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16. februar 2021 

 

Referat af 20. møde i Danmarks Statistiks bruger-
udvalg for Økonomisk Statistik 

Til medlemmerne af Danmarks Statistiks Brugerudvalg om Økonomisk Stati-

stik 

 

Tid: 

Torsdag den 8. oktober 2020 kl. 14.00 

Dagsorden for 20. møde i Brugerudvalget for Økonomisk 
Statistik 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

2. Økonomisk statistik og COVID-19 

 

3. Nationalregnskabsoffentliggørelsen d. 30/9  

 

4. Ny opgørelse af nationalregnskabets finansielle konti 

 

5. Fremtidig formidling i udenrigsøkonomi  

 

6. Eventuelt 

a. Spørgsmål til meddelelsespunkter 

b. Næste møde: primo april 2021 

 

Hjemmeside: 

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

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Kirsten Balling bød velkommen til udvalgets medlemmer. Dagsordenen for dette 

møde blev godkendt uden bemærkninger. Kirsten Balling opfordrede til, at med-

lemmerne af Brugerudvalget sender forslag til dagsordenspunkter, hvis der er 

ønsker til emner vi skal tage op. 

2. Økonomisk statistik og COVID-19 

Henrik Sejerbo Sørensen præsenterede overordnet, hvordan Danmarks Statistik 

har arbejdet med udfordringerne som følge af COVID-19 siden det seneste bru-

gerudvalgsmøde i juni 2020.  

 

Peter Bøegh Nielsen fra Erhvervslivets Udvikling præsenterede hvordan hjælpe-

pakkerne for lønkompensation er indarbejdet i statistikkerne.  

 

http://www.dst.dk/OmDST/organisation/brugerudvalg
http://www.dst.dk/OmDST/organisation/brugerudvalg
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Frederik I. Pedersen spurgte om opgørelsen af antallet af beskæftigede og ar-

bejdstimer bliver kontrolleret i med oplysningerne fra e-indkomst. 

 

Peter Bøegh Nielsen svarede, at e-indkomst er den primære kilde, som suppleres 

med særskilt information vedr. lønkompensation. 

 

Paul Kramp spurgte om der er korrigeret for udskudte skatter og moms. 

 

Peter Bøegh Nielsen svarede at vi er opmærksomme på det, men at vi ikke har 

gjort noget konkret. 

 

Erik Hammer supplerede og sagde, at det er drøftet med Skatteministeriet, men 

oplysningerne er først tilgængelige i marts. Det betyder, at statsregnskabet bliver 

afsluttet lidt senere. Det er meget svært at skønne over skatterne i denne situa-

tion. 

 

Paul Kramp spurgte ind til hjælpepakkerne til faste omkostninger. De ser ud til 

at være noget lavere end forventet. 

 

Peter Bøegh Nielsen svarede, at der er i første omgang er fokuseret på lønkom-

pensationen, men vi nu går i gang med en nærmere undersøgelse af de faste om-

kostninger. Om et par uger ved vi mere. 

 

Troels Kromann Danielsen spurgte til, om virksomhederne ikke skulle indbe-

rette moms og kun betalingen var udskudt. Hvordan påvirker det statsregnska-

bet hvis momsen er indberettet? 

 

Der blev ikke svaret helt udtømmende til mødet og følgende svar er udarbejdet 

af Carsten Zornig efter mødet: Det var både momsindberetning og betaling der 

blev udskudt, da det ikke var praktisk muligt at skille de to ting ad. Fristerne blev 

udskudt en måned, et kvartal og et halvt år for måneds- kvartals- og halvårsind-

berettere. Virksomhederne blev opfordret til at indsende momsangivelsen til ti-

den, og dermed kun udskyde betalingen. Dette valgte en stor del af dem gjorde. 

Der skulle dog stadig estimeres væsentligt flere momsindberetninger end nor-

malt. 

 

Lars Gustafsson præsenterede opgørelsen af det reale offentlige forbrug under 

COVID-19. 

 

Paul Kramp kommenterede, at priserne på daginstitutionerne må være påvirket. 

Hvordan håndteres det af Danmarks Statistik? Og hvordan håndteres prisudvik-

lingerne generelt i denne situation? 

