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Baggrund
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� Danmarks Statistik ændrer fra september 2014 metoden til beregning af 
faste priser og dermed realvækst i offentlig produktion og forbrug.

� Ændringen giver en ny fortolkning af den offentlige vækst og har et sådan 
omfang at BNP-væksten påvirkes synligt.

� Baggrund for ændringen er en EU-forordning fra 2002, der ændrede de 
europæiske retningslinjer til beregning af nationalregnskabet i faste priser. 

� Udviklingsprojekt i Nationalregnskabet i Danmark siden 2006. Resultater er 
offentliggjort i årlig tema-publikation.

� Andre EU-lande har indført den nye metode efter 2006 i større eller mindre 
omfang.

� Metoden bliver indarbejdet i det danske nationalregnskab med virkning for 
den offentlige realvækst fra året 2008 og frem.



Input og output metode
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Nuværende input-metode
� Produktionsværdi i løbende priser beregnes som summen af omkostningerne

� Produktionsværdi i faste priser beregnes som summen af omkostningerne deflateret med 
prisudvikling på disse

� Realvæksten udtrykker stigningen i de samlede omkostninger fraregnet prisudviklingen –
altså vækst i mængden af ressourcer der tilføres (input)

� Produktivitetsudvikling og kvalitetsændringer i de producerede ydelser måles ikke

Ny output-metode
� Produktionsværdi i løbende priser beregnes fortsat som summen af omkostningerne

� Faste prise beregnes ved at fremskrive produktionsværdien med mængdeindeks baseret på 
en opgørelse af de mængder, der produceres

� Realvæksten udtrykker stigningen i den producerede mængde (output)

� Muliggør produktivitetsmålinger

� Kan medtage kvalitetsændringer

- Indirekte

- Direkte



Afgrænsning af output-metoden
Offentligt forbrugOffentligt forbrugOffentligt forbrugOffentligt forbrug 2008200820082008

Individuelt 
offentligt 
forbrug

Kollektivt 
offentligt 
forbrug

Offentligt 
forbrug i alt

Individuelt 
offentligt 
forbrug

Kollektivt 
offentligt 
forbrug

Offentligt 
forbrug i 
alt

Årets priser, mio. kr. Pct. af offentligt forbrug

1-10 I alt 330.012 135.392 465.404 70,970,970,970,9 29,1 100,0

1. Generelle offentlige tjenester 0 42.225 42.225 0,0 9,1 9,1

2. Forsvar 0 25.820 25.820 0,0 5,5 5,5

3. Offentlig orden og sikkerhed 0 16.788 16.788 0,0 3,6 3,6

4. Økonomiske anliggender 0 21.957 21.957 0,0 4,7 4,7

5. Miljøbeskyttelse 0 5.655 5.655 0,0 1,2 1,2

6. Boliger og offentlige faciliteter 0 1.127 1.127 0,0 0,2 0,2

7. Sundhedsvæsen 121.641 3.544 125.185 26,126,126,126,1 0,8 26,9

8. Fritid, kultur og religion 12.016 6.777 18.793 2,62,62,62,6 1,5 4,0

9. Undervisning 92.501 2.414 94.914 19,919,919,919,9 0,5 20,4

10. Social beskyttelse 103.855 9.086 112.941 22,322,322,322,3 2,0 24,3
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Udfordringer ved valg af indikatorer
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� Identificering af offentlige ‘produkter’
� Repræsentative indikatorer der er sammenlignelige over tid

� Skelne mellem
� Produktion af tjenesteydelse (output) 

� Resultat af produktiv aktivitet (outcome)

� Aktivitet (activity)

… hvor Produktion er det mest relevante mål

� Hvordan opfanges kvalitets ændringer ?
� Definition af kvalitet er ikke entydig

� Vanskeligt at identificere relevante kvalitetsindikatorer, der er tilgængelige 
og konsistente over tid

� Hvordan sammenvejes kvalitetsudvikling med kvantitetsudvikling. Hvor 
meget vil offentlig produktion stige når kvalitetsindikatoren stiger med 1%?



