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Hvorfor arbejder vi med at forbedre 
Nationalregnskabet? 

 Vi har de seneste år haft sene, store og hyppigst opadgående revisioner af BNP 
på grund af bl.a.: 

– Udfordringer med tidligt at fange danske virksomhederes aktiviteter i udlandet 

– Revisioner i realvæksten i det offentlige forbrug 

– Udfordringer med at fange information om større investeringer til de tidlige 

opgørelser.  

 Vi har brug for at bygge en produktion som i højere grad er baseret på moderne 
IT og dokumenterede processer for at fremtidssikre kvaliteten af 
Nationalregnskabet.  

 Vi har brug for at sikre Nationalregnskabskompetencer og viden om de manualer 
som vi bygger vores beregninger på.  

 

 



Hvad har vi gjort hidtil for at mindske 
revisioner? 

 Vi forbedrer løbende vores beregninger og har de seneste to år haft fokus på 
dagligt arbejde, der kan være med til at reducere revisioner, men derudover har 
vi: 

– Etableret en ny enhed, som har ansvar for, at 25 af Danmarks største 

koncerners indberetninger er konsistente og kvalitetssikrede på tværs af 

statistikker, de indgår i.  

– Etableret systematisk monitorering af investeringer, som vi ikke kan fange i 

vores nuværende primærstatistikker. 

– Etableret øget koordinering af fastprisberegningerne på tværs af de forskellige 

versioner af nationalregnskabet  



Nyt projekt der favner bredere 
 

 Vi har i huset omprioriteret os frem til i år at kunne afsætte mere end 6 ÅV til at 
forbedre nationalregnskabet. For at bruge ressourcerne rigtigt i projektet, så er 
første halvår afsat til initiering af projektet.  

 Vi adskiller drift og udvikling, fordi erfaringerne har vist, at udviklingsopgaver ikke 
får nok sammenhængende opmærksomhed til at sikre den ønskede fremdrift, når 
de samme mennesker også hyppigt skal varetage driftsopgaver 

 Vi tilgår opgaven som et udviklingsprogram, som kræver ændringer i hele huset, 
for at nationalregnskabsrevisionerne igen kan blive unbiased og i et omfang, så 
brugerne ikke generes af revisionerne 

 



Formålet med FODANA 

 FODANA er et program som har til formål at: 

– Undgå store, sene og biased revisioner af NR-hovedstørrelser. 

– Opnå en større effektivitet i produktionen af NR og kildestatistikker. 

– Øge gennemsigtigheden i beregningerne og forbedre kommunikationen om revisioner.  

 

 I programmet er der lige nu 2 projekter: 

– Inddata-projektet (Modernisere vores IT og processer for at modtage, versionere og validere 

kildedata som vi modtager på tværs af versioner.) 

– Forbedring af Metode, Arbejdsprocesser, IT-understøttelse og Kildedata til NR (MAIK) 

 



Hvordan?  

 Projektet løber foreløbigt over to år – 2021-2022.  

 I det første halvår af 2021 pågår arbejdet med initieringen af projektet samt 
indsamling og prioritering af initiativer. 

 Vi starter med at indsamle udfordringer og initiativer med bl.a.: 

– Interviewrunder med leverandører, producenter og brugere af NR 

– Grundig gennemgang af vores arbejdsprocesser 

– Detaljeret revisionsanalyse 

 Arbejdet med at udvikle initiativerne går i gang til efteråret med løbende 
kommunikation med interessenter for at sikre kvaliteten af produkterne.  

 



Hvem? 

 Nationalregnskab er noget, som vi laver i fællesskab og derfor er FODANA et 
tværgående DST-program: 

– Det er et tæt samarbejde mellem Erhvervsstatistik og Økonomisk statistik samt 

IT. 

– Der ønskes løbende inddragelse af eksterne interessenter, som med deres 

viden og erfaring kan bidrage til opfyldelse af programmets vision 

– Og vi vil derfor gerne invitere jer til dialogmøder 

 

 



Videre proces - Dialogmøder 
 

 Afholdelse af dialogmøder med kernebrugere med formål at høre: 

 

 

 

 

 

 Invitationer til dialogmøde bliver sendt i morgen og vi regner med at holde 
dialogmøder i løbet af april.  

 Vi håber at I har tid og lyst til at deltage i dialogmøderne og måske også bidrage 
til projektet.  

Hvordan ser I på: 

 vores nationalregnskabsopgørelsen? 

 vores formidling af tal? 

 vores formidling af revisioner? 

• Hvilke udfordringer ser I? 

• Hvilke muligheder for forbedring 

ser I? 



Spørgsmål? 

 


