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Meddelelser 

Til 22. møde i Brugerudvalget for Økonomisk Statistik 

Oversigt over meddelelsespunkter 

1. Ekstraordinær revision af statistikken for offentlige finanser for 2020  

2. Versionstabeller i Statistikbanken vedr. Ejendomssalg 

3. Ny benchmarkberegning for ”sort” økonomi 

4. EDP dialogbesøg i Danmark 2021 

5. Ny emnestruktur  

1. Ekstraordinær revision af statistikken for offentlige finanser 
for 2020 

De offentlige finanser for året 2020 er ekstraordinært blevet revideret ved of-

fentliggørelsen d. 22. september 2021. Revisionen angår to forhold, der er en 

direkte følge af situationen med COVID-19. Sagerne påvirker udgifterne i of-

fentlig forvaltning og service væsentligt, hvorfor det er besluttet ekstraordinært 

at indarbejde disse i forbindelse med offentliggørelsen d. 22. september 2021, 

for at gøre underskuddet på de offentlige finanser mere retvisende, og ikke i 

forbindelse med offentliggørelsen i juni 2022, som Danmarks Statistiks offent-

liggørelsesrytme for nationalregnskabet ellers ville forskrive.  

 

Den ekstraordinære revision betyder, at underskuddet på de offentlige finanser 

for 2020 er nedjusteret siden juniversionen, der udkom 2. juni 2021, så under-

skuddet nu udgør 4,3 mia. kr. Det er en forbedring på 9,7 mia. kr. Heraf relate-

rer 7,3 mia. kr. sig til den ekstraordinære revision, foruden hvilken underskud-

det ville have været opgjort til 11,6 mia. kr. 

 

Det første forhold omhandler garantier. I de offentlige finanser for 2020 er der 

i juniversionen udgiftsført 13,35 mia. kr. i forventede tab på standardiserede 

garantier udstedt af henholdsvis Vækstfonden og Danmarks Eksportkredit 

(EKF) som en del af den COVID-19-relaterede støtte til erhvervslivet. Beløbet 

stemmer helt overens med det beløb, som er konteret på statsregnskabet. Det 

har imidlertid vist sig, at man i statsregnskabet har valgt at udgiftsføre et beløb 

svarende til det forventede tab på den samlede garantiramme og ikke det for-

ventede tab på de faktisk udstedte garantier. Det betyder, at der i offentlige 

finanser i første omgang er udgiftsført et forventet tab, som langt overstiger 

beløbet på de udstedte garantier. De forventede tab på de faktisk udstedte ga-

rantier er 0,34 mia. kr., da garantirammen kun er udnyttet i mindre grad. Ud-

gifterne til disse standardiserede garantier skal derfor nedjusteres med ca. 13 

mia. kr. med tilsvarende effekt på den offentlige saldo. Udgifterne er klassifice-

ret som kapitaloverførsler og giver derfor ikke anledning til ændringer andre 

steder i nationalregnskabet. I kvartalsregnskaberne for offentlig forvaltning og 

service påvirker denne sag 4. kvartal 2020. 

 

Det andet forhold omhandler, at Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 

har indgået en trepartsaftale med regeringen om ekstraordinært at udbetale 

løntilskud til elever i virksomheder på 5,7 mia. kr. som led i den COVID-19-

relaterede støtte til erhvervslivet. Aftalen har ingen udgiftsmæssig effekt på 
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statsregnskabet, da AUB bruger egne opsparede midler. AUB er en ”extra bud-

getary unit”, som ikke indgår i statsregnskabet, men som ifølge nationalregn-

skabsdefinitionerne er en del af offentlig forvaltning og service. AUB’s regnska-

ber modtager Danmarks Statistik på et tidspunkt, som gør, at vi under normale 

omstændigheder først ville have mulighed for at indarbejde det i juniversionen 

i 2022. Beløbets størrelse og de ekstraordinære omstændigheder i relation til 

COVID-19 taget i betragtning gør, at vi har besluttet at udgiftsføre beløbet alle-

rede i septemberversionen. Det betyder, at der er tale om en opjustering af 

produktionssubsidierne med 5,7 mia. kr. I kvartalsregnskaberne påvirker den-

ne sag 3. og 4. kvartal 2020 ligeligt. 

