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Meddelelser 

Til 21. møde i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik 

Oversigt over meddelelsespunkter 

1. Dialogmøder ifm. Forbedring af DST’s Nationalregnskab 

2. Makroøkonomisk dashboard 

2. Juniversionen – ny offentliggørelsesrytme af årligt nationalregnskab 

3. Data fra grønt nationalregnskab til de grønne regnemodeller 

4. Ny formidling i Udenrigsøkonomi 

5. Lange tidsserier i nationalregnskabet 

1. Dialogmøder ifm. Forbedring af DST’s Nationalregnskab 

Vi har i Danmarks Statistik påbegyndt et nyt projekt, som har til formål at for-

bedre vores nationalregnskabsopgørelse. Vi fortæller om projektet på bruger-

udvalgsmødet. En vigtig del af arbejdet vil være at inddrage vore brugere. I den 

forbindelse vil vi invitere jer ind i projektet via dialogmøder, hvor vi gerne vil 

høre jeres synspunkter på vores nationalregnskabsopgørelse, formidling af NR-

tal og revisioner og taler med jer om, hvorvidt der er dele af arbejdet, hvor I 

ønsker at være mere direkte med. Vi håber, at I har lyst til at deltage i dialogen 

med os.  

2. Makroøkonomisk dashboard 

I vil på brugerudvalgsmødet blive præsenteret for et ”mock up” på et makro-

økonomisk dashboard, som planlægges lagt på vores hjemmeside umiddelbart 

før vi går på sommerferie. Emnerne, der påtænkes belyst i dashboardet, er: 

Samlet økonomi, offentlige økonomi, arbejdsmarked, prisudvikling, udenrigs-

økonomi, boligmarked, grøn omstilling, og finansiel stabilitet. Hvert af em-

nerne tænkes belyst med én til to indikatorer. Vi er interesserede i at få jeres 

inputs til både idé, form, emner og de specifikke indikatorer i dashboardet. 

Jeres input er I velkomne til at give direkte på mødet, eller I kan sende det til os 

efter mødet. 
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3. Juniversionen – ny offentliggørelsesrytme af årligt national-
regnskab 

Sidste år besluttede Danmarks Statistik, at Nationalregnskabets offentliggørel-

se af årsdata for 2017-2019 baseret på den såkaldte ”dybe” revision af tallene 

skulle flyttes fra den 30. juni 2020 til 30. september 2020. Flytningen skyldtes 

ekstraordinære udfordringer med indarbejdelsen af primærstatistikker.  

 

I år vil offentliggørelsen af nationalregnskabet ske efter den oprindelige plan 

for implementeringen af den ændrede revisionsrytme, dvs. en offentliggørelse 

den 30. juni 2021 af data for årene 2018-2020. 

 

Revisionspolitikken dækker hele nationalregnskabsområdet, altså ikke kun 

nationalregnskabet, men også sektorregnskaberne, de finansielle konti, beta-

lingsbalancen og de offentlige finanser. Revisionspolitikken er gengivet herun-

der. 

 

Tidspunkt Offentliggørelse Dybde 2021-udgivelser 

Februar Nationalregnskab T-1 2020 
    

Marts Nationalregnskab T-1 

2020 
 Offentlige finanser T-1 

 Sektorregnskaber T-1 

 Finansielle konti T-1 
    

Juni Nationalregnskab T-3 

2018-2020 
 Offentlige finanser T-3 

 Sektorregnskaber T-3 

 Finansielle konti T-3 
    

September Nationalregnskab1 T-2 

2019-2020 

 Offentlige finanser T-2 

 Sektorregnskaber T-2 

 Finansielle konti T-2 

 Betalingsbalancen T-2 

1 BNP opdateres ikke ved denne revision 

 

De årlige data for de tidligere år revideres i juni og igen i september. Offentlig-

gørelsen i september vil ikke omfatte en revision af BNP og forsyningsbalan-

cens øvrige hovedstørrelser. Derimod opdateres blandt andet finansielle konti, 

sektorregnskab, offentlige finanser og bruttonationalindkomsten (BNI). 

 

Revisionspolitikken integrerer kvartalsstatistikkerne inden for hvert af under-

domænerne, og kvartalsstatistikkerne er derfor til enhver tid i overensstemmel-

se med de årlige statistikker. 
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4. Data fra grønt nationalregnskab til de grønne regnemodeller 

Finanslovsfinansierede aktiviteter 

Danmarks Statistik fik med finanslov 2021 en styrket bevilling til grønt natio-

nalregnskab, bl.a. målrettet en bedre understøttelse af de grønne regnemodel-

ler – ikke mindst GrønREFORM. Brug af data til miljøøkonomiske modeller 

stiller store krav til kvaliteten i form af detaljegrad, konsistens mellem fysiske 

og monetære størrelser og pålidelighed.  

 

I 2021 udmønter den styrkede bevilling sig i en række konkrete aktiviteter: 

- Indarbejdelse af elmålerdata som ny kilde til branchefordeling af elfor-

brug i Energiregnskab, og dermed i Nationalregnskab 

- Inddragelse af data i BBR Energi om bygningers energiforbrug, som 

kilde til Energiregnskab (og dermed Nationalregnskab), i dialog med 

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Energistyrelsen 

- Samarbejde med Skatteministeriet, Energistyrelsen og GrønREFORM 

om kilder og metoder til branchefordeling af energiafgifterne, herunder 

hvordan energiforbruget fordeles efter formål (jf. afgiftsreglerne)  

Tilskudsfinansierede aktiviteter 

Udover ovenstående arbejde finansieret af finanslovsmidler, så har DST indgå-

et en aftale med DREAM/GrønREFORM om at producere en stor skræddersyet 

dataleverance igen i 2021. Denne dataleverance er et centralt datagrundlag for 

modellen. Der er tale om en opdatering og udbygning af de datasæt, som DST 

leverede i 2019 og 2020.  

