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Vision og mål

 Fremtidens nationalregnskab skal bygges på et sammenhængende og 
moderniseret sæt af kilder, metoder og processer som sammen kan

• Undgå store, sene og ensrettede revisioner af NR-hovedstørrelser.

• Opnå større effektivitet gennem strømligning og kvalitetsforbedring i produktionen 

• Øge gennemsigtigheden i beregningerne. 



Vision og mål

 For at opnå vores mål skal vi ændre

• IT-understøttelse

• Arbejdsprocesser i nationalregnskabet samt de primærstatistikker som indgår som 

kilder til nationalregnskabet og måden vi arbejder på tværs i DST

• Metoderne brugt til at opstille nationalregnskabet 

• Måden vi kommunikerer vores tal på. 



I dag vil vi fortælle om…

1. Hvad har vi arbejdet med siden sidst…

a. Energi beregninger

b. Nationalregnskabskursus

2. Hvad er vi begyndt at arbejde med…

a. Kvartalsvist datakonfrontationsarbejde med de helt store FKV’er

b. Formidlingsprodukter til jer 



ENERGI – FRA NATIONALT VÆRK TIL ØKONOMISKE ENHEDER/REGNSKABER I 

NATIONALREGNSKAB
DEL 1 – VARME- OG ELFORSYNING



Resultaterne

 Bedre og mere brugbare data:

• En mere detaljeret og virkelighedstro beskrivelse af aktiviteten i brancherne

• En række nye tjenester er udskilt på selvstændige produkter, herunder transmission og distribution

• Bedre beskrivelse af interne leverancer i brancherne som fx balanceringsydelser og reservekapacitet

Gør det lettere at forstå og fortolke udviklingen fx stigende omkostninger til transmission og balancering som 

følge af øget andel af vindenergi i nettet

 Bedre dokumentation

 Overgangstabeller beskriver alle korrektioner fra RS til NR

 Nye niveauer for værditilvæksten følger RS



Fremadrettet – i driften

 Indarbejdes til Hovedrevisionen som offentliggøres i juni 2024

 Derefter en del af de almindelige 

beregninger for det endelige NR. 

 Arbejdsprocesserne for behandling

af data vil danne grundlag for

behandlingen af øvrige brancher



Internt kursus NR-kursus

 Større tværgående kendskab til nationalregnskabet er et grundlag for den fælles 
indsats med at forbedre Danmarks Statistiks nationalregnskab

 Kurset dækker hele nationalregnskabsområdet, med fokus på det funktionelle 
nationalregnskabs kilder (primærstatistikker i DST) og metoder

 Består af 4 moduler:

• Introduktion til nationalregnskabet

• Det endelige nationalregnskab

• Det foreløbige og kvartalsvise nationalregnskab

• Globalisering

 Onlinekursus til jer



Hvad arbejder vi på til jer…

 Nye formidlingsprodukter

• Et nyt (og bedre) kildeoverblik

• Tak for feedback til jer…



Hvad arbejder vi på til jer…

 Nye formidlingsprodukter

• Et nyudviklet revisionsoverblik



Hvad arbejder vi på…

 Nye formidlingsprodukter

• Et nyudviklet revisionsoverblik
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Hvad arbejder vi med…



Hvad arbejder vi med…

 Kvartalsvise datakonfrontation for Forretningskritiske virksomheder

• I en længere årrække har vi arbejdet med konsistens på tværs af 

primærstatistikker for udvalgte store (forretningskritiske) virksomheder.

• Fokus har været på årstal hvor regnskabstal er tilgængelige

• Nu vil vi lave konsistenstjek for kvartalsdata

• Og sikre at fx indberetninger for produktionen er konsistente med 

indberetninger af eksporten



Hvad arbejder vi med…

 På de interne linjer:

• Inddata-systemet, som er et metadata-drevet IT-system til at opbevare kilderne 

som indgår i beregningerne af nationalregnskabet

• På forsyningsområdet er vi nu kommet til gasforsyning og indvinding af olie og 

gas (svarende til delprojektet for el- og varmeforsyning)

• Ny metode og system til at beregne de foreløbige årstal



 Vi vil gerne vide hvad vi kan gøre for at skabe bedre forståelse for hvordan 
globaliseringen påvirker vores tal

 Emner:

• Globalisering i nationalregnskabet – et overblik

• Problemet ser fra brugerne – jeres tanker og ikke mindst ideer

• Hvad kan vi lave for at øge forståelsen og gøre vores tal nemmere at                                   

bruge i forhold til globaliseringen?

• Hvad sker der internationalt?

 Hvornår ?

• I juni

Globalisering


