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1 Indledning
Kvartalsvise offentlige finanser belyser de offentlige udgifter og indtægter. Statistikken dækker
perioden fra 1. kvartal 1999 og offentliggøres inden tre måneder efter kvartalets afslutning.

2 Indhold
Statistikken viser kvartalsvise udgifter og indtægter for sektoren offentlig forvaltning og service.
Statistikken indeholder detaljeret data for skatter og afgifter, indkomstoverførslerne til
husholdningerne samt for det offentlige forbrug. Statistikken offentliggøres senest tre måneder efter
udgangen af det kvartal som tallene vedrører. Alle tal er opgjort i løbende priser. Statistikken over
de kvartalsvise offentlige finanser dækker perioden fra 1. kvartal 1999.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken viser de kvartalsvise udgifter og indtægter i sektoren for offentlig forvaltning og service.
Statistikken indeholder detaljeret data for skatter og afgifter, indkomstoverførslerne til
husholdningerne samt for det offentlige forbrug. Statistikken offentliggøres senest tre måneder efter
udgangen af det kvartal som dataene vedrører. Alle tal er opgjort i løbende priser. De kvartalsvise
offentlige finanser dækker perioden siden 1. kvartal 1999.
Statistikken opgøres efter den realøkonomiske fordeling, som viser udgifter og indtægter opgjort på
aktiviteter. Statistikken for kvartalsvise offentlige finanser er ikke opgjort på formål (COFOG) eller
delsektorer (stat, kommuner, regioner, sociale kasse og fonde).

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Statistikken opgøres i overensstemmelse med de internationale nationalregnskabsmanualer
European System of Accounts (ESA 2010) og System of National Accounts (SNA 2008).

2.3 Sektordækning
Statistikken dækker sektoren offentlig forvaltning og service, som er forklaret under afsnittet
"begreber" og mere detaljeret defineres i nationalregnskabsmanualen ESA 2010.

2.4 Begreber og definitioner
Aflønning af ansatte: Aflønning af ansatte omfatter de samlede ydelser i kontanter og naturalier,
som arbejdsgiverne betaler de ansatte.
Andre kapitaloverførsler (indtægter): Består af alle øvrige transaktioner som bevirker en
opsparings- eller formueformueomfordeling.
Andre løbende overførsler (indtægter): Andre løbende overførsler kommer fra andre indenlandske
sektorer, EU og udland i øvrigt.
Andre løbende overførsler (udgifter): Består primært af overførsler til private. Overførslerne opdeles
i sociale overførsler som folke og førtidspension, tjenestemandspension, arbejdsløshedsdagpenge og
efterløn, bistandsydelse, syge og barselsdagpenge, børnetilskud mv. samt boligsikring og
boligydelse. Hertil kommer andre indkomstoverførsler som fx uddannelsesstøtte. Endelig er der
indkomstoverførsler til private institutioner, Færøerne og Grønland, EU og udland i øvrigt.
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Andre produktionsskatter: Omfatter skatter der betales i forbindelse med produktion, men
uafhængigt af dennes størrelse og værdi.
Det offentliges forbrugsudgifter: De offentlige forbrugsudgifter består af de varer og tjenesteydelser,
som den offentlige sektor stiller til rådighed for borgerne. Forbrugsudgifterne svarer til summen af
den offentlige produktion og sociale ydelser i naturalier fratrukket salg af varer og tjenester
(herunder brugerbetaling) og egenproduktion overført til investering. De offentlige forbrugsudgifter
opgøres som:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aflønning af ansatte
+Forbrug af fast realkapital
+Forbrug i produktion
+Andre produktionsskatter
- Andre produktionssubsidier
=Produktion
+Sociale ydelser i naturalier
- Salg af varer og tjenester
- Egenproduktion overført til investering
= Forbrugsudgifter

