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10. august 2018 

 

Referat af 15. møde i Danmarks Statistiks bruger-
udvalg for Økonomisk Statistik 

Til medlemmerne af Danmarks Statistiks Brugerudvalg om Økonomisk Stati-

stik 

 

Tid: 

Torsdag den 7. juni 2018 kl. 14.00 

Dagsorden for 15. møde i Brugerudvalget for Økonomisk 
Statistik 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

2. Om revisioner i Nationalregnskabet 

 

3. Offentlige pensionsforpligtigelser 

 

4. Omlægning af formidling i Udenrigsøkonomi 

 

5. Eventuelt 

a. Spørgsmål til skriftlige meddelelser 

b. Næste møde 

 

Hjemmeside: 

Brugerudvalgets hjemmeside kan findes på: https://www.dst.dk/da/OmDS/or-
ganisation/brugerudvalg. Alle mødedokumenter og oplæg til meddelelsespunk-
ter er tilgængelige her. 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Kirsten Balling bød velkommen til udvalgets medlemmer og orienterede at hun 

i fraværet af Kirsten Wismer er stedfortrædende formand for brugerudvalget. 

Kirsten Wismer er tilbage igen til august og dermed også til næste brugerud-

valgsmøde i december.   

 

Kirsten Balling gjorde opmærksom på, at medlemmerne til en hver tid kan 

komme med ønsker til emner, der skal tages op på brugerudvalgsmøderne. Dette 

havde Frederik I. Pedersen gjort, ved at efterlyse en diskussion omkring indar-

bejdelse af primæroplysninger i Nationalregnskabet generelt og konkret om-

kring indarbejdelse af primæroplysningerne for selskabsskatterne i de offentlige 

finanser. Det blev behandlet under dagsordenens punkt 2. 

2. Om revisioner i Nationalregnskabet 

Kirsten Balling orienterede om revisioner i Nationalregnskabet, herunder bag-

grund for at tale om revisioner, hvordan, hvornår og hvorfor Nationalregnskabet 
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revideres samt hvordan Danmarks Statistik kommunikerer revisionerne ud til 

brugerne. Præsentationen kan findes på Brugerudvalgets hjemmeside under 

dagsordenspunkt 2, Om revisioner i Nationalregnskabet. 

 

Herefter præsenterede Thomas Bie et eksempel på revisionsrytme i National-

regnskabet samt de Offentlige Finanser og primærstatistikken for selskabsskat-

terne. Præsentationen kan findes på Brugerudvalgets hjemmeside under dags-

ordenspunkt 2, Om revisioner i Nationalregnskabet. 

 

Frederik I. Pedersen kommenterede, at det er smukt hvis den offentlige saldo 

stemmer, også selvom det betyder at sammenhængen til det øvrige National-

regnskab bliver midlertidigt brudt, og understregede at det er vigtigt med rigtige 

bud på den offentlige saldo. Herefter spurgte Frederik I. Pedersen til om det er 

Økonomisk Redegørelse der ligger til grund for de tidligere bud på selskabsskat-

terne? 

 

Thomas Bie svarede, at det er estimater fra Skatteministeriet, der indgår i de 

tidlige versioner af den offentlige saldo og som også indgår Økonomisk Redegø-

relse. 

 

Jens Sand Kirk kommenterede, at han havde kigget på revisionerne i Økonomisk 

Redegørelse for selskabsskatterne. I 10 ud af de sidste 13 år er selvskabsskatterne 

skudt for lavt i forhold til den endelige opgørelse med i gennemsnit 5 mia. kr. 

Den offentlige saldo er i gennemsnit skudt 15 mia. kr. for lavt. 

 

Thomas Bie svarede, at Danmarks Statistik har indledt dialog med Skattemini-

steriet med henblik på at forbedre metoderne og de første bud på skatterne. Der 

er enighed om, at de første bud på skatterne skal forbedres. Thomas Bie under-

stregede, at der i lang tid har været et godt samarbejde med Skatteministeriet 

om skatterne generelt. 

 

Kirsten Balling tilføjede, at konsistens i Nationalregnskabet vægtes højt og der-

for indarbejdes primæroplysninger i de forskellige områder af Nationalregnska-

bet samtidigt. 

 

Jens Sand Kirk kommenterede, at der var flere og andre hensyn at tage end hen-

synet til konsistens i Nationalregnskabet på alle tidspunkter. 

 

Klaus Rasmussen efterspurgte flere revisioner, så det ikke kun er én gang om 

året der revideres og kommenterede, at det ville være værd at overveje, især med 

indarbejdelsen af skatterne. 

