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Design for Finansministeriets koncern
Formålet med denne designguide er at skabe en stærk visuel identitet for hele
Finansministeriets k
 oncern, som afspejler sammenhæng og g
 enkendelighed,
og som dermed sikrer ensartet og professionel k
 ommunikation.
Designguiden samler og synliggør retningslinjerne for koncernens design
og skaber s åledes rammerne om vores visuelle identitet.
Vi præsenterer både eksempler på vores digitale kommunikation, de skabeloner
vi anvender samt de muligheder, der er for at udarbejde forskellige former for
udgivelser. Vores primære kommunikationskanaler er digitale og mange af vores
kommunikationsprodukter kan tilgås på de respektive websites i koncernen.
Vi udarbejder vores korrespondance, d
 iverse notater, rapporter, præsentationer
og udgivelser via designede og programmerede skabeloner. Konceptet for
skabelonerne er ens i hele koncernen, så det er nemt for alle medarbejdere
at arbejde sammen på tværs i hele koncernen.
Designguiden er et fælles værktøj for m
 edarbejdere og samarbejdspartnere,
som har behov for at o
 rientere sig om k
 oncernens fælles brug af farvepalette,
skrifttyper, skabeloner m.v.
Designguiden kan ses på KONTRA (FM intranet) eller på fm.dk og på de
enkelte styrelsers websites.
Har du spørgsmål til designguiden, er du velkommen til at kontakte
Koncernkommunikation (KOM) på koncernkommunikation@digst.dk.
Koncernkommunikation
August 2016
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Introduktion

Finansministeriet har en fælles visuel identitet for departement og styrelser.
Det giver mulighed for en markant og ensartet kommunikation både internt til
medarbejdere og eksternt til alle interessenter.
Designets grundelementer er logo, farve, fotostil og typografi. Finansministeriet
og styrelser har hver sin farvepalