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Ny makroøkonomisk model til Finansministeriet

27-04-2017

Jeg har som svar på min henvendelse af 13. marts 2017 modtaget Finansministeriets brev af 3. april 2017 med bilag.

Dok.nr. 17/00979-5/MG
Bedes oplyst ved henvendelse

Finansministeriet oplyser, at ministeriet sammen med Økonomi- og Indenrigsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en ny makromodel.
Videre oplyser Finansministeriet, at ministeriet har videresendt mit brev af 13.
marts 2017 til modelgruppen og Økonomi- og Indenrigsministeriet. På den
måde vil det ifølge ministeriet løbende blive tilsikret, at offentlighedslovens
regler indgår i det videre arbejde, herunder at kravene efter offentlighedsloven
overholdes i det omfang, de enkelte bestemmelser måtte finde anvendelse.
Det fremgår af ”Opdrag for makroøkonomisk modelgruppe”, som ministeriet
har vedlagt som bilag, at der er oprettet en modelgruppe med egen bestyrelse, som med udgangspunkt i ADAM og Finansministeriets relaterede modeller
skal udvikle en makroøkonomisk model til Finansministeriet.
Det fremgår også, at foreløbige versioner af modellen løbende skal implementeres i Finansministeriets makroøkonomiske modelberedskab. Den gradvise
implementering skal sikre fokus på og hensyn til rutiner og arbejdsgange, og
at brugervenligheden vægtes højt. Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet skal løbende følge og bidrage til arbejdet, herunder særligt med
hensyn til implementering, test og evaluering af foreløbige modelversioner.
Jeg forstår dette sådan, at den nye model udvikles specifikt til Finansministeriet, og at det således også er Finansministeriet, som vil få ansvaret for den,
uanset at modellen udvikles af modelgruppen.
Jeg beder derfor venligst Finansministeriet om at redegøre nærmere for ministeriets egne overvejelser i forhold til, hvorledes ministeriet vil sikre sig, at
kravene i og hensynene bag bestemmelserne i offentlighedslovens § 1, stk. 2,
§ 11 og § 12 – som er beskrevet i mit brev af 13. marts 2017 – indgår i den

nye makroøkonomiske model, herunder foreløbige versioner af modellen, når
de løbende implementeres i ministeriets makroøkonomiske modelberedskab.
Jeg beder venligst om at modtage redegørelsen inden udgangen af juni 2017.
Der vil blive lagt en nyhed på min hjemmeside om myndighedernes pligter
efter offentlighedslovens § 1, stk. 2, § 11 og § 12, herunder om min henvendelse til Finansministeriet i anledning af ministeriets arbejde med at udvikle en
ny makroøkonomisk model.
Med venlig hilsen
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