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24. juni 2020 

 

Referat af 19. møde i Danmarks Statistiks bruger-
udvalg for Økonomisk Statistik 

Til medlemmerne af Danmarks Statistiks Brugerudvalg om Økonomisk Stati-

stik 

 

Tid: 

Tirsdag den 8. juni 2020 kl. 13.00 

Dagsorden for 19. møde i Brugerudvalget for Økonomisk 
Statistik 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

2. Ændret offentliggørelsestidspunkt for den dybe revision af Offentlige 

Finanser, Betalingsbalance og Nationalregnskabet 

 

3. Statistikproduktionen i en COVID-19-tid 

 

4. Eksperimentel statistik 

 

5. Eventuelt 

a. Spørgsmål til meddelelsespunkter  

b. Næste møde: primo oktober 2020 

 

Hjemmeside: 

Brugerudvalgets hjemmeside kan findes på: 
www.dst.dk/OmDST/organisation/brugerudvalg. Alle mødedokumenter og 
oplæg til meddelelsespunkter er tilgængelige her. 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Kirsten Balling bød velkommen til udvalgets medlemmer. Ny sekretær i bru-

gerudvalget er Christina Just Brandstrup og ny sekretær i Direktionen er Bente 

Ottosen.  

 

Dagsordenen for dette møde og referat fra sidste møde blev godkendt uden 

bemærkninger. 

2. Ændret offentliggørelsestidspunkt for den dybe revision 
af Offentlige Finanser, Betalingsbalance og Nationalregn-
skabet 

Martin Ausker præsenterede omlægningen af revisionsrytmerne i ØS og bag-

grunden herfor. Derudover hvilke områder der især har givet anledning til ud-

fordringer samt hvad der er gjort for at imødekomme dette. Forsinkelsen i im-

plementeringen, der skulle have fundet sted i juni 2020, blev også kort forkla-

http://www.dst.dk/OmDST/organisation/brugerudvalg
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ret. Præsentationen kan findes på Brugerudvalgets hjemmeside under dagsor-

denspunkt 2, Revisionsrytme. 

 

Ingen kommentarer eller spørgsmål til denne præsentation. 

3. Statistikproduktionen i en COVID-19-tid 

Henrik Sejerbo Sørensen gav en kort introduktion og meddelte, at der i Natio-

nalregnskab er nedsat en COVID-19-gruppe med 4 undergrupper. Den samlede 

præsentation kan findes på Brugerudvalgets hjemmeside under dagsordens-

punkt 3, Statistikproduktion i en COVID-19-tid. 

 

Undergruppe 1 Klassifikation af COVID-19-hjælpepakker blev præsenteret af 

Annette Thomsen. Gennemgang med illustrative eksempler af de forskellige 

hjælpepakker og påvirkning af hovedstørrelser på sektorniveau. Hjælpepak-

kerne påvirker ikke i sig selv BNP. På nationalregnskabets emneside findes der 

et notat der mere præcist beskriver hjælpepakkerne og overvejelserne bag.  

 

Hjarn von Zernichow Borberg spurgte ind til, hvilke nøgletal der særligt påvir-

kes og man derfor skal holde særligt øje med. Kan man på nuværende tids-

punkt sige noget om størrelsesordenen af påvirkningerne på de forskellige nøg-

letal?  

 

Annette Thomsen svarede, at de gennemgåede eksempler udelukkende er teo-

retiske eksempler og ikke siger noget om forventede størrelser. 

 

Timmi Graversen oplyste, at grove estimater for lønkompensationen var indar-

bejdet som produktionssubsidie i beregningen af 1. kvartal i maj-

offentliggørelsen. Det kan blive revideret i forbindelse med senere beregninger 

- næste gang i juni. Der vil være større effekt af hjælpepakkerne i 2. kvartal. Der 

kommunikeres løbende om COVID-19-effekter og hjælpepakkernes indarbej-

delse i forbindelse med de kommende offentliggørelser. 

 

Undergruppe 2 Produktionen i det offentlige blev præsenteret af Carmela Mo-

reno. Eurostat anbefaler at korrigere realudvikling i det offentlige forbrug som 

følge af hjemsendelser. Der er kompliceret pga. manglende data til at oplyse 

effekterne. Realudvikling er indtil videre beregnet pba. inputmetode (udviklin-

gen i omkostningerne korrigeret for løn- og prisudvikling), hvor lønindeks er 

med nogle grove antagelser korrigerede for hjemsendte, som ikke kan arbejde 

hjemmefra. 

 

Undergruppe 3 Ændret omkostningsstruktur i erhvervene blev præsenteret af 

Carmela Moreno. I det kvartalsvise nationalregnskab antages normalt faste 

inputprocenter. Denne antagelse udfordres under nedlukningen. I stedet er der 

lavet en inddeling i branchernes omkostninger i hvilke der er faste, stigende og 

faldende i forbindelse med nedgang i aktiviteten.  