Faste nyinvesteringer: Faste nyinvesteringer er udgifter til opførelse af nye bygninger og anlæg samt
til køb af bygninger, transportmidler og maskiner mv.
Forbrug af fast realkapital: Benævnes også afskrivninger og er et beregnet udtryk for slid og teknisk
forældelse af produktionsapparatet (herunder veje, broer mv.) i offentlig forvaltning og service.
Forbrug i produktionen: Defineres som køb af varer og tjenester til løbende forbrug herunder
udgifter til leje af lokaler og bygninger mv., forsikringspræmier.
Frivillige bidrag til sociale ordninger: Omfatter bidrag, der giver yderen ret til offentlige
sikringsydelser. Frivilligheden betyder, at bidragene falder uden for skatte og afgiftsområdet. De
frivillige ordninger omfatter bidrag til frivillig syge- og dagpengesikring samt frivilligt bidrag til
ATP, hovedsageligt fra selvstændigt erhvervsdrivende, der frivilligt har tilsluttet sig ordningen.
Imputerede bidrag til sociale ordninger: Indbefatter beregnede bidrag fra bl.a. tjenestemænd.
Bidragene svarer til værdien af optjent pensionsret beregnet ud fra deres løn.
Investeringer i forskning og udvikling m.m.: Offentlige udgifter til forskning og udvikling betragtes
som investeringer, da disse investeringer bidrager til at skabe indkomst i fremtiden.
Jordrente mv.: Dækker primært forpagtningsafgifter, koncessionsafgifter o.l.
Kapitalakkumulation: Omfatter reale kapitalaktiviteter for den offentlige forvaltning og service, på
samme måde som det offentlige forbrug omfattede de reale driftsaktiviteter.
Kapitaloverførsler (udgifter): Påvirker enten givers eller modtagers formue. Af eksempler kan
nævnes anlægs- og investeringstilskud, visse erstatninger samt nedskrivninger af lån og lignende
ydelser, oftest af engangskarakter.
Kapitalskatter: Omfatter skatter, der opkræves på baggrund af aktiver eller nettoformue fx
arveafgift.
Køb af bygninger, netto: Defineres som ejendomskøb, hvor de eksisterende bygninger (i forhold til
jorden) er den væsentligste størrelse, minus tilsvarende salg.
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Køb af jord og rettigheder, netto: Omfatter primært ejendomserhvervelser, hvor jorden er det
afgørende, minus salg. Desuden indgår udgifterne til varig erhvervelse af forskellige rettigheder til
udnyttelse.
Lagerændringer: Tilgang og afgang fra lagre, netto.
Løbende indkomst- og formueskatter: Omfatter alle de obligatoriske betalinger, som den offentlige
sektor pålægger indkomster og formuer i den private sektor.
Obligatoriske bidrag til sociale ordninger: Kategorien optræder separat, fordi bidragene i princippet
er øremærket til sociale sikringsformål. Bidragene skal desuden være obligatoriske, hvilket vil sige,
at arbejdsgiverne eller lønmodtagerne ved lov eller andet offentligt påbud er forpligtet til at betale.
Ordningen skal samtidig være offentlig, hvilket vil sige, at den ikke må blive administreret i privat
regi.
Offentlig forvaltning og service: Den offentlige sektor består af offentlig forvaltning og service samt
offentlige selskaber og selskabslignende virksomheder (selskabssektoren). Offentlig forvaltning og
service producerer ikke-markedsmæssige tjenester, der hovedsageligt finansieres via skatter.
Tjenesterne stilles således helt eller delvist gratis til rådighed for husholdningerne og
virksomhederne (fx daginstitutioner, uddannelse og sygehuse), mens selskabssektoren består af
institutioner, der drives på markedsvilkår.
Produktions- og importskatter: Produktions- og importskatter er afgifter, der pålægges
produktionen og importen af varer og tjenester eller anvendelsen af produktionsfaktorer. Denne
type skatter og afgifter er uafhængige af virksomhedens driftsresultat. Eksempler på produktionsog importskatter er moms, told og forbrugsafgifter, afgifter på specielle varer som cigaretter, sukker,
spiritus osv. Derudover indgår ejendomsskatter og vægtafgift på motorkøretøjer, som bruges i
produktionen.
Renteindtægter samt udbytter: Omfatter egentlige nominelle renter, dividender o.l.
Renteudgifter mv.: Omfatter såvel egentlige, pålydende eller nominelle renter som fordelte
emissionskurstab og udgifter til leje af jord og rettigheder. Emissionskurstab opstår, når der
udstedes obligationer til en kurs, der er forskellig fra markedskursen. Kurstabet fordeles ud over
lånets løbetid. De fordelte emissionskurstab modsvares af fordelte kursgevinster, der tilfalder ejerne
af obligationsbeholdningerne.
Salg af varer og tjenester: Omfatter salg af produktion. For at blive betragtet som salg af varer og
tjenester skal der være en modydelse og en vis frivillighed fra købers side.
Sociale ydelser i naturalier: Dækker ydelser, som sektoren for offentlig forvaltning og service køber
på markedet og fordeler til husholdningerne ved helt eller delvist at betale markedsproducenter for
at levere visse produkter til husholdningerne fx sygesikringsydelser og hjælpemidler til
handicappede.
Subsidier: Subsidier er defineret som løbende ensidige overførsler til offentlige eller private
virksomheder. Subsidierne opdeles i produktsubsidier og andre produktionssubsidier.
Produktsubsidier betales pr. enhed af de producerede varer og tjenester. Det gælder fx de fleste af
EU's landbrugstilskud. Endvidere bliver dækningen af driftsunderskuddet i offentlige kvasiselskaber (fx DSB) defineret som produktsubsidier. Andre produktionssubsidier gives, når
produktionen begyndes. Det gælder fx støtten til almennyttigt boligbyggeri. Subsidier under EUordninger indgår ikke i opgørelsen af udgifterne i offentlig forvaltning, da EU betaler dem direkte til
personer med bopæl i Danmark. Dækningen af driftsunderskuddet i offentlige kvasi-selskaber kan
også være defineret som et produktsubsidie.
Udtræk af indkomst fra offentlige kvasi-selskaber: Består af driftsoverskuddet af offentlige kvasiDanmarks Statistik
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selskaber som fx kommunale havne. Desuden indgår statens andel af Nationalbankens overskud.