 

Revisionen af produktionssubsidierne påvirker flere dele af nationalregnskabet 

herunder sektorregnskabet og input-outputtabellerne, der offentliggøres d. 30. 

september, idet produktionssubsidierne også fordeles på brancher og sektorer 

og dermed påvirker bruttofaktorindkomsten og nettoværditilvæksten. BNP er 

ikke påvirket af den ekstraordinære revision, ligesom aflønning af ansatte samt 

forbrug af fast realkapital er uændrede. 

2. Versionstabeller i Statistikbanken vedr. Ejendomssalg 

Nye versionstabeller for Ejendomssalgsstatistikken blev offentliggjort den 30. 

juni 2021 og kort tid efter (6. juli) fulgte en offentliggørelse af en DST-analyse 

om pålideligheden af de foreløbige tal for boligprisudviklingen, der sætter fokus 

på, hvor stor forskel der er på de foreløbige og de endelige estimater for bolig-

prisudviklingen. 

 

De nye versionstabeller er oprettet efter ønske fra brugerne og gør det muligt 

for brugerne selv at vurdere revisionerne i de foreløbige tal, som tidligere blev 

overskrevet ved hver offentliggørelse. Versionstabellerne for Ejendomssalgssta-

tistikken følger samme metode som versionstabellerne for Nationalregnskab og 

Udenrigshandel.  

 

Der er etableret følgende fire versionstabeller for Ejendomssalgsstatistikken: 

 VERSEJ14 (månedstal) 

 VERSEJ55 (kvartalstal) 

 VERJEJ12 (sæsonkorrigerede kvartalstal) 

 VERSEJ66 (årstal) 

3. Ny benchmarkberegning for ”sort” økonomi  

I løbet af efteråret 2021 påbegyndes arbejdet med beregning af et nyt bench-

mark for den ”sorte” økonomi, hvor ”sort” økonomi dækker over aktiviteter der 

i sig selv ikke er ulovlige at udføre, men som udføres uofficielt (fx uden betaling 

af skatter og afgifter). Baggrunden for igangsættelsen af dette arbejde skal ses i 

lyset af, at det nuværende benchmark er fra 2004, hvilket er blevet påpeget af 

Eurostat, bl.a. i BNI-sammenhænge. 

 

Det arbejde, der nu igangsættes, medfinansieres af Eurostat via et grant, der 

løber frem til udgangen af 2022.  

 

Det ny-beregnede benchmark vil blive indarbejdet i nationalregnskabet i for-

bindelse med den næste hovedrevision af nationalregnskabet, som skal offent-

liggøres af alle EU-lande i 2024, jf. den Harmoniserede Europæiske Revisions-

politik (HERP).   

https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=46223
https://statistikbanken.dk/versej14
https://statistikbanken.dk/versej55
https://statistikbanken.dk/versej12
https://statistikbanken.dk/versej66
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4. EDP dialogbesøg i Danmark 2021 

Danmarks Statistik mødes d. 29.-30. november 2021 med Eurostat i forbindel-

se med et såkaldt EDP dialogbesøg. Besøget er et led i proceduren vedrørende 

uforholdsmæssigt store offentlige underskud i den Økonomisk Monetære Uni-

on, den såkaldte Excessive Deficit Procedure (EDP), der er en del af Stabilitets- 

og Vækstpagten. EU-Kommissionen anvender statistikken til at overvåge ud-

viklingen i Danmarks budgetsituation og offentlige gæld samt undersøge om 

konvergenskriterierne overholdes. Under besøget vil de seneste års EDP-

indberetninger blive gennemgået i forhold til bl.a.  