 

Kirsten Balling svarede, at fokus er på konsistens i Nationalregnskabet, men at 

brugernes andre behov selvfølgelig også skal tilgodeses i det omfang det kan lade 

sig gøre. Men man skal huske på, at hver gang, der skal foretages en revision, 

skal alt i Nationalregnskabssystemet genberegnes, hvilket kræver mange res-

sourcer.  

 

Klaus Rasmussen kommenterede, at med den nye revisionspolitik, bliver første 

opgørelse af Nationalregnskabet baseret på færre kilder end hidtil og dermed 

bliver første bud mere usikkert, hvilket vil medføre store revisioner året efter. 

 

John Smidt kommenterede, at det burde være til at overskue, at få indarbejdet 

nye opgørelser af selskabsskatter og PAL-skatten hurtigere i systemet, da det 
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ikke burde medføre mange ekstra beregninger. Alternativt kunne brugerne selv 

gøre det med hjælp fra Danmarks Statistik. 

 

Kirsten Balling svarede, at grunden til, at Danmarks Statistik vil se på, om revi-

sioner i selskabsskatteoplysningerne for tidligere år evt. kan indarbejdes i marts 

med den nye revisionsrytme, netop er, at det ikke påvirker så mange dele af na-

tionalregnskabet og ikke BNP. Men erfaring har vist, at bliver der først åbnet op 

for indarbejdelse af oplysninger i nationalregnskabet for et givent år, vil presset 

være der for også lige at indarbejde nye oplysninger på andre områder, hvilket 

hurtigt bliver meget tungt og ressourcekrævende. 

 

Frederik I. Pedersen spurgte, om Danmarks Statistik har kigget på, om der er et 

mønster i revisionerne af skatterne? 

 

Thomas Bie svarede, at det er der kigget på det, og at der er en undersøgelse i 

gang nu, men at det endnu er for tidligt at konkludere på det. 

 

Efter diskussion af indarbejdelse af skatterne henledte Kirsten Balling opmærk-

somheden til de spørgsmål Danmarks Statistik havde til medlemmerne af bru-

gerudvalget fra præsentationen om revisioner i Nationalregnskabet. Spørgsmå-

lene er opsummeret nedenfor, med svar og kommentar til hvert af spørgsmå-

lene: 

 

• Hvilken form for kommunikation om revisioner er vigtigst for jer? 

o Gerne skrive i NYT’er hvis der er store revisioner og hvis der er 

ændret metode og henvis til hvor der findes yderligere informa-

tion. 

o Dokumentation af ændringer i metode skal være offentligt til-

gængeligt og bør kunne findes fra statistikbanken eller via emne-

siderne. Der blev kvitteret for god og tilgængelig adgang til do-

kumentation netop i og fra statistikbanken, emnesiderne og sta-

tistikdokumentationerne.  

o Hvis der ikke kunne findes svar på spørgsmål ved hjælp af doku-

mentation var det vigtigt, man bare kunne skrive eller ringe, hvil-

ket der også blev kvitteret for. 

o Oprette en form for varslingssystem inden tallene bliver udgivet, 

hvor konkrete begivenheder der har haft indflydelse på tallene 

beskrives, hvilke hovedkilder der er med i opgørelsen, hvilken vej 

revisionerne går, hvis de er væsentlige, og hvilke nøgletal der på-

virkes. 

 

• Hvem deler I den information, som I får, med? 

o Info bliver ikke systematisk videreformidlet. 

o Danmarks Statistik havde et håb om, at de informationer der gi-

ves til medlemmerne af brugerudvalget bl.a. på disse brugerud-

valgsmøder ville blive videre formidlet til det økonomiske niveau 

og til pressen. 

o Danmarks Statistik er hovedkilde til økonomiske nøgletal og der-

for er det også vigtigt med så hurtig information som muligt, 

hvilket – hvis der er tale om noget væsentligt for forståelsen af 

tallene – vil blive brugt af Brugerudvalgets medlemmer i forhold 

til journalister og politikere.  

  

• Har I eksempler, hvor vi kunne have informeret bedre, som vi kan lære 

af? 
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o Ændring i metode, der kun var beskrevet i Statistisk Efterret-

ning, hvorfor man kun havde adgang til den information, hvis 

man havde betalt for den. 

