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28. maj 2018 

SMC 

Møde 16 

Møde i Indberetterudvalget, 17. maj 2018 

Til Indberetterudvalget 

 

kl. 14.00 - 16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale 

 

Søren Schiønning Andersen, Danmarks Statistik 

Lars Knudsen, Dansk Arbejdsgiverforening 

Søren Büchmann Petersen, Dansk Erhverv 

Matthias Borritz Milfeldt, Miljø- og Fødevareministeriet 

Ove Holm, Dansk Transport og Logistik 

Nura Nursen Deveci, Dansk Byggeri 

Alexander Ulrich, Dansk Industri 

Carsten Zornig, Danmarks Statistik 

Hanne-Pernille Stax, Danmarks Statistik 

Ashu Conrad, Danmarks Statistik (referent) 

Helle Månsson, Danmarks Statistik (deltog i pkt. 4) 

Ole Olsen, Danmarks Statistik (deltog i pkt. 4 og 5) 

Maria Lopez Juhl, Danmarks Statistik (deltog i pkt. 6) 

Peter Ottosen, Danmarks Statistik (deltog i pkt. 6) 

 

Kim Normann Andersen, CBS 

Bjarke Thorbjørn Petersen, Erhvervsstyrelsen 

Erik Bundgaard, SEGES 

Lars Magnus Christensen, SMVdanmark  

Søren Løvenbalck Haxthausen, Erhvervsministeriet 

1. Godkendelse af referat 

Søren Schiønning Andersen (SSA) bød velkommen til det 16. møde i Danmarks 

Statistiks (DST) Indberetterudvalget. SSA bød velkommen Matthias Borritz 

Milfeldt som deltager igen efter en pause. 

 

SSA takkede herefter Søren Büchmann Petersen, fordi han vil lave et oplæg til 

dagens møde (se punkt 3). 

 

Der var ingen bemærkninger til referatet fra seneste møde, som blev godkendt. 

2. Borderunde og Meddelelser 

SSA inviterede deltagerne til at informere om igangværende, kommende eller 

gennemførte aktiviteter relateret til indberetning, digitalisering og administra-

tive byrder hos deres medlemmer/interessenter. 

 

Søren Büchmann Petersen nævnte, at Dansk Erhverv har været meget aktiv i 

Virksomhedsforum, hvor emnerne ”Indre marked” og ”Sundhed” behandles i 

juni, og ”Velfærd” behandles senere på året. Han sagde, at der ikke var meget, 

som havde direkte relation til DST. 
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Ove Holm nævnte, at Dansk Transport og Logistik (DTL) og DST holder et mø-

de den 29. maj, hvor emnerne er datasamarbejde om Godstransport statistik og 

mulighed for brug af big data. Han nævnte også, at DTLs Konjunkturundersø-

gelsen lige var udkommet – efter en konstant fremgang siden 2009 viste udvik-

lingen et dyk i 2017. 

 

Nura Nursen Deveci nævnte, at Dansk Byggeri lige har haft en konkret sag ift. 

et medlem, som var blevet politianmeldt, fordi virksomheden ikke regnede 

med, at de skulle besvare undersøgelsen, siden den ikke havde nogen relevant 

aktivitet. Misforståelsen er efterfølgende blevet rettet. Carsten Zornig (CZO) 

sagde i den forbindelse, at det også er vigtigt for DST at modtage svar om, at 

virksomheden ikke har de pågældende aktiviteter, der spørges om, men at det 

var godt, at misforståelsen var opklaret. 

 

Lars Knudsen nævnte, at samarbejdet mellem DA og DST – Privatøkonomi og 

Velfærd (PV) om lønsumsafgifter ifm. indberetning af Øvrige arbejdsomkost-

ninger for 2018 havde medført, at det var blevet muligt at skære et felt væk i 

spørgeskemaet. Der arbejdes nu på en harmonisering af valideringsmetoder, 

som vil give et fælles udbytte ift. kvaliteten af indberetningerne.  

 

Alexander Ulrich nævnte, at DI stadigvæk har fokus på automatisk erhvervs-

indberetning og erhvervsfremme ved at bruge eksisterende data på en kon-

struktiv måde fremover. 

 

Matthias Borritz Milfeldt nævnte, at det var positivt, at der kommer mere fokus 

på automatisering af dataindsamling, som vil medføre lettelser, men helst med 

præcise data. 

 

SSA takkede for inputtet fra udvalget og meddelte herefter, at CZO stopper som 

kontorchef for Erhvervsindberetning og -registre og i stedet bliver kontorchef 

for Konjunkturstatistik med virkning fra 1. juli, hvor Finn Jensen går på pensi-

on. 