 

I 2021 leverer vi datasæt vedrørende de endelige nationalregnskabsår 2017 og 

2018. Datasættene omfatter bl.a. en IO-tabel for 142* brancher, mod normalt 

117 – med tilhørende miljødata (energiforbrug, emissioner, affaldsproduktion), 

samt supplerende datasæt om bl.a. køretøjer og CO2-emissionsskat (kvoter). Et 

vigtigt kendetegn for data er, at alt er konsistent på tværs og konsistent med 

nationalregnskabet. 

 

Det er en del af aftalen, at datagrundlaget vil blive stillet til rådighed for alle via 

DST’s hjemmeside, med tilhørende dokumentation. 

 

DST laver i 2021 også med tilskudsfinansiering supplerende data til projektet 

vedrørende beregning af et grønt BNP. Her er tale om udvidelse af vores regn-

skaber for de danske naturressourcer, både i form af længere tidsserier og flere 

variable. Data vil blive tilgængeligt i Statistikbanken. 
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5. Ny formidling i Udenrigsøkonomi 

Siden seneste brugerudvalgsmøde i oktober, er den nye formidling i Udenrigs-

økonomi udrullet ved offentliggørelsen 11. januar 2021 (se Nyt’en her). Dermed 

udgives der nu en fast nyt om måneden i forbindelse med den ordinære offent-

liggørelse af udenrigshandel og betalingsbalancen. Den nye Nyt offentliggøres 

under navnet Udenrigshandel og Betalingsbalance og integrerer formidlingen 

af udenrigshandel med varer, tjenester og betalingsbalancen. Fokus i den nye 

offentliggørelse er bl.a. på den samlede import og eksport af varer og tjenester, 

hvor varerne opgøres efter betalingsbalancens ejerskifteprincip. Desuden opde-

les varerne på varer, der krydser grænsen, og varer, der ikke krydser grænsen.  

 

I forbindelse med offentliggørelsen af Nyt’en om Udenrigshandel og Beta-

lingsbalance er der oprettet to nye statistikbanktabeller – BBPM og BBLM. 

Tabellen BBPM følger opdelingen i betalingsbalancens hovedposter, hvoraf 

varer og tjenester opdeles i underposter. Som noget nyt offentliggøres varer, 

der krydser grænsen, på typen af varer, der handles. Hvad angår udenrigshan-

del med tjenester opdeles disse på tre tjenestekategorier, som offentliggøres 

månedligt (fx opgøres søtransport nu månedligt). I tabellen BBLM er import og 

eksport af varer og tjenester opdelt på handel med EU og lande uden for EU, og 

de 4 største samhandelspartnere inden for disse to grupperinger.   

 

De eksisterende tabeller UHT4S1 og UHT4S2, som viser sæsonkorrigeret uden-

rigshandel fordelt på mere detaljerede tjenestekategorier, offentliggøres stadig 

kvartalsvis. Der kan forekomme forskelle på totalerne af de sæsonkorrigerede 

tjenestetal imellem UHT4S-tabellerne og de nye BB-tabeller, da de ikke sæson-

korrigeres i samme system. Det er en del af arbejdsprogrammet i 2021 at un-

dersøge muligheden for at lave sæsonkorrektionen af kvartals og månedstal i 

samme system.  

 

Endvidere er det i 2021 planlagt at omlægge den resterende del af statistik-

banktabellerne, så de passer bedre til den nye formidlingsstruktur. Vi vil bl.a. 

undersøge om overgangen mellem de forskellige varebegreber i statistikken 

udenrigshandel med varer og betalingsbalancen kan indarbejdes i de samme 

tabeller. 

  

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=31082
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6. Lange tidsserier i nationalregnskabet 

Vores brugere har i lang tid efterspurgt længere tidsrækker, blandt andet for de 

centrale nationalregnskabsstørrelser, såsom bruttonationalproduktet, BNP.  

 

Officielle nationalregnskabstal for Danmark kom første gang i december 1945 i 

Statistiske Efterretninger. Offentliggørelserne har siden været spredt over flere 

publikationsserier. I 2020 lykkedes det, at få digitaliseret et udvalg af national-

regnskabstal (fx BNP, BNI, BFI) fra disse publikationsserier og sammenstillet 

dem til nogle statistikbanktabeller, der i disse dage offentliggøres. Alle disse 

nationalregnskabstal, der dækker perioden tilbage til 1930, er ikke sammenlig-

nelige på tværs af alle år. Tallene er kun brudvist sammenlignelige. Bruddene 

skyldes enten ændrede manualer, datarevisioner, eller ændrede brancheno-

menklaturer. Sammenlignelige tal samler vi i et såkaldt ”Nationalregnskabs 

beregningsregime”, forkortet NR-regime. Med den afgrænsning falder samtlige 

offentliggjorte nationalregnskabstal i ét af i alt 19 NR-regimer. 

 

Statistikbanken rummer under overskriften ”Historisk Nationalregnskab” her-

efter en versionstabel, der går tilbage til de ældste officielle national-

regnskabstal for Danmark. Tabellerne er et lille, men vigtigt skridt på vej mod 

velfunderede tal for det aktuelle NR-regime ført tilbage til 1930, et projekt som 

vi aktuelt søger eksterne midler til. 

 

Offentliggørelsen ledsages af en tabel med en eksperimentel statistik, der på en 

meget resurselet måde fører det aktuelle NR-regimes BNP-tal tilbage til 1930. 

Forskellige varianter præsenteres, da resurselette metoder giver upræcise tal, 

hvis værdier afhænger af forskellige valg ved sammenkædningspunkterne. 

 