2.5 Enheder
Statistikken offentliggøres for sektoren offentlig forvaltning og service.

2.6 Population
Statistikken omfatter sektoren for Offentlig Forvaltning og Service, som den er defineret i
nationalregnskabsmanualen ESA 2010.

2.7 Geografisk dækning
Danmark.

2.8 Tidsperiode
Data er tilgængelige fra 1. kvartal 1999 og frem.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Statistikken angives i mio. kr. og i løbende priser.

2.11 Referencetid
Reference tiden er det senest udgivede kvartal

2.12 Hyppighed
Kvartalsvis.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Data fra kommuner indsamles på baggrund af aftale mellem KMD (tidligere Kommunedata) og de
enkelte kommuner og Danmarks Statistik.
Statistikken er baseret på EU-forordning nr. 1221/2002 af 10. juni 2002 om ikke-finansielle
kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service.
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2.14 Indberetningsbyrde
Der er ingen direkte indberetningsbyrde, da oplysninger indsamles via regnskaber fra staten,
regioner, kommuner, sociale kasser og fonde samt suppleres med yderligere oplysninger.

2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.

3 Statistisk behandling
Hovedkilden til statistikken er regnskaber fra stat, kommuner og regioner. Tallene suppleres med
øvrige kilder. Der indlægges skøn for supplementsperioden, som er transaktioner, der registreres i
januar og februar efter regnskabsåret, men som kan henføres til aktiviteter i regnskabsåret. For
poster som ikke periodiseres hensigtsmæssigt på kvartaler, foretages der en beregning baseret på
tallene for de tidligere kvartaler, som fordeler tallene på kvartalerne. Under databehandlingen
foretages der fejlsøgning af data og endelig validering af tallene. Tabellerne OFF10K og OFF12K
sæsonkorrigeres.