 
Hanne-Pernille Stax (HPS) orienterede om, at DST har udarbejdet var et sup-

plerende spørgeskema vedr. Regnskabsstatistik til juridiske enheder i udvalgte 

store koncerner. Undersøgelsen var udsendt til 19 koncerner, og omfatter i alt 

184 juridiske enheder. De enheder, der er omfattet af de 19 koncerner, skal 

udfylde en række ekstra oplysninger, mens den resterende store del af stikprø-

ven til regnskabsstatistikken vil opleve en reduktion i spørgeskemaet. Ændrin-

gerne udgør dermed samlet set en væsentlig reduktion af indberetningsopga-

ven til Regnskabsstatistikken. CZO tilføjede, at DST er i tæt dialog med virk-

somhederne, og følger op på tidsforbruget ved indberetningen. 

 
SSA fortalte om status for implementering af FRIBS (Framework Regulation 

Integrating Business Statistics) og IFS (Integrated Farm Statistics), hvor arbej-

det inden for Landbrug er længst fremme.  

 

Matthias Borritz Milfeldt sagde, at han havde hørt, at Danmarks position var 

under pres. SSA svarede, at der har været en lang drøftelse omkring IFS, og at 

det har været svært at få svar fra det bulgarske formandskab. Derfor havde 

Danmark undladt at stemme, men har dog ikke stemt nej. SSA sagde, at der 

siden marts har været 2 møder om en løsningsmodel på IFS, og at han regner 

med, at der skal holdes et par møder mere. 
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Lars Knudsen sagde, at han mente, at Løn- og Arbejdsmarkedsstatistik ligger 

først under næste runde af FRIBS. SSA svarede, at det også er Danmarks Stati-

stiks forventning. 

 
SSA sagde, at afrapportering af det såkaldte ’Hyrdebrev’ om indberetningsbyr-

der var nu afsluttet. Formålet var at gennemgå de eksisterende indberetninger 

for at sikre, at der ikke var overimplementering af EU krav. Alexander Ulrich 

sagde, at han ikke kendte til de indsendte besvarelser, men at der typisk var 

forskel på offentlige og private indberetteres oplevelse af indberetningsbyrden. 

 

Lars Knudsen spurgte, om der var overlap mellem STARs Rekrutteringsunder-

søgelsen og DSTs Ledige Stillinger. CZO svarede, at der var blevet undersøgt, 

men at det desværre ikke var muligt at samordne de to undersøgelser. Svaret til 

Virksomhedsforum findes på https://enklereregler.dk/forslag/616020/19 

 

Ove Holm fortalte, at der på transportområdet gennemføres en række andre 

forenklingsinitiativer, fx i forhold til affaldsmaterialer, hvor det er aftalt med 

Fødevarestyrelsen, at indberetningspligt flyttes fra transportører til modtagel-

sesanlægget. 

3. Digitaliseringsforslag 

Søren Büchmann Petersen, præsenterede ”Dansk Erhvervs digitale politik – 

Vækst gennem digitalisering”, et uddrag af en rapport, som indeholder 130 

digitaliseringsforslag, som DE har lavet ifm. regeringens Disruptionråd. Han 

fortalte, at projektet havde involveret hele DE, hvor alle fagområder havde bi-

draget med mindst ét forslag. Rapporten findes på: 

https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/downloads/politiske-

rapporter/de_digitalpolitikfin2.  

Se PPT præsentation på: www.dst.dk/indberetterudvalg 

 

Alexander Ulrich kommenterede forslaget ”Udnyt sundhedsdata på tværs af 

siloer i sundhedssektoren” ifm. sundhedstemaet i Virksomhedsforum. Han 

spurgte, om der var lavet en aftale om, at data kunne overføres fra DST til 

Sundhedsdatastyrelsen. SSA svarede, at der er en fælles forståelse i både DST 

og Sundhedsstyrelsen for, at data skal komme ud og skabe værdi, og at der var 

møder i gang ift. at styrke samarbejdet. Data vil i givet fald være pseudonymi-

serede. 

 

Alexander Ulrich spurgte, om de psuedonymiserede data kan kobles sammen 

på tværs af styrelser. SSA bekræftede dette. 

 

Matthias Borritz Milfeldt sagde, at der var strenge krav til at tilgå mikrodata. 

SSA svarede, at data kun kan tilgås via DSTs forskerordning, og at der er krite-

rier for, hvem der kan benytte data fra DST Forskningsservice. 

 

Ove Holm sagde, at DTL havde erfaringer med data som de modtager fra Ener-

ginet, som kan være svært at anvende til statistiske formål, når de lægges ud til 

andres brug. 

 

SSA takkede for oplægget og inputtet fra udvalget. 