7. Sundhedsvæsen (26,1 pct.)
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� Hospitalstjenester (ca. 1200 indikatorer samt 
enhedspriser fra fastlagte DRG-takster)
� F.eks.: Rygmarvsoperationer, Hjertetransplantation, Hypertension, 

Fødevareallergi ...

� Kommunal tandpleje (2 indikatorer, antal behandlinger og 
enhedspriser beregnet udefra samlede omkostninger)
� Kommunal tandpleje 

� Ortodontisk behandling

� Psykiatriske hospitaler (ca. 35 indikatorer, fastlagte DRG-
takster)
� F.eks.: Skizofreni, Angsttilstande, Børnepsykiatriske diagnoser…



8. Fritid, kultur og religion (2,6 pct.)
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� Biblioteker
� 2 indikatorer
� Antal besøg og antal udlån
� Enhedspriser (beregnet udefra samlede omkostninger)

� Museer og forlystelsesparker mm.
� 5 indikatorer
� Antal besøg
� Enhedspriser (beregnet udefra samlede omkostninger)

� Sport
� 1 indikatorer
� Antal af borgere, der er medlem af en sportsklub
� Enhedspriser (beregnet udefra samlede omkostninger)



9. Undervisning (19,9 pct.)
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� Folkeskoler 
� Ca. 25 indikatorer, fordelt efter hhv. folke- og private skoler samt klassetrin. 
� Antal undervisningstimer 
� Enhedspriser (beregnet udefra samlede omkostninger)

� Gymnasier og erhvervsskoler 
� Ca. 180 indikatorer
� Antal indskrevne 
� Fastlagte enhedstaxameter

� Videregående uddannelsesinstitutioner 
� Ca.  800 indikatorer
� Antal indskrevne 
� Fastlagte enhedstaxameter

� Voksenundervisning mv. (anden ikke-markedsmæssig) 
� Ca.  200 indikatorer
� Antal indskrevne 
� Fastlagte enhedstaxameter



10. Social beskyttelse (22,3 pct.)
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� Daginstitutioner og dagcentre 
mv. (antal pladser og enhedspriser beregnet 
udefra samlede omkostninger)

� Vuggestuer
� Børnehaver
� Tilskudsberettiget dagpleje
� Aldersintegrerede institutioner
� Fritidshjem
� Klubber for børn og unge mv.
� Særlig daginstitution
� Specialpædagogisk bistand til børn 

og voksne 
� Beskyttet beskæftigelse 
� Aktivitets- og samværs tilbud 
� Kontaktperson- og 

ledsagerordninger
� Hjemmehjælp

• Døgninstitutioner og plejehjem 
mv. (antal pladser og enhedspriser beregnet 
udefra samlede omkostninger)

• Plejehjem

• Botilbud t længerev. ophold for
udv.hæm., fysisk handikap. m.v

• Komm. tilbud til midl. ophold 
for personer med særlige behov 

• Botilbud til længerevarende ophold 
for udv., psyk. handik. m.v

• Plejefamilier og opholdssteder 
for børn og unge 

• Forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge 

• Døgninstitutioner for børn og unge 



Kvalitetsudvikling

� Indirekte kvalitetskorrektion
� Er indeholdt i output metoden og fremkommer som 

sammensætningsseffekter
� Forbedres ved høj detaljeringsgrad af mængdeindikatorerne og 

præcise ‘priser’ til sammenvejning

� Direkte kvalitetskorrektion
� Er ikke indeholdt i de nye beregninger der introduceres
� Det er fortsat idealet, men der er endnu ikke tilstrækkelig 

konsensus om metoderne
� I EU må direkte kvalitetskorrektion ikke beregnes ifølge 

forordningen
� Udviklingsprojekt for udvikling af direkte kvalitetskorrektion 

fortsætter i det danske nationalregnskab og i Eurostat
� Forventes indført på et senere tidspunkt
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Realvækst for individuelle offentlige 
tjenester
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Realvækst i BNP efter beregningstype
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� Søg på publikationen: Offentlig 
produktion og produktivitet

� eller brug dette link:

http://www.dst.dk/da/Statistik/Publik
ationer/VisPub.aspx?cid=18681

Mere information på www.dst.dk
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