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Indledning 

Der er to begivenheder der begrunder genindkaldelse af pensionsgruppen fra 
efteråret 2010. Hovedrevisionen af nationalregnskabet, der blev frigivet medio 
september 2014, og den kommende frigivelse2 af pensionsdelmængden af 
(mikro-) formueprojektets data i 2015 fra DST. 
 
Hovedrevisionen af nationalregnskabet, NR2014, medførte ikke at den anvis-
ning som pensionsgruppen udarbejdede i 20103, blev indarbejdet i NR. 
Denne anvisning er siden hen blevet tilpasset fremkomsten af to udfordringer: 
skattereformen 20124 og erkendelsen af behov for ændret behandling af pensi-
onsdepoter administreret af pengeinstitutterne5. 
 
Pensionsdata fra formueprojektet vil fra 2016 blive offentliggjort løbende. Der 
er tale om en statistik der er tæt på fuldt dækkende, så der bliver behov for at 
rette ADAMs pensionsformueopdeling på ordningstyper, samt muligvis også 
rette pensions-ind- og udbetalinger til. Formodentlig lidt mere omfattende end 
den tilretning der blev gennemført da data fra velfærdskommissionens special-
undersøgelse blev tilgængelig for ADAM-gruppen i oktober 2012.6 
 
Arbejdet planlægges at finde sted i 2015. 
 
Pensionsgruppen indkaldes for at danne et ekspertforum hvori der forhåbentlig 
kan a) dannes en konsensus om hvilke pensionsvariabler der fremover vil kun-
ne dække behovet for beskrivelse af pensionsområdet i ADAMs databanker, 
samt b) anvise de mest hensigtsmæssige måder at opgøre disse variablers vær-
dier på. 

Organisering 

Arbejdet tænkes gennemført ved en række arbejdsmøder for eksperter og bru-
gere.  
 
Initiativtager og projektleder for pensionsgruppens arbejde er MOL. 
  

                                                 
2 22. juni 2015. Bo Møller, 10.kt., er projektleder på formueprojektet.  
3 Se MOL10n10, MOL01311, MOL08811 og MOL12n12. 
4 Se MOL02712, MOL04912, MOL02o12 og MOL26314. 
5 Se MOL15n13 og MOL14214. 
6 Jf. MOL12n12. 
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Deltagerkreds 

Bruger-repræsentanter: 

− Jørn Sloth Hansen + Søren Arnberg, FM 

− Tina Hvolbøl, Nationalbanken 
 
Eksperter og dataleverandør-repræsentanter: 

− Michael Andersen, DREAM 

− Frederik Hansen, Lovmodellen, Skatteministeriet 

− Ida Plum+Birthe Olsen, DST-05.kt 
 
ADAM-repræsentant, og projektleder for følgegruppen 

− MOL, ADAM, DST-20.kt 

Emner 

Dagsordens emner 

Til første møde: 
Følgegruppens opgaver 

− forum for behovsafdækning 

− dannelse af forslag til nye (eller revision af bestående) definitioner af 
ADAMs variabler 

 
Status siden sidst: 

− ADAMs variabler pt (MOL) 

− NRs opgørelse under ESA2010 (BIO) 

− Behov for ændringer af definitioner af ADAMs variabler? (FM, ØIM, 
DØRS, DN) 

 
Efterfølgende arbejdsmøder: 

− emner 

− datoer 

− dagsordener 

− ønskelige deltagere, møde-for-møde; inklusive gæster: 
o Bo Møller, 10. kt., DST 
o statistikansvarlige i Danmarks Nationalbank, 
o Rasmus Iversen, Skatteministeriet 
o Peter Elmer Lauritsen, 10. kt., DST 

 
Til følgende møder: 
Kommende ændringer i datagrundlag: 

− mikroformueprojekt/formuestatistik (medio 2015 og januar 2016) 
(DST-10.kt el. MOL) 

− andre? 
 
Pensionsvariabler i ADAM: 

− hvilke, er der brug for fremover? (FM, ØIM, DØRS, DREAM, ADAM) 
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− hvorledes påvirkes indholdet af dem der er pt, af de kommende ændrin-
ger? 

Møder 

1. gruppe-genvækkelses møde september 2015 
2. arbejdsmøder 
3. inddragelse af beslutningstagere, mhp. stillingtagen til konklusionspapir 
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7 Papirer ikke mærket med (-) er pt. elektronisk tilgængelige under www.dst.dk/adam/, → 
dokumentation→ modelgruppepapirer→år for det enkelte papir, f.eks. 2011. 
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Bilag: Deltagerkredsen ved udvalgsarbejdet i efteråret 2010 

Udvalg: (møder: 2010.10.08, 2010.10.26, 2010.11.02, 2010.11.12)  

FM:  

− Mads Kieler 

− Peter Bach-Mortensen 

− (Morten Werner, deltog kun 2010.11.02) 

− Frederik Hansen  

− Anders Møller Jørgensen 

− Karsten Nimb Pedersen  
 
DREAM: 

− Michael Baltzer Andersen  
 
DST: 

− Jes Asger Olsen  

− Tony Maarsleth Kristensen 

− Michael Osterwald-Lenum  

− Birthe Olsen 

Arbejdende underudvalg: (møde: 2010.11.03, DST) 

Anders Møller Jørgensen 
Frederik Hansen  
Karsten Nimb Pedersen 
Michael Baltzer Andersen 
(Birthe Olsen) 
Michael Osterwald-Lenum 
 
 