 

Lars Gustafsson svarede, at de korrektioner der foretages vil have en effekt på 

pris-mængdesplittet på alle områder. Det vil vi have fokus på når vi beregner 

mængdeindikatorerne til det årlige nationalregnskab. Timmi Graversen tilfø-

jede, at korrektionerne på inputtet som følge af fald i præsterede timer i den of-

fentlige sektor giver sig udslag i højere priser og lavere mængde. 

3. Nationalregnskabsoffentliggørelsen d. 30/9 

Martin Ausker præsenterede nationalregnskabsoffentliggørelsen. BNP-væksten 

er revideret op i 2017 og 2019 og ned i 2018. Næste år ligger den dybe revision 

med årene 2018-2020 ultimo juni.  
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Der var ingen spørgsmål til præsentationen. 

 

Søren Kühl Andersen fra Erhvervslivets Udvikling præsenterede arbejdet med 

omlægningen af regnskabsstatistikken for private byerhverv.  

 

Frederik I. Pedersen spurgte om omlægningen havde givet anledning til data-

brud og hvilke kilder og metoder den foreløbige regnskabsstatistik baseres på. 

 

Søren Kühl Andersen svarede, at det ikke vurderes at der er databrud på de over-

ordnede variable. Det kan dog ikke udelukkes, at der er databrud på nogle af de 

variable, der tidligere blev kraftigt imputeret. Eksempelvis er lagerberegnin-

gerne kraftigt forbedret fordi oplysningerne nu kan tjekkes eksplicit mod XBRL-

data. Tidligere har lagervariablene været konservativt estimeret, da det er en va-

riabel der er svær at estimere.  

 

Den foreløbige regnskabsstatistik offentliggøres normalt ultimo oktober året ef-

ter, dvs. 2019 tal i oktober 2020. I år udskydes offentliggørelsen 1 måned, da 

indberetningsfristerne er udskudt. Statistikken baseres på samme data som den 

endelige regnskabsstatistik, men fejlsøgningen er kun meget begrænset. Derfor 

kan resultaterne kun anses som foreløbige og mere usikre end den endelige regn-

skabsstatistik. 

4. Ny offentliggørelse af nationalregnskabets finansielle 
konti 

Kirstine Boye Petersen (Nationalbanken) og Jesper Søgaard Dreesen (Danmarks 

Statistik) præsenterede samarbejdet om udarbejdelsen af nationalregnskabets 

finansielle konti, der nu er nu i drift.  

 

Ingen spørgsmål til denne præsentation. 

5. Fremtidig formidling i udenrigsøkonomi 

Kirstine Sewohl og Casper Winther præsenterede planerne for den fremtidige 

formidling i udenrigsøkonomi, der bl.a. skal resultere i en samlet formidling af 

varer og tjenester.  

 

Hjarn von Zernichow Borberg spurgte om de nye begreber også vil blive opdelt 

på lande og områder. 

 

Casper Winter bekræftede dette. 

 

Frederik I Pedersen roste det nye initiativ. Det samlede fokus på varer og tjene-

ster giver rigtig god mening og fjerner det ensidige fokus udelukkende på vare-

handlen. Detaljeringsgraden på tjenestedelen blev også hilst velkommen.  

 

Klaus Rasmussen roste også initiativet velkommen og udtrykte ønske om den 

samme detaljeringsgrad i nationalregnskabet i løbende og faste priser. Der blev 

spurgt ind til, om der i nationalregnskabsoffentliggørelsen flyttes merchanting 

fra industribranchen til handelsbranchen. Et spørgsmål om store internationale 

industrivirksomheders produktion og brug af merchanting/processing for varer, 

der ikke krydser grænsen. 
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Casper Winther svarede at placeringen i merchanting og processing skyldes virk-

somhedernes valg af forretningsmodel. Det afhænger bl.a. af ejerskab af råvarer 

og kan give sig udslag i mange forskellige scenarier. Når der foretages revisioner 

skyldes det bl.a. vores arbejde med at klarlægge virksomhedernes organisering, 

der også kan ændre sig over tid. 

 

Frederik I. Pedersen spurgte, om flytningerne mellem merchanting og proces-

sing kunne give sig udslag i brancheplaceringen af produktionsværdierne. 