3.1 Kilder
Statslige institutioner på Finansloven overfører dagligt deres regnskabsregistreringer til
Moderniseringsstyrelsen. Oplysningerne har samme detaljeringsgrad som det årlige statsregnskab.
Indberetningerne til Moderniseringsstyrelsen omfatter også konteringer foretaget efter
kalenderårets afslutning, den såkaldte supplementsperiode. Summen af månedsindberetningerne
inklusive indberetningerne for supplementsperioden vil således svare til årsregnskabet. Regnskaber
fra offentlige selskaber, Folkekirken mv. indhentes særskilt og bruges også som kilder til
statistikken.
Fra kommuner og regioner indhentes kvartalsdata til Danmarks Statistik ca. en måned efter
kvartalets udløb. Disse data er på samme detaljeringsniveau som årsdata, men der er dog ikke tale
om egentlige afsluttede kvartalsregnskaber. Det betyder bl.a. at fejl og manglende konteringer
vedrørende et kvartal først rettes ved års afslutningen af regnskabet, hvor det konteres i
supplementsperioden. Summen af de fire indberettede kvartaler stemmer ikke overens med
årsregnskabet.
Sociale kasser og fonde dækkes via egentlige kvartalsvise regnskaber, der indsendes til Danmarks
Statistik.
Data for indkomstoverførsler stammer fra regnskaberne fra staten og kommuner samt fra
Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der siden 1. oktober 2012 har
overtaget kommunernes opgave med at udbetale en række sociale ydelser til borgerne.
Data fra Lønmodtagernes Garantifond anvendes i opgørelsen af deres ydelser.
Beregningerne til opgørelse af kvartalsvise skatter og afgifter til offentlig forvaltning og service er
foretaget på baggrund af: - Regnskabsoplysninger på månedsbasis fra SKAT - Indtægtslister på
månedsbasis fra Skatteministeriet - Punktafgiftsstatistikken fra SKAT - Momsopgørelse Ministerielle skatteskøn og opgørelser fra finanslovene og Finansministeriet
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3.2 Indsamlingshyppighed
Data indsamles kvartalsvist.

3.3 Indsamlingsmetode
Regnskabsdata fra stat, kommuner og regioner samt Udbetaling Danmark modtages elektronisk.

3.4 Datavalidering
Der foretages fejlsøgning af regnskabsdata, bl.a. i forhold til korrekt brug af kontoplanen, og der
indlægges skøn for supplementsperioden, som er transaktioner, der registreres i januar og februar
efter regnskabsåret, men som kan henføres til aktiviteter i regnskabsåret.

3.5 Databehandling
Der indlægges skøn for supplementsperiodens bidrag til det enkelte kvartal. Skønnet er baseret på
de seneste års faktiske posteringer i supplementsperioden.
Der er nogle realøkonomiske regnskabsposter, som ikke er periodiseret rigtigt på kvartaler. Det er
primært oplysninger om renter, forbrug af fast realkapital og subsidier. Her fordeles budgettallet ud
på kvartalerne i det aktuelle år ud fra den såkaldte Denton algoritme. Denton algoritmen bruger
budgetåret og de to seneste regnskabsår til at fordele regnskabsposterne på kvartaler, således at der
ikke sker et markant niveauskift ved årsskifte.

3.6 Korrektion
Der foretages sæsonkorrektion for normale sæsonudsving i tabellerne offentlig forvaltning og
service, indkomstoverførsler efter indkomsttype og sæsonkorrigering (OFF10K) samt skatter og
afgifter efter skattetype og sæsonkorrigering (OFF12K). Data sæsonkorrigeres vha. JDemetra+med
fast modelvalg, som undersøges én gang om året. Der bliver korrigeret for påske, handelsdage og
skudår hvis disse effekter er signifikante. Der benyttes indirekte sæsonkorrektion til beregning af de
samlede sæsonkorrigerede tal. Der foretages ikke årsafstemning, og der vil derfor forekomme
forskelle imellem de faktiske og de sæsonkorrigerede tal på årsbasis.

4 Relevans
Statistikken benyttes til at følge udviklingen i de offentlige finanser. Statistikken anvendes
endvidere til udarbejdelse af nationalregnskabsstatistik og af Eurostat til at lave fælleseuropæisk
statistik.

4.1 Brugerbehov
Brugerne er ministerier, politikere, interesseorganisationer, pressen, private virksomheder og
privatpersoner, som ønsker at følge udviklingen i de offentlige finanser. Statistikken indgår også i
Eurostats fælleseuropæiske statistik for kvartalsvise offentlige finanser.
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4.2 Brugertilfredshed
Der er ikke foretaget undersøgelser af brugertilfredsheden.

4.3 Fuldstændighed af data
Statistikken dækker sektoren offentlig forvaltning og service, som er forklaret under afsnittet
"begreber" og mere detaljeret defineres i nationalregnskabsmanualen ESA 2010. Statistikken
dækker hele målpopulationen.

5 Præcision og pålidelighed
Fejlregistreringer er langt hyppigere forekommende i de kvartalsvise indberetninger end i de årlige
indberetninger. De kvartalsvise regnskabsindberetninger for staten, kommuner og regioner er ikke
udtryk for et egentligt afsluttet regnskab for kvartalet. De repræsenterer snarere et øjebliksbillede
af, hvor mange udgifter og indtægter, der ved udgangen af kvartalet er registreret i
regnskabssystemerne.

