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23. januar 2019 

 

Referat af 16. møde i Danmarks Statistiks bruger-
udvalg for Økonomisk Statistik 

Til medlemmerne af Danmarks Statistiks Brugerudvalg om Økonomisk Stati-

stik 

 

Tid: 

Mandag den 3. december 2018 kl. 14.00 

Dagsorden for 16. møde i Brugerudvalget for Økonomisk 
Statistik 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

2. Tanker om nye statistikker ved anvendelse af nye ejendomsdata 

 

3. Analyse af industrikoncernernes globale organisering 

 

4. Den administrative brug af BNI 

 

5. Eventuelt 

a. Spørgsmål til skriftlige meddelelser 

b. Næste møde 

 

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 Wismer bød velkommen til udvalgets medlemmer.  

 

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

bemærkninger. 

2. Tanker om nye statistikker ved anvendelse af nye ejen-
domsdata 

Sigrid Krogstrup Jensen præsenterede hvilke tanker Danmarks Statistik har 

om nye statistikker ved anvendelse af nye ejendomsdata. Præsentationen kan 

findes på Brugerudvalgets hjemmeside under dagsordenspunkt 2, Tanker om 

nye statistikker ved anvendelsen af nye ejendomsdata. 

 

Dorte Grinderslev spurgte, om den nye huslejestatistik kan opdeles geografisk? 
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Sigrid Krogstrup Jensen svarede, at det vil analysen i 2019 af huslejeudviklin-

gen give svar på om er muligt. Men det er ambitionen af den nye huslejestati-

stik stratificeres geografisk. 

 

Frederik I. Pedersen spurgte, om de nye statistikker vil blive publiceret med tal 

fra 2018 og frem? 

 

Sigrid Krogstrup Jensen svarede, at det formentlig vil være fra 2018 og frem, 

men det måske er muligt at gå længere tilbage i tid. 

 

Las Olsen spurgte, om Danmarks Statistik vil offentliggøre resultaterne af de 

foreløbige analyser? 

 

Sigrid Krogstrup Jensen svarede, at Danmarks Statistik offentliggør analyse til 

næste år og løbende vil orientere hver gang der er lavet nye analyser af data på 

området. 

 

Simon Bjerremann spurgte, hvordan køb og salg registreres i de nye indikato-

rer for erhvervsejendomsmarkedet? 

 

Sigrid Krogstrup Jensen svarede, at data ikke indeholder transaktionsdata, 

men kun udbudsdata og slagspriser. 

 

Simon Bjerremann kommenterede, at der i forhold til indikatoren Ejendoms-

salg, som Danmarks Statistik allerede producerer, kan mangle data hvis kun 

tinglysningen bruges. 

 

Sigrid Krogstrup Jensen svarede, at det anslås at 15 pct. af alle handler ikke er 

med i de data der anvendes til ejendomssalgsstatistikken, men at Danmarks 

Statistik vil forsøge at finde nye datakilder, der kan belyse disse handler. 

 

Henrik Sejerbo Sørensen supplerede, at Danmarks Statistik vil forsøge at lave 

det fulde billede, men at det endnu er for tidligt at svare på om det kan lade sig 

gøre. 

 

Kirsten Wismer rundede af og sagde, at emnet vil blive taget op igen og med-

lemmerne vil blive løbende orienteret om udviklingen af de nye statistikker. 

3. Analyse af industrikoncernernes globale organisering 

Søren Burman præsenterede en analyse af industrikoncernernes globale orga-

nisering. Præsentationen kan findes på Brugerudvalgets hjemmeside under 

dagsordenspunkt 3, Analyse af industrikoncernernes globale organisering. 

 

Frederik I. Pedersen kommenterede, at virksomheders globale organisering 

meget godt illustrerer problemet med opgørelsen af BNP og brugen af denne 

som indikator for væksten, og efterspurgte flere detaljer i analysen, såsom op-

deling på brancher og hvordan det påvirker produktiviteten. Herefter spurgte 

han, om det kan passe, at det er et nyt fænomen, samt om det ikke kun er nogle 

få virksomheder der dominerer og hvor meget det fylder i andre lande? 