 

• Hvad forventer I at have brug for at vide på forhånd, når vi går over til 

en ny revisionsrytme? Og lidt senere? 

o Info om konkrete begivenheder, der har haft indflydelse på tal-

lene. 

o Hvilken retning revisionerne har og hvilke nøgletal de påvirker. 

o Hvilke kilder, primærstatistikker, der ligger til grund og hvordan 

er de brugt. 

o Info skal komme tidligt i forhold til offentliggørelsen. 

 

Las Olsen kommenterede, at det er kvartalstallene, der sætter dagsordenen og 

det derfor er her Danmarks Statistik bør sætte ind, samt at det er vigtigt, at ker-

nebrugerne har en god forståelse af metoderne bag beregningerne, for bedre at 

forstå tallene og bedre kunne kommentere udviklingen i dem. Problemet er ikke 

revisioner i sig selv, vil gerne have mange revisioner, men problemet er at første 

bud er for dårligt primært pga. af kvaliteten af de første bud i primærstatistik-

kerne. 

 

Det juridiske aspekt med hensyn til at give information ud før tallene blev offent-

liggjort i forhold til markedsinformation blev rejst. Kirsten Balling svarede, at 

den information, vi giver til Brugerudvalget, også bliver lagt på vores hjemmesi-

den, så der er ikke tale om frigivelse af data eller information om data før offent-

liggørelsestidspunktet til udvalgte brugere. 

 

Kirsten Balling kvitterede for input og kommentarerne og opfordrede medlem-

merne af brugerudvalget til at komme med flere input via mail, hvis de havde 

flere. 

3. Offentlige pensionsforpligtelser 

Andreas Jensen præsenterede den nye opgørelse af pensionsforpligtelser i Nati-

onalregnskabet. Præsentationen kan findes på Brugerudvalgets hjemmeside un-

der dagsordenspunkt 3, Offentlige pensionsforpligtelser. 

 

Klaus Rasmussen spurgte, om de øvrige europæiske lande også opgjorde de of-

fentlige pensionsforpligtelser? 

 

Andreas Jensen svarede, ja, det gjorde de. Ifølge EU-forordning skal medlems-

lande opgøre og offentliggøre de offentlige pensionsforpligtelser hvert tredje år. 

 

Erik Hammer spurgte, hvilken diskonteringsfaktor der er blevet brugt og om det 

er den samme der er blevet brugt i de andre medlemslande? 

 

Andreas Jensen svarede, at alle medlemslandene bruger en diskonteringsfaktor 

på 3. pct. og denne er baseret på gennemsnitsrenten på 10-årige Euroobligatio-

ner fra 1999-2009. 

 

John Smidt kommenterede, at det var et spædende, men at folkepensionen og 

førtidspensionen burde være med, selvom det kunne være svært at opgøre. 
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Andreas Jensen svarede, at Danmarks Statistik har fulgt de europæiske retnings-

linjer for opgørelsen af de offentlige pensionsforpligtelser, hvor kun de pensio-

ner der klassificeres som socialforsikring skal opgøres. I Danmark betragtes fol-

kepensionen og førtidspensionen som social bistand. 

 

Jesper Feddersen tilføjede, at medlemslandene i Task Forcen for Government 

Finance Statistics (GFS TF) netop havde berørt emnet om forskellen mellem so-

cialforsikring og social bistand, samt hvilke konsekvenser det bl.a. havde for op-

gørelsen af de offentlige pensionsforpligtelser, samt for om bidragene bag ord-

ningerne skulle konteres som en skat eller obligatoriske sociale bidrag. Dette af-

gøres alt efter om ordningen bliver betragtet som socialforsikring eller social bi-

stand. Det er et områder der vil blive diskuteret yderligere i EU-regi. 

4. Omlægning af formidling i Udenrigsøkonomi 

Casper Winther orienterede om de omlægninger af formidling i Udenrigsøko-

nomi der arbejdes på, herunder bedre og mere statistik til belysning af den øko-

nomiske globalisering, mere brugervenlige statistikker ved at omlægge Nyt’er og 

tabeller i statistikbanken samt skabe ny viden/indsigt. Præsentationen kan fin-

des på Brugerudvalgets hjemmeside under dagsordenspunkt 4, Omlægning af 

formidling i Udenrigsøkonomi. 

 

Henrik Theil kommenterede, at de havde problemer med at se sammenhængen 

mellem den virkelighed de opfattede og de statistikker der skulle belyse den. Han 

anerkendte at statistikkerne var underlagt forordninger og fulgte de givne ma-

nualer på området og hilste derfor projektet om omlægning af formidlingen af 

statistikkerne i Udenrigsøkonomi velkomment. 