5.1 Samlet præcision
Den samlede pålidelighed vurderes til at være relativ høj, da statistikken baseres på regnskabsdata.
For det første udarbejdes statistikken på grundlag af mange forskellige regnskaber og
primærstatistikker. For det andet bidrager sammenlignelighed med øvrige statistikker indeholdende
oplysninger om offentlige udgifter og ledighed til at reducere usikkerheden. Endelig foretages der en
løbende afstemning i forhold til årstallene for offentlig forvaltning og service. Usikkerhed om
periodisering og fejl i de enkelte regnskaber og primærstatistikker påvirker imidlertid
pålideligheden af kvartalsstatistikken.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Stikprøveusikkerheden er nul, da det er en totaltælling.

5.3 Anden usikkerhed
Der er ikke anden usikkerhed end egentlige bogføringsfejl og periodisering.
Information om statens indtægter og udgifter er dækket af regnskabsdata, som modtages fra
Moderniseringsstyrelsen. Samtlige kommuner og regioner indberetter deres kvartalsvise regnskaber
til Danmarks Statistik. Da kvartalsregnskaberne hentes direkte fra kommunernes og regionernes
egne økonomisystemer, antages det, at der ikke er større målefejl. Ved delvist udfyldte eller
udeblivende regnskabsdata kontaktes kommunen eller regionen så nye data kan fremsendes.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.
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5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

5.6 Kvalitetsvurdering
Kvaliteten vurderes at være god, da der er et omfattende datagrundlag til rådighed til udarbejdelsen
af kvartalsvise offentlige finanser. For det første udarbejdes statistikken på grundlag af mange
forskellige regnskaber og primærstatistikker. For det andet bidrager sammenlignelighed med øvrige
statistikker indeholdende oplysninger om offentlige udgifter og ledighed til at reducere
usikkerheden. Endelig foretages der en løbende afstemning i forhold til årstallene for offentlig
forvaltning og service. Usikkerhed om periodisering og fejl i de enkelte regnskaber og
primærstatistikker påvirker imidlertid pålideligheden af kvartalsstatistikken.
Der er ikke foretaget beregninger om usikkerheden, men der udarbejdes en revisionsanalyse for
statistikken. Revisionsanalysen ser på to størrelser - det offentlige forbrug og
nettofordringserhvervelsen. Formålet med revisionsanalysen er at finde ud af, hvor meget de to
størrelser ændrer sig fra første udgivelse til senere udgivelser. Revisionsanalysen ser således på,
hvor præcist det offentlige forbrug og nettofordringserhvervelsen rammes i første udgivelse
sammenholdt med et år efter, hvor det endelige niveau stort set er fastlagt. I revisionsanalysen
undersøges endvidere, om der er tendens til, at det offentlige forbrug eller
nettofordringserhvervelsen over- eller undervurderes i første udgivelse (dvs. om der er bias).
Efter hovedrevisionen af nationalregnskabet i september 2014 er alle år 1999-2013 revideret til et
nyt niveau.

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

5.8 Praksis for revisioner
Inden for et endnu ikke afsluttet år, dvs. 1-3. kvartal, vil de foregående kvartaler være åbne for
løbende revisioner. Efter årets afslutning vil der ske en løbende revision af alle fire kvartaler ved
offentliggørelse af ny årsversion for det pågældende år. I praksis foregår de løbende revisioner ved
opregninger af kvartaler til nye årsversioner. Udgifter og indtægter (skatter og afgifter) er opgjort
efter nationalregnskabsprincipper, og metoderne er konsistente med beregningen af de årlige
regnskaber for offentlig forvaltning og service. Det bemærkes, at data- og periodiseringsproblemer
på kvartaler er større end på årsbasis.

6 Aktualitet og punktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt, som er
senest tre måneder efter kvartalets afslutning.
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6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Inden for et endnu ikke afsluttet år, dvs. 1-3. kvartal, vil de foregående kvartaler være åbne for
løbende revisioner. Efter årets afslutning vil der ske en løbende revision af alle fire kvartaler ved
offentliggørelse af en nye årsversioner for det pågældende år. I praksis foregår de løbende revisioner
ved opregninger af kvartaler til nye årsversioner. Årsversionerne er endelige tre år efter det aktuelle
år. Der udgives kvartalsvise offentlige finanser ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og
medio/ultimo december. Data for et nyt kvartal offentliggøres senest tre måneder efter kvartalets
afslutning.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

7 Sammenlignelighed
Der er fuld sammenlignelighed med offentlige finanser i andre lande, som følger de internationale
standarder på området, dvs. ESA2010 og SNA2008. I forhold til sammenlignelighed over tid skal
man være opmærksom på, at tallene er opgjort i løbende priser.