 datakvalitet, herunder også kvalitet af kilderne bag EDP-

indberetningerne (de såkaldt upstream kvalitetstjek) 

 overholdelse regnskabsreglerne i Nationalregnskabsmanualen, 

ESA2010 samt reglerne i ”Manual on Government Deficit and Debt”, 

MGDD2019 (afgrænsning af den offentlige forvaltning og service samt 

registreringstidspunkt og klassificering af offentlige transaktioner og 

forpligtelser) 

 hvilke metoder, der er anvendt og gennemgang af disse 

 statistiske procedurer 

Dialogbesøget fortages med hjemmel i forordning (EF) nr. 479/2009, hvor der 

skelnes mellem dialogbesøg, metodologiske besøg samt ad hoc-besøg. Metodo-

logiske besøg finder normalt kun sted i særlige tilfælde, hvor der er konstateret 

betydelige risici eller potentielle problemer i forhold til rigtigheden af EDP-

indberetningerne. Der kan også tilrettelægges ad hoc-besøg eller tekniske be-

søg, hvis Eurostat tager et særligt vigtigt spørgsmål op med et medlemsland, 

som kun kan løses ved et møde med de berørte myndigheder. Dialogbesøg til 

de enkelte EU medlemslande foretages regelmæssigt med to års mellemrum.  

Fra EU deltager foruden Eurostat, også repræsentanter fra DG ECFIN og Den 

Europæiske Centralbank som observatører. Fra Danmark deltager Danmark 

Statistik som ansvarlig for den danske EDP-indberetning. Eurostat forventer 

også, at relevante fagministerier og dataleverandører deltager alt efter hvilke 

emner, der er på dagsordenen. I Danmark har vi nedsat en EDP-arbejdsgruppe, 

som foruden Danmarks Statistik består af Danmarks Nationalbank, Finansmi-

nisteriet, Økonomistyrelsen og Skatteministeriet, som alle deltager i dialogbe-

søget. Deltagerkredsen kan derudover udvides alt efter, hvad Eurostat efter-

spørger. 

Processen er, at dagsordenen sendes til Danmarks Statistik 2-3 måneder forud 

for dialogbesøget. I den forbindelse efterspørges også notater for hvert emne på 

dagsordenen. De skal ligge til grund for dialogen. Dialogbesøget udmønter sig 

herefter i en række action points, der arbejdes intenst med i det efterfølgende 

år til halvandet. Udfaldet af dialogen om action points kan resultere i revisioner 

af de offentlige finanser. 

Seneste EDP dialogbesøg i Danmark var i maj 2019. Besøget medførte dengang 

53 action points plus opfølgning og supplerende spørgsmål, som er besvaret 

løbende siden besøget. I alt over 100 besvarelser over de seneste 2 år. Derud-

over blev der efterspurgt 26 notater forud for dialogbesøget.  
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5. Ny emnestruktur  

Danmarks Statistik lancerede tirsdag d. 14. september 2021 en ny emnestruk-

tur. 

 

Formålet med den nye organisering af emner er at gøre det lettere for brugerne 

at finde vores statistikprodukter – bl.a. på dst.dk og i Statistikbanken. 

 

Brugerundersøgelser har vist, at mange brugere har haft svært ved at navigere i 

vores nuværende emnestruktur. Dette er også kommet til udtryk i direkte hen-

vendelser fra brugere, som har haft problemer med at finde hen til relevante 

statistikområder. 

 

Den nye struktur har færre emner. Det bidrager til, at brugerne kan få et mere 

samlet overblik over et emneområde og derved lettere kan finde den statistik, 

de leder efter. Samtidig er emnernes navngivning blevet justeret, så sprogbru-

get er mere enkelt.  

 

Læs mere om ændringen på www.dst.dk/nystruktur  

 

Generelle spørgsmål til den nye emnestruktur kan rettes til Mette-Line Jakob-

sen på mjk@dst.dk eller tlf. 3917 3724. 

 

  

http://www.dst.dk/nystruktur
mailto:mjk@dst.dk