 

Casper Winther tilføjede at brugerudvalget ville blive løbende orienteret. 

5. Eventuelt 

Kirsten Balling orienterede kort om de skriftlige meddelelser og spurgte om der 

var spørgsmål eller kommentarer til dem, hvilket der ikke var. 

 

Kirsten Balling kom med en generel opfordring til medlemmerne om at kontakte 

Danmarks Statistik hvis de havde spørgsmål eller kommentarer til tal og meto-

der i statistikkerne.  

 

Las Olsen havde konkret efterspurgt et forum, hvor der kunne stilles uddybende 

spørgsmål til metoderne bag offentliggjorte nationalregnskabstal. 

 

Kirsten Balling fortalte, at Danmarks Statistik vil forsøge at imødekomme denne 

konkrete efterspørgsel ved – foruden den eksisterende mulighed for at tage spe-

cifikke emner op på brugerudvalgsmøderne – at tilbyde brugerudvalgets med-

lemmer, at de skriftligt kan formulere emner, som de gerne vil have uddybninger 

omkring. Emnerne kan så tages op i forlængelse af NR-informationsmøderne, 

der afholdes ved offentliggørelse af det kvartalsvise nationalregnskab 60 dage 

efter kvartalets afslutning. Ved udsendelse af invitationerne til disse møder vil 

Danmarks Statistik i en periode forsøgsvis spørge til, om brugerne har nogle kon-

krete spørgsmål til beregningsmetoder, som de gerne vil have drøftet på mødet. 

Så må vi se hvor stort behovet er, og om dette tiltag viser sig nyttigt. 
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Las Olsen kommenterede, at det kunne være en måde at gøre det på, for på nu-

værende tidspunkt manglede der et forum til spørgsmål og diskussion. Las Olsen 

opfordrede generelt Danmarks Statistik til at fremlægge deres metoder bag de 

forskellige opgørelser af statistikkerne, så brugerne selv havde mulighed for at 

lave beregninger, hvis der f.eks. var kommet ny information i primærstatistik-

kerne som ikke hurtigt nok kunne tages med i Nationalregnskabet eller hvis der 

er statistikker, der peger i forskellige retninger. Som eksempel blev nævnt, hvil-

ken metode Danmarks Statistik bruger til deflatering af udenrigshandel med tje-

nester.   

 

Klaus Rasmussen opfordrede i den forbindelse Danmarks Statistik til at offent-

liggøre deflatorerne på et mere detaljeret niveau. 

 

Kirsten Balling rundede af og takkede for deltagelsen i mødet.  

 

Næste møde i Brugerudvalget er mandag d. 3. december 2018. 
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Oversigt over deltagere ved mødet i Brugerudvalget for Økono-
misk Statistik 7. juni 2018. 

Navn Styrelser/ministerier mm. 

Jonas Dan Petersen KL 

Jens Sand Kirk KL 

Steen Jørgensen LO 

John Smidt Det Økonomiske Råds Sekretariat 

Klaus Rasmussen Dansk Industri 

Frederik I. Pedersen  3F 

Las Olsen Danske Bank 

Lone Ank Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Hjarn v. Zernichow Borberg Økonomisk Institut, KU 

Martin Nygaard Jørgensen Nationalbanken 

Henrik Theil FDIH – Foreningen for Dansk Inter-

net Handel 

Katrine Søe Forsikring og Pension 
Solveig Råberg Tingey Finans Danmark 
Malthe Mikkel Munkøe Dansk Erhverv 
Erik Hammer Moderniseringsstyrelsen 
Kirsten Balling Danmarks Statistik, stedfortræd-

ende formand 
Jesper Feddersen Danmarks Statistik, sekretær 
Annette Thomsen Danmarks Statistik 
Henrik Sejerbo Sørensen Danmarks Statistik 
Jes Asger Olsen Danmarks Statistik 
Dan Knudsen Danmarks Statistik 
Casper Winther Danmarks Statistik 
Thomas Bie Danmarks Statistik 
Thomas Olsen Danmarks Statistik 
Finn Jensen Danmarks Statistik 
Caroline Bo Danmarks Statistik 
Kirstine Sewold Danmarks Statistik 
Søren Burman Danmarks Statistik 
Christina Just Brandstrup Danmarks Statistik 
Carmela Moreno Danmarks Statistik 
Andreas Jensen Danmarks Statistik 
Bo Siemsen Danmarks Statistik 
 