 

Søren Burman svarede, at det er nogle få virksomheder der dominerer, samt at 

det er i pipelinen hvordan detaljeringsgraden i analyser af koncernernes globa-

le organisering kan forøges. 
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Kirsten Wismer supplerede, at Danmarks Statistik skal overholde diskretions-

regler og dermed kan der være begrænsning på hvor mange detaljer der kan 

offentliggøres, herunder fordelingen på brancher. Kirsten Wismer svarede her-

efter, at de øvrige lande ikke har haft stort fokus på dette område endnu og 

dermed ikke været ligeså aktive på området som Danmarks Statistik. 

 

Las Olsen spurgte, om man kunne udvikle et nøgletal der tog højde for koncer-

nernes globale organisering i tillæg til BNP? 

 

Kirsten Wismer svarede, at vi skal huske på at dette hele tiden har været der, så 

problemstillingen er ikke ny, men at det selvfølgelig er blevet større end før. 

Irland er et eksempel på et land der er udviklet deres eget BNI (BNI*), dog ikke 

på grund af handel, men denne løsning er der ikke støtte til i det europæiske 

statistiksamarbejde. Der arbejdes i stedet med at anvende flere af nationalregn-

skabets agreegater, fx BNI, i formidlingen og en øget disaggregering af natio-

nalregnskabsdata. 

 

Kirsten Balling supplerede, at det er svært at skelne mellem udenlandske og 

indenlandske produktionsfaktorer, så det er dermed svært at pille noget ud af 

produktionsfaktorerne. Herudover giver det problemer med sammenlignelig-

heden hvis landene begynder at lave BNP-opgørelser ud fra egne definitioner. 

 

Las Olsen svarede hertil, at med hensyn til sammenligneligheden kunne man 

offentliggøre to BNP-opgørelser. 

 

Kirsten Balling svarede, at man godt kunne offentliggøre en modificeret BNP-

opgørelse, så længe der stadig offentliggøres, og ikke sættes spørgsmålstegn ved 

det officielle BNP, der er sammenligneligt på tværs af lande. 

 

Kirsten Wismer supplerede, at udvekslingen af fortrolige data mellem med-

lemsstaterne er en udfordring der er blevet arbejdet med, og at de danske virk-

somheder, der er med i projektet, er orienteret. 

4. Den administrative brug af BNI 

Annette Thomsen orienterede om den administrative brug af BNI. Præsentati-

onen kan findes på Brugerudvalgets hjemmeside under dagsordenspunkt 4, 

Den administrative brug af BNI. 

 

Las Olsen spurgte, hvad det er der diskuteres i BNI kontrolrunden angående 

sort økonomi og boligbenyttelse? 

 

Annette Thomsen svarede, at der diskuteres hvordan sort økonomi beregnes og 

at Danmarks Statistik her ikke har kørt med fremskrivninger siden 2008. Med 

hensyn til boligbenyttelse diskuteres korrektion for værdien af frit beliggende 

huse. 

 

Kirsten Wismer kommenterede, at den administrative brug af Danmarks Stati-

stiks data med henhold til BNI, men også med henhold til EDP, er med til at 

bestemme Danmarks Statistiks arbejdsprogram. 

 



 

4/6 

Sune Malthe-Thagaard spurgte, hvornår pilotprojektet om hvorvidt multinati-

onale selskabers aktivitet er fyldestgørende og korrekt registreret i landenes 

opgørelser af BNP og BNI, starter og om det bliver offentliggjort? 

 

Annette Thomsen svarede, at pilotprojektet starter i 2019 og at det ikke vil blive 

offentliggjort, da data er fortrolige. Det er også en udfordring når det bliver 

diskuteret med de andre EU-lande. 

 

Kirsten Wismer supplerede, at udvekslingen af fortrolige data mellem med-

lemsstaterne er en udfordring der er blevet arbejdet med, og at de danske virk-

somheder, der er med i projektet, er orienteret. 

5. Eventuelt 

Kirsten Wismer orienterede om de skriftlige meddelelser og spurgte om der var 

spørgsmål eller kommentarer til dem, hvilket der var. 