 

Undergruppe 4 Firmaernes køb og salg blev præsenteret af Lavanyan Thed-

chanamoorthy. FIKS bruges til at fremskrive omsætningen i flere brancher og 

husholdningernes forbrug. Der er nedsat en gruppe, der skal sørge for at FIKS 

har en tilstrækkelig kvalitet til at kunne bruges i det kvartalsvise nationalregn-

skab. Gruppen har udarbejdet en manuel korrektion, der er lagt ind over den 

eksisterende imputeringsmodel. 
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I den første momsindberetning efter nedlukningen er indberetningsprocenten 

faldet fra normalt 85% til 70%. 

 

Frederik I. Petersen spurgte om Danmark Statistik havde set på andre lande og 

deres metoder.  

 

Timmi Graversen svarede, at det er gået meget hurtigt med at tilrette beregnin-

gerne, så der har endnu ikke været tid til for alvor at sætte sig ind i andre lan-

des tilgang. Dog er der blevet skelet til Norge, som udgiver månedsvise natio-

nalregnskaber og har haft en nedlukning og genåbning, der minder om den 

danske.  

 

Kirsten Balling supplerede og sagde, at de europæiske lande følger samme ret-

ningslinjer, som er udsendt af Eurostat (findes på nationalregnskabets emne-

side). De er dog åbne for en hvis grad af fortolkning og bygger i høj grad på 

skøn. 

 

Henrik Sejerbo Sørensen oplyste, at Eurostat har sendt en spørgeskema ud til 

landene omkring usikkerhederne i beregningerne af nationalregnskabet under 

COVID-19. Det er indtil videre til en intern undersøgelse, men den bliver mu-

ligvis offentliggjort senere. 

 

Herefter mundtlig gennemgang af de øvrige statistikområder i Økonomisk Sta-

tistik under COVID-19: 

 

Udenrigsøkonomi v. Casper Winther: Det er gået overraskende godt. Der har 

været stort set samme niveau af indberetninger som normalt og virksomheder-

ne har i meget høj grad været tilgængelige til at svare på spørgsmål under fejl-

søgningen. Der forventes derfor ikke at være kvalitetstab i statistikken.  

 

Offentlige finanser v. Thomas Bie: Der er udtaget forbehold for EDP-

indberetningen i april 2020. Statsregnskabet ikke var godkendt og detaljerne 

kunne derfor ikke indberettes. Kvaliteten af kilderne er ikke meget påvirkede af 

COVID-19-situationen, da accrual-princippet anvendes. Der kan der være øget 

usikkerhed på afskrivningerne af restancerne og sæsonkorrigerede serier for 

udbetalinger.  

 

Priser og forbrug v. Katja Møller Hjelvang: Datagrundlaget til forbrugerprisin-

dekset er blevet påvirket af nedlukningen i samfundet. Omkring 28% af priser-

ne er frafaldet, hvor det normalt er under 0,1%, da brancherne har været helt 

eller delvist lukket ned. I tilfælde af delvis nedlukning er de resterende priser i 

branchen brugt, og i tilfælde af hel nedlukning er de senest observerede priser 

eller sæsonmønsteret gentaget. Statistikken om tvangsauktioner har også været 

påvirket, da domstolene har været lukket ned, og det derfor kun er de mest 

presserende sager, der er blevet behandlet. I statistikken om forbrugerforvent-

ninger er der foretaget opdelinger eksempelvis før/efter nedlukningen. På Pri-

ser og Forbrugs emneside findes notater, der forklarer, hvilke retningslinjer og 

metoder der er anvendt i de forskellige statistikker. 

4. Eksperimentel statistik 

Sigrid Krogstrup Jensen præsenterede Danmark Statistiks nye tiltag med ek-

sperimentel statistik. Projektet har været i gang siden januar, men situationen 

med COVID-19 satte for alvor skub i det, da det gav Danmarks Statistik mulig-
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hed for at imødekomme efterspørgslen efter hurtige indikatorer på forskellige 

dele af samfundsøkonomien mv. Præsentationen kan findes på Brugerudval-

gets hjemmeside under dagsordenspunkt 4, Nye planer med eksperimentel 

statistik. 

 

Frederik I. Pedersen roste Danmarks Statistik for hurtigt at udvikle og stille nye 

indikatorer til rådighed. Det har også spændende fremtidsperspektiver. Der 

blev spurgt ind til muligheden for adgang til historiske data, så der kan sam-

menlignes over længere tid. Eksempelvis data fra STAR, der udviser meget 

store udsving og derfor er svært at tolke.  

 

Sigrid Krogstrup Jensen oplyste, at det område i Danmarks Statistik dækkes af 

arbejdsmarkedskontoret, men vi vil gerne forhøre os, hvad der er muligt. 

 

Kirsten Balling tilføjede, at vi meget gerne vil have adgang til og offentliggøre 

meget mere statistik, men der er flere forhindringer i det. 

