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Baggrund

Internationalt

 Europæisk aftale mellem ECB, Eurostat, samt statistikbureauer og centralbanker 
i Harmonised European Revision Policy for Macroeconomic Statistics (HERP)

 Europæiske forpligtigelser i forhold til indberettede data under Excessive Deficit 
Procedure (EDP) og  BNI-forordningen

 Rettelse af mindre fejl i indberettet data til EU gennem indberetningsprogrammet 
(ESA 2010 transmissionsprogram)

 Revideret forbrugsnomenklatur (COICOP) skal implementeres



Baggrund

Nationalt

 Mulighed for at åbne dataserierne tilbage i tid og øge kvaliteten af tidsserierne på 
baggrund af:

– Forbedrede metoder

– Indarbejdelse af nye og bedre kilder

– Fejlretning og etablering af konsistens 



Arbejdet med revisionen

Fra projekt til drift

 Gentagelse hvert femte år nødvendiggør etablering af et driftssetup

• I princippet kan alle tidsserier åbnes

• Arbejdet skal tilpasses andre driftsopgaver

• Mange bindinger og afhængigheder

• Behov for mere automatiserede processer (flere og flere år til behandling)

Derfor blev der sidste år etableret en projektorganisering i Økonomisk Statistik, 
som dels skal sikre en succesfuld gennemførelse af HR2024, men samtidigt også 
bruge erfaringer fra dette projekt og tidligere arbejde til at designe det fremtidige 
driftssetup, som den femårige revisionsrytme nødvendiggør.



Arbejdet med revisionen

Opgaverne (i grove træk)

 Forberedelse af sager

 Implementering i de forskellige domæner/systemer i en proces som sikrer 
konsistens

• Betalingsbalance, det offentlige område, BNP og resten af forsyningsbalancen (i faste og 
løbende priser), finansielle konti, kapitalapparatet, LBT (løn, beskæftigelse og timer), 
input/output, kvartalssystem, sektorkonti, produktivitetstal, publiceringssystemet, regionale 
data, satellitsystemer m.m.

 Systemudvikling

• Fx nyt tilbageregningssystem for perioden 2005-2014 mhp bevarelse af detaljeret 
information fra TA, men i et mere automatiseret system

 Publicering og kommunikation

• Internt og eksternt



Sager

Internationale krav

 BNI

– Implementering af tillæg for fritliggende boliger (boligbenyttelse)

– Tværgående forbehold (ikke nødvendigvis sager til implementering – men skal 

undersøges)

• Globalisering

• Klassificering af diæter (forbrug i produktionen)

• Momssvig

• Sektorklassifikation af enheder (ikke aktuel)

• Margin vedr. finansielle aktiver

• Reinvesteret indtjening på udenlandske direkte investeringer

– Nyt benchmark for sort økonomi (om muligt)



Sager

Internationale krav

 EDP

– Klassifikation af kurstab og -gevinster ved statens opkøb af egne 

statsobligationer

• Fra klassifikation som rente til kurstab

– Periodisering af indtægter fra frekvensauktioner

• Fra engangsindtægt til løbende indtægt over brugsperioden

– Sektorklassifikation af enheder



Sager

Internationale krav

 Opdateret manual og transmissionsprogram

– Rette (mindre) fejl i tidl. transmissioner til Eurostat (fx af hensyn til konsistens i 

data)

– Anvendelse af en opdateret forbrugsklassifikation (COICOP)

– Ændringer i transmissionsprogrammet – frister, tabeller og metadata



Sager

”Egne” sager

 FKV og SKV (nye oplysninger fra virksomheder ifm. konsistensarbejdet i DSt)

 FODANA (fx ny opgørelse af energisektoren)

 GNR data (konsistensarbejde mellem mængder og værdier)

 Systemtilpasninger (kan afstedkomme justeringer i data)

 Bedre belysning af områder (fx forsikringssektorens relation med udlandet)

 Indarbejdelse af opdateret/nye data (fx skatter og afgifter, samt elmålerdata)

 Fejlrettelser



Offentliggørelser

Juni 2023

 Der publiceres nationalregnskabstal for 2020, 2021 og 2022

– Status for alle tre år vil være foreløbig

 Året 2020 holdes altså foreløbigt i et ekstra år og samtidigt fastholdes et mere 
aggregeret offentliggørelsesniveau på nogle områder end hvis året var blevet 
beregnet som et endeligt år (jf. tidligere)

• Branchefordelte data på 69 brancher i stedet for normalt 117

• Investeringer offentliggøres på 10a3 mod normalt 69

• Sæsonmønster i KNR kan blive påvirket

• IO tabeller på 69 brancher i stedet for 117

• IO-multiplikatorer bliver ikke opdateret



Offentliggørelser

Juni 2024

 Hovedreviderede tal tilbage til 1966

– BNP, BoP, forsyningsbalancen, finansielle konti, sektoropgørelser, det 

offentlige område m.m.

– År og kvartaler 

 Der lægges ikke op til markante ændringer af tabellerne i statistikbanken, bortset 
fra ændringer relateret til anvendelse af den nye forbrugsklassifikation 

 Efterfølgende vil der blive opdateret tidsserier for en række satellitregninger bl.a. 
indenfor sundhed og uddannelse



Afrunding og fremtid

 I juni 2024 offentliggøres hovedrevideret nationalregnskabstal og der vil fremover 
ske en opdatering af hele tidsserien hvert 5. år – jf. HERP

 Den europæiske nationalregnskabsmanual ESA opdateres i den kommende tid i 
forlængelse af opdateringen af den internationale manual SNA 

 Internationale brancheklassifikationer er under opdatering og vil betyde 
opdatering af den danske branchekode (DB07)
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