
  

Referat for bestyrelsesmøde, 5. oktober 2017 

Dagsordenen var: 

 

1. Velkomst ved Torben M. Andersen 

2. Status på arbejde (oplæg ved Peter Stephensen) 

Materiale: Status-papir og budget 

3. Mere detaljeret om opdraget (ved Mads Kieler) 

Materiale:Notat – mere detaljeret om opdraget og ønsker til modellen 

4. Seminar 6. december 

Materiale: Programudkast 

5. Overordnet modelplan 

5.1 Modelstruktur og kalibreringsstrategi 

5.2 Strukturelle størrelser 

5.3 Projektplan 

Materiale: Modelplan, strukturelle niveauer og projektplan 

6. Fremvisning af hjemmeside 

7. Næste bestyrelsesmøde 

8. Eventuelt 

 

Fremmødte: Torben M. Andersen, Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Jørgen Elmeskov, Martin 

Ulrik Jensen, Mads Kieler, Peter E. Bache, Peter Stephensen og Grane H. Høegh. 

 

Afbud fra: Niels Lynggaard Hansen og Lars Haagen Pedersen. 

 

Ad 1: Torben M. Andersen byder velkommen. Peter Bache sidder med som kontorchef fra 

Finansministeriet involveret i implementeringen af den nye model. 

 

Ad 2: Peter Stephensen giver status. Seminaret d. 6.december bliver holdt på Eigtved 

Pakhus. Modellen mangler et navn. Forslag fra modelgruppen: Ellen, Anne og Anker. 

Yderligere forslag fra bestyrelsen: DAMA. Det besluttedes, at bestyrelsen har 2 uger til at 

sende navneforslag, så vælges bedste kandidat. 

 

Ad 3: Mads Kieler gennemgik detaljer om opdrag. Der blev en livlig diskussion, hvor der blev 

taget hul på emner fra pkt. 5. Kommentarer hertil står under pkt. 5. Der var en diskussion om, 

at modellen med den nuværende plan ikke vil have frihedsgrader nok til at matche både 1. 

års effekter og tilpasningstid. På visse områder er det væsentligt at ramme begge dele, 

hvilket kan prioriteres som delprojekter. Det blev nævnt, at man i forbindelse med 
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konjunkturvurderinger kun i meget begrænset omfang benytter ADAM til at vurdere 

kortsigtede effekter af ændrede forhold. 

 

Ad 4: Peter Stephensen gennemgik programudkastet. Det gav anledning til revisioner i 

programudkastet. Blandt andet blev konkrete oplæg, oplægsholdere og paneldeltagere 

debatteret. 

 

Ad 5.1: Peter Stephensen gennemgik modelplan og kalibreringsstrategi. Det blev foreslået at 

supplere estimationer fra en sVAR med alternative metoder. 

 

Ad 5.2: Peter Stephensen snakkede om strukturelle niveauer. Det blev nævnt, at det er 

væsentligt, at vores definition er konsistent med den, hvorpå gabene, vi kalibrerer til, måles. 

Det blev yderligere nævnt, at der kan være store konjunkturelle ubalancer på de finansielle 

markeder. Til dette var en kommentar, at man hurtigt kan komme ud i at skulle definere 

strukturelle størrelser for samtlige eksogene variable.  

 

Ad 5.3: Fremadrettet skal projektplanen opdateres til hvert møde, og der skal være en liste 

over, hvad der arbejdes med, og hvad der forventes færdigt til næste møde, som ligger med 

ca. 3 måneder imellem.  

 

Ad 6: Det blev besluttet at sende et link til alle bestyrelsesmedlemmer. 

 

Ad 7: Næste 3 bestyrelsesmøder bliver 22. januar, 11. april og 20. juni – kl. 13-17. 

 