 

Adrian Bay Schmith tilføjede, at betalingskortdata fra NETS ligger på Natio-

nalbankens hjemmeside og de kommer sandsynligvis også snart på Danmarks 

Statistiks hjemmeside. Det har vist sig at dette alligevel ikke er muligt at offent-

liggøre NETSs kortomsætningstal på Danmarks Statistiks hjemmeside. Han 

oplyste desuden, at STAR har tal tilbage til 2015 eller 2016 som Danmarks Sta-

tistik eventuelt kan efterspørge. Det vides ikke om STAR selv regner med at 

offentliggøre data tilbage til 2015 eller 2016.  

5. Eventuelt 

De skriftelige meddelelsespunkter blev kort gennemgået. 

 

1. EU-forbehold for Danmarks EDP-indberetning, april 2020 v. Thomas Bie: 

Der er udtaget forbehold for Danmark EU-indberetning, da detaljeringsgraden 

ikke er tilstrækkelig. Det er sket fordi tillægsbevillingsloven ikke er godkendt og 

derfor er alle sektorer slået sammen af diskretioneringshensyn. Eurostat har 

bl.a. påpeget at diskrepansen mellem de finansielle og ikke-finansielle tal er for 

stor. Det er dog Danmarks Statistiks vurdering, at kvaliteten ikke er ændret i 

forhold til tidligere.  

 

Frederik I. Pedersen undrede sig over størrelsen på DAU-saldoen. Skyldes det 

store betalingsforskydninger? 

 

Thomas Bie svarede, at det skyldes ændrede principper for opgørelsen af DAU-

saldoen i forbindelse med Statsregnskabet f0r 2019. Mere om dette kan findes 

på Økonomistyrelsens hjemmeside. 

 

2. Tidligere offentliggjorte versioner af udenrigshandels- og betalingsbalance-

data i Statistikbanken v. Casper Winther: 

Ligger i tråd med versionsdatabasen, som nationalregnskabet lancerede tidlige-

re i år. 

 

3. Samarbejdsprojekt med Danmarks Nationalbank om finansielle konti - kon-

sekvenser for juniversionen v. Thomas Olsen: 

Danmark Statistiks juni-offentliggørelse af nationalregnskabets finansielle kon-

ti udskydes til september, hvor Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank 
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for første gang sammen offentliggør nationalregnskabets finansielle konti. Sep-

tember-offentliggørelsen vil være baseret på det nye fælles it-system, der i øje-

blikket er ved at blive etableret.  

 

Danmarks Statistik har tidligere udsendt en forespørgsel vedr. flytning af mø-

derne til primo april og primo oktober, da denne rytme passer bedre med of-

fentliggørelserne. Kirsten Balling spurgte mødedeltagerne, om de havde ind-

vendinger til dette tiltag. Det var der ikke, så næste møde finder sted primo 

oktober 2020. 

 

Kirsten Balling spurgte mødedeltagerne, om deres oplevelse med at foretage 

mødet online. Der var generelt stor tilfredshed med afholdelsen af mødet på 

denne måde. Dog blev der udtrykt ønske om at fastholde de faste brugerud-

valgsmøder som fysiske møder, men online møder kunne fint fungere som 

supplement – eksempelvis kunne man overveje at gøre det kvartalsvise natio-

nalregnskabs informationsmøder online for at spare transporttid for deltager-

ne. Det ville især være oplagt til møder i en smal kreds og kan indkaldes med 

kortere varsel. 

 

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til punktet eventuelt, 

hvorefter Kirsten Balling afsluttede mødet. 
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Oversigt over deltagere ved mødet i Brugerudvalget for Økono-
misk Statistik 8. juni 2020. 

Navn Styrelser/ministerier mm. 

Adrian Michael Bay Schmith Nationalbanken 

Niels Arne Dam Finans Danmark 

Lasse Frisgaard Gunnersen Økonomistyrelsen 

Jens Hjarsbech AxcelFuture 

Frederik I. Pedersen  3F 

Las Olsen Danske Bank 

Lene Andersen Finansministeriet 

Lone Ank Finansministeriet 

Hjarn v. Zernichow Borberg Økonomisk Institut, KU 

Niklas Praefke Ledernes Hovedorganisation 

Jonas Dan Petersen Kommunernes Landsforening 

Mette Hørdum Larsen Fagbevægelsens Hovedorganisation 

Thomas Nymann Nielsen Danske Regioner 

Troels Kromann Danielsen Nykredit 

Thomas Søby Dansk Metal 

Kirsten Balling Danmarks Statistik, formand 
Christina Just Brandstrup Danmarks Statistik, sekretær 
Henrik Sejerbo Sørensen Danmarks Statistik 
Martin Ausker Danmarks Statistik 
Jes Asger Olsen Danmarks Statistik 
Annette Thomsen Danmarks Statistik 
Casper Winther Danmarks Statistik 
Thomas Bie Danmarks Statistik 
Timmi Rølle Graversen Danmarks Statistik 
Sigrid Krogstrup Jensen Danmarks Statistik 
Katja Møller Hjelvang Danmarks Statistik 
Dan Knudsen Danmarks Statistik 
Carmela Moreno Baquero Danmarks Statistik 
Thomas Olsen Danmarks Statistik 
Carsten Zornig Danmarks Statistik 
Lavanyan Thedchanamoorthy Danmarks Statistik 
 


