kunne have noget at gøre med, at ’servicesektoren’ nu omfatter flere brancher. 
 

b. Forlængede momskredittider 

Finn Jensen forklarede, hvordan nye momskredittider og forhøjet grænse for månedsindberetning vil 
betyde, at en større del af omsætningen må imputeres i den månedlige statistik Firmaernes køb og salg. 
Der vil også være flere imputeringer i det materiale, som er til rådighed for den første version af det 
kvartalsvise nationalregnskab. Selvom der lige nu arbejdes på en forbedret model for imputering i 
Firmaernes køb og salg, vil det - alt andet lige - give flere revisioner, når andelen af imputeringer i de først 
offentliggjorte tal øges. Udfordringen med færre månedsindberetninger (store virksomheder), og dermed 
flere imputeringer, varierer mellem brancher. Problemet illustrerer, hvordan brugen af administrative data 
i statistikkerne er sårbar over for administrative ændringer. 
Se også slides. 
 

c. Kort nyt om IPO, v/ Søren Kristensen 
Indsamling af alle lageroplysninger via ét skema (IPO-skemaet), som blev præsenteret på seneste 
kontaktudvalgsmøde, er implementeret. Der vil således ikke blive sendt flere kvartalsvise lagerskemaer ud 
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til industrivirksomheder. Det sidste vedrørte 3. kvt. 2013. I stedet er IPO-skemaet, for udvalgte 
virksomheder, udvidet med 2 ekstra felter vedr. lagre af råvarer og af handelsvarer.  
Ca. 200 små og mellemstore virksomhederne i stikprøven til IPO vil ikke længere skulle indberette – i 
stedet vil DSt anvende momsdata for deres omsætning og antage, at der kan ses bort fra deres 
lagerændringer. I lyset af de ændrede momskredittider har det været nødvendigt at justere kriterierne for, 
hvilke virksomheder det kommer til at gælde for – da det er nødvendigt, at de ikke er så små, at de kun skal 
indberette moms kvartalsvis. 
 

d. Sæson i lagre, v/Ingeborg Vind 

Vi har kigget på sæsonmønstre i lagerændringerne – og vil gerne formidle sæsonkorrigerede tal for 
brancher, hvor der er sæson. Men der er udfordringer med, at sæsonmønstrene i mange tilfælde ikke er 
stabile nok til at modellere, og dermed korrigere for på en måde, som er robust. 
Se også slides. 
 
Mathias Secher spurgte til deflateringen i lagerbevægelserne, på baggrund af nogle opgørelser af 
akkumulerede lagre. Generelt er statistikken over lagerbevægelserne ikke velegnet til opgørelser af 
lagerbeholdninger, da metoden er designet til at måle netop bevægelserne. Regnskabsstatistikken har tal 
for lagerbeholdninger ultimo året. 
 

e. I øvrigt 

Mathias Secher spurgte til, om DSt havde kigget mere på den forskel, der var i udviklingen i industrien 
målt ved hhv. FIKS og IPO – særligt for de sæsonkorrigerede serier. Svaret var, at det har vi ikke udover de 
kendte udfordringer med eksporttallene i FIKS, samt de definitoriske forskelle ml. de to statistikker. 
 
Mikael Trier spurgte til om DSt har et kriterium for, hvilke statistikker man vil udgive – der er nogle 
indikatorer, som er flittigt brugt, fx dankortomsætningen, men som ikke kommer fra DSt og dermed ikke 
har samme garanti for uafhængighed og kvalitet, som DSt’s statistikker. Finn Jensen svarede, at 
statistikprogrammet først og fremmest er bestemt af, hvad der er finansiering til, og hvad der er 
forordningsbestemt. Claus Andersen oplyste, at mange af de nye typer data ikke er nogen, som DSt har 
adgang til, da de ejes af private virksomheder, fx dankortomsætning og mobiltrafik – sidstnævnte er et 
eksempel på ’big data’, som der er mange muligheder i, men som ikke umiddelbart er noget DSt har 
mulighed for at bruge. 

  
 
4. Dansk Erhvervs brug af DSt’s tal, v/Michael H.J. Stæhr 

 
Se slides. 
Finn Jensen vil viderebringe Dansk Erhvervs ønsker til de relevante statistikker. Hvilket detaljeringsniveau en 
statistik kan offentliggøres på afhænger også af datagrundlaget, specielt for stikprøvebaserede statistikker. 
 
5. Præsentation af temapublikation: Industriens udvikling 2000-2012  

v/ Søren Kristensen, Claus Andersen og Ingeborg Vind 

 
Se slides. 
Frederik Pedersen roste publikationen, ikke mindst det internationale perspektiv – og havde flere forslag/ønsker til 
næste version. Også Michael Stæhr var glad for at man på denne måde kunne se nogle af de mange tal, der findes, 
men som man ellers skal købe sig til særkørsler for at få. Det meste talmateriale bag publikationens figurer er 
faktisk offentliggjort i Statistikbanken, men der er sket en del forarbejdning (bl.a. håndtering af varenummer-skift) 
for at kunne præsentere det på overskuelig facon.  
Der er ikke konkrete planer om, hvorvidt/hvornår publikationen evt. skal udgives igen. 
 
6.-7. Kommende møder og evt. 

 

Næste møde om ca. et halvt år. Medlemmerne opfordres til at melde sig, hvis de har noget de gerne vil dele med 
udvalget. 
 
Mikael Trier spurgte til om det var korrekt, at en ændret formulering/opstilling om finansielle begrænsninger i 
konjunkturbarometer ikke havde haft effekt på tallene. Svaret var bekræftende. 
 