Hyrdebrev 
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4. Forenklingsinitiativer 

Ole Olsen (OLO) fortalte om forenklingsinitiativer for statistikken ”Grønne 

varer og tjenester”, hvor der nu i større grad estimeres på baggrund af data fra 

andre kilder, senest nu også for bygge- og anlægssektoren. Se PPT præsentati-

on på: www.dst.dk/indberetterudvalg 

 

SSA spurgt OLO om DST har reduceret indberetningsbyrden. OLO svarede, at 

respondentbyrden var reduceret til det halve siden første dataindsamling, hvor 

stikprøven også blev lavere end oprindeligt aftalt. En del af den seneste byrde-

reduktion skyldes, at DST gennem en præ-screening undlader at henvende sig 

til en række udtrukne virksomheder ud fra en vurdering af at grønne varer eller 

tjenester næppe findes på disse. Dataindsamling hos virksomheder gennemfø-

res kun hvert andet år og der estimeres for mellemliggende. 

 

Matthias Borritz Milfeldt spurgt om definition af grøn virksomhed var tydelig. 

OLO svarede, at der uundgåeligt vil være et skønsmæssigt element ift.  hvad der 

er grønne varer og tjenester, og at tallene ofte ikke findes direkte i virksomhe-

dernes regnskaber. 

 

Matthias Borritz Milfeldt mente, at det er meget at spørge 1.000 virksomheder 

om noget, hvor definitionen ikke er tydelig. HPS svarede, at det var for tidligt at 

se noget om brugertilfredshed på det seneste skema, da undersøgelsen kun var 

udsendt for 14 dage siden. 

 

SSA sagde, at DST ved, at definitionen ikke er klar, men at der er en væsentlig 

samfundsmæssig interesse for tallene. DST undersøger løbende, om det er mu-

ligt at erstatte dataindsamlingen med oplysninger fra andre kilder. 

 

Søren Büchmann Petersen spurgte, om der var grænser for, hvornår DST vil 

gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, hvis der er uklarhed om det der 

spørges om. SSA svarede, at udarbejdelsen af statistikken er et forordnings-

krav, og at brugerne finder statistikken brugbar. Der er tale om et nyt og van-

skeligt statistiskområde, som kræver en form for modning for at finde ud af, 

om niveauet ligger rigtigt. 

 

Helle Månsson (HEJ) fortalte om ”Udviklingsaktiviteter i virksomhederne” 

(FUI), hvor statistikken fremover opdeles i to undersøgelser, som kører skifte-

vis hvert 2. år og dermed bringes i overensstemmelse med EU-kravene. Stik-

prøven for 2017 er reduceret med 28 pct. eller 1.300 virksomheder. Se PPT 

præsentation på: www.dst.dk/indberetterudvalg 

5. Høring vedrørende rapportering om status på Danmarks 
opfyldelse af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, jf. 
høringsmail (OLO) 

OLO præsenterede et oplæg om DST’s arbejde i forbindelse med FN’s bæredyg-

tighedsmål 2030. Der vil komme flere høringsrunder med chancer for at melde 

tilbage på forskellige områder. Han nævnte, at der er mange som er interesse-

ret gøre bæredygtighedsmålene lokalt relevante, fx at SEGES vil prøve at gøre 

dem mere relevante for landmænd. Se PPT præsentation på:  

www.dst.dk/indberetterudvalg 
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6. Automatisering af indberetninger 

CZO præsenterede oplægget ”Fra digitalisering til automatisering” – en status 

over arbejdet med Automatisk Erhvervsindberetning. Se PPT præsentation på: 

www.dst.dk/indberetterudvalg 

 

Han beskrev 5 niveauer af automatisering, hvor niveau 5 er ”Data hentes fra 

centrale aktører uden involvering af virksomhederne”. 

 

Alexander Ulrich sagde, at han vil have lyst til at tilføje et niveau 6: Indberet-

ning én gang til én ansvarlig myndighed i Staten. CZO svarede at processen var 

et skridt i den retning. 

 

CZO foreslog, at DST arrangerede et møde med de forskellige medlemmer af 

Indberetterudvalget, mhp. at afdække mulige automatiseringsinitiativer. Søren 

Büchmann Petersen sagde, at det vil give mening for Dansk Erhverv, da de har 

meget at gøre med detailhandel. Nura Nursen Deveci sagde, hun vil drøfte det 

med kollegaer hos Dansk Byggeri. Lars Knudsen sagde, at DA allerede samar-

bejder med DST gennem Privatøkonomi og Velfærd. Alexander Ulrich sagde, at 

Dansk Industri har særlig fokus på regnskaber, og at de gerne vil deltage i et 

møde om yderligere initiativer. 

 

SSA takkede, og sagde at DST vil vende tilbage om emnet inden sommerferie. 

 

SSA opsummerede kort: 

− Der er gennemført et møde med DTL 

− Der er planlagt møde med Landbrug & Fødevarer 

− DST kontakter de øvrige deltagere med henblik på at arrangere yderligere 

møder. 

7. Eventuelt 

SSA takkede afslutningsvis CZO for mange års bidrag til Indberetterudvalgets 

arbejde og foreslog at næste møde holdes den 29. november 2018. 