 

Dorte Grinderslev havde spørgsmål til den skriftlige meddelelse om test af ny 

revisionsrytme i nationalregnskabsstatistikken i 2019 og spurgte, hvornår kvar-

talerne vil blive udgivet i forhold til år i den nye revisionsrytme.  

 

Timmi Rølle Graversen svarede, at det er Danmarks Statistiks intention at ud-

give år og kvartaler samtidigt, men at testen vil vise om det kan lade sig gøre. 

 

Frederik I. Pedersen havde spørgsmål til den skriftlige meddelelse om indsats 

over for revisioner i nationalregnskabet og spurgte, om Danmarks Statistik 

havde overvejet at melde ud, at der ville komme en opjustering af væksten i 

2015-2017 før offentliggørelsen? 

 

Thomas Bie svarede, at Danmarks Statistik har brugt lang tid på at komme til 

bunds i sagen om de manglende investeringer i de offentligt ejede virksomhe-

der. Han medgav, at det havde været ønskeligt om konsekvenserne af disse 

analyser kunne have været kommunikeret i bedre tid forud for offentliggørel-

sen af nationalregnskabet.  

 

Sune Malthe-Thagaard spurgte om der kommer en revision af investeringerne i 

2014 i nationalregnskabet og om de manglende investeringer ikke påvirker 

væksten i 2014? 

 

Kirsten Balling svarede, at niveauet for de faste investeringer i nationalregn-

skabet for 2014 er undervurderet, fordi de reviderede tal for de offentligt ejede 

virksomheders investeringer ikke er indarbejdet for året 2014. Derfor anbefales 

det at se på udviklingen fra 2013 til 2015, når væksten i investeringerne analy-

seres. Da BNP som udgangspunkt bliver opgjort fra tilgangssiden og de mang-

lende investeringer i 2014 er en manglende korrektion på anvendelsessiden, 

vurderes dette ikke at påvirke opgørelsen af BNP i 2014. 

 

Sune Malthe-Thagaard efterspurgte, at Danmarks Statistik formidler hvorfor 

væksten ikke bliver påvirket i 2014 i en officiel note til nationalregnskabet, så 

brugerne kan videreformidle dette i deres kommentarer til væksten og analyser 

af væksten. 

 

Kirsten Wismer tog dette til efterretning og understregede, at der ikke er nogen 

revisioner til væksten i 2013-2014. 
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Frederik I. Pedersen spurgte, om Danmarks Statistik havde været med til at 

organisere konkurrence fra Eurostat om at udbrede viden om statistik og fakta 

blandt elever i alderen 14-18 år og om der havde været danske deltagere. 

 

Steen Dahl Pedersen svarede, at Danmarks Statistik havde takket nej til at være 

med på grund af ressourcer. 

 

Kirsten Wismer rundede af og takkede for deltagelsen i mødet.  

 

Næste møde i Brugerudvalget er torsdag d. 13. juni 2019. 
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Oversigt over deltagere ved mødet i Brugerudvalget for Økono-
misk Statistik 3. december 2018. 

Navn Styrelser/ministerier mm. 

Jonas Dan Petersen KL 

Simon Bjerremann FDIH – Foreningen for Dansk Inter-
net Handel 

Niels Arne Dam FinansDanmark 

Jacob Kongsgaard Olsson FinansDanmark 

Dorte Grinderslev Det Økonomiske Råds Sekretariat 

Frederik I. Pedersen  3F 

Las Olsen Danske Bank 

Lone Ank Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Hjarn v. Zernichow Borberg Økonomisk Institut, KU 

Sune Malthe-Thagaard Nationalbanken 

Kirsten Wismer Danmarks Statistik, formand 
Jesper Feddersen Danmarks Statistik, sekretær 
Kirsten Balling 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 
Annette Thomsen Danmarks Statistik 
Caroline Bo Danmarks Statistik 
Carsten Zornig Danmarks Statistik 
Søren Burman Danmarks Statistik 
Timmi Rølle Graversen Danmarks Statistik 
Sigrid Krogstrup Jensen Danmarks Statistik 
Martin Ausker Danmarks Statistik 
Steen Dahl Pedersen Danmarks Statistik 
Sven Egmose Danmarks Statistik 
 