7.1 International sammenlignelighed
Der er fuld sammenlignelighed med offentlige finanser i andre lande som følger de
internationale standarder på området, dvs. ESA2010 og SNA2008.
7.2 Sammenlignelighed over tid
Der er sammenlignelighed over tid. Dog skal man være opmærksom på, at tallene er opgjort i
løbende priser og OFF3K og OFF26K ikke er sæsonkorrigerede.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Der findes ikke sammenlignelig statistik. Kvartalsvise offentlige finanser er konsistent med det
kvartalsvise nationalregnskab og statistik for betalingsbalancen.

7.4 Intern konsistens
Kvartalsvise offentlige finanser er konsistent med de årlige offentlige finanser, det kvartalsvise
nationalregnskab og statistik for betalingsbalancen.

8 Tilgængelighed
Statistikken udgives kvartalsvist i Nyt fra Danmarks Statistik i det offentlige kvartalsregnskab. I
Statistikbanken offentliggøres kvartalsvise offentlige finanser i tabellerne OFF3K, OFF26K, OFF10K
og OFF12K. Derudover indgår tallene i publikationen Statistisk Efterretning for kvartalsvise
offentlige finanser. Se mere på statistikkens emneside.
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8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

8.5 Publikationer
Statistikken publiceres i Statistisk efterretning for kvartalsvise offentlige finanser.

8.6 Statistikbanken
Kvartalsvise offentlige finanser offentliggøres i Statistikbanken under emnet Nationalregnskab og
offentlige finanser, Offentlige finanser, Offentlig forvaltnings udgifter og indtægter, hvor følgende
tabeller findes med kvartalsvise tal:

•
•
•
•

OFF3K: Offentlig forvaltning og service, udgifter og indtægter
OFF26K: Offentlig forvaltning og service, forbrugsudgift
OFF10K: Offentlig forvaltning og service, indkomstoverførsler efter indkomsttype og
sæsonkorrigering
OFF12K: Offentlig forvaltning og service, skatter og afgifter efter skattetype og
sæsonkorrigering

8.7 Adgang til mikrodata
Data lagres i en database for offentlige finanser. Udtræk fra denne database kan rekvireres på
servicevilkår.
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8.8 Anden tilgængelighed
Kvartalsvise offentlige finanser er konsistent med det kvartalsvise nationalregnskab og statistik for
betalingsbalancen.
Kvartalsvise offentlige finanser er konsistent med de årlige offentlige finanser.
Danmarks Statistik har siden juni 2000 indberettet kvartalsvise data til EU's statistiske kontor,
Eurostat. Data er indberettet til Eurostat i tabel 25 'quarterly non-financial accounts for general
government', som er baseret på en 'gentlemen's agreement' i Financial Accounts Working Group
(FAWG). Data er tilgængeligt på Eurostats hjemmeside,Eurostat. Statistikken udarbejdes efter
retningslinjerne i nationalregnskabsmanualen ESA 2010.

8.9 Diskretioneringspolitik
I udarbejdelsen af de kvartalsvise offentlige finanser følges Danmarks Statistiks
Datafortrolighedspolitik.

8.10 Diskretionering og databehandling
Statistikken offentliggøres på et niveau, der gør at man ikke behøver at tage specielle forholdsregler
i forhold til diskretionering.

8.11 Reference til metodedokumenter
Metoder til opgørelse af statistikken er også beskrevet i Statistiske Efterretninger for Kvartalsvise
offentlige finanser

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Offentlige Finanser. De statistikansvarlige er:
Jakob Krabbe Nielsen tlf. 39 17 33 57, mail: jkn@dst.dk Bente Juul tlf. 39 17 34 69, mail:
bch@dst.dk Per Svensson tlf. 39 17 34 53, mail: psv@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
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9.3 Kontaktpersonens navn
Jakob Krabbe Nielsen

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
jkn@dst.dk

9.7 Telefonnummer
39 17 33 57

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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