 

Annette Thomsen svarede, at der sker et skifte fra industri til engroshandel når 

virksomheden har et merchanting-setup. 

 

Klaus Rasmussen spurgte, om de store internationale industrivirksomheder så 

skal betragtes som engrosvirksomheder. 

 

Annette Thomsen svarede, at den del af produktionen der foretages under et 

merchanting-setup, vil blive placeret i engroshandel. 

 

Kirsten Balling foreslog, at der enten tages en bilateral drøftelse om emnet eller 

at det sættes på dagsordenen til et fremtidigt Brugerudvalgsmøde. 

6. Eventuelt 

Det var ingen spørgsmål til de skriftlige meddelelser. 

 

Frederik I. Pedersen havde en række generelle bemærkninger til Danmarks Sta-

tistik: 

- En ekstra linje i en statistikbanktabel havde skabt problemer for dem der 

automatisk trækker tal fra Statistikbanken. Dette må meget gerne an-

nonceres i fremtiden. 

- Telefonerne bliver ikke altid taget når der ringes til DST. 

- Det er meget svært at komme igennem til Forskningsservice. Man kan 

ikke som tidligere komme i direkte kontakt med en kontaktperson, men 

der skal rettes henvendelse til en kontaktpostkasse, hvor der ofte er me-

get lang svartid. Det er problematisk når der skal gives hurtigt svar til en 

kunde el.lign. 

 

Kirsten Balling svarede, at opdateringen af den omtalte statistikbanktabel ikke 

var gået korrekt til. Når vi i fremtiden ændrer på tabeldimensionerne el.lign. vil 

vi sørge for at annoncere det. Det skulle være taget hånd om omstilling af telefo-

nerne, men vi vil selvfølgelig tage problematikken videre til de ansvarlige. Vi ta-

ger også kritikken af kontakten til forskningsservice videre til de rette. 

 

Klaus Rasmussen nævnte, at han finder opgørelsen af lønmodtagerbeskæftigel-

sen i ATR (og dermed også nationalregnskabet) utroværdig. Den afviger meget 

fra opgørelsen i statistikken: Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL).  

 

Timmi Graversen: Det er også noget vi undrer os over og Arbejdsmarkedskonto-

ret er i gang med at undersøge det nærmere.  

 

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer og Kirsten Balling afslut-

tede mødet. 
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Oversigt over deltagere ved mødet i Brugerudvalget for Økono-
misk Statistik 8. oktober 2020. 

Navn Styrelser/ministerier mm. 

Kirstine Boye Petersen Nationalbanken 

Paul Lassenius Kramp Nationalbanken 

Christian Heebøll Finans Danmark 

Erik Hammer Økonomistyrelsen 

Frederik I. Pedersen  3F 

Jesper ? ? 

Lene Andersen Finansministeriet 

Lone Ank Finansministeriet 

Hjarn v. Zernichow Borberg Økonomisk Institut, KU 

Niklas Praefke Ledernes Hovedorganisation 

Jonas Dan Petersen Kommunernes Landsforening 

Klaus Rasmussen Dansk Industri 

Lena Larsen Fagbevægelsens Hovedorganisation 

Simon Bjerremann Foreningen for Dansk Internethan-

del 

Thomas Nymann Nielsen Danske Regioner 

Troels Kromann Danielsen Nykredit 

Thomas Søby Dansk Metal 

Ole Just HK Danmark 

Finn Christensen Landbrug og Fødevarer 

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 
Lars Gustafsson Danmarks Statistik 
Katja Møller Hjelvang Danmarks Statistik 
Søren Kühl Andersen Danmarks Statistik 
Jesper Søgaard Dreesen Danmarks Statistik 
Thomas Andriianets-Olsen Danmarks Statistik 
Carsten Zornig Danmarks Statistik 
Peter Bøegh Nielsen Danmarks Statistik 
Selma Mulalic Danmarks Statistik 
Søren Burman Danmarks Statistik 
Kirstine Sewohl Danmarks Statistik 
Dawit Sisay Temere Danmarks Statistik 
Per Svensson Danmarks Statistik 
Mads Møller Liedig Danmarks Statistik 

 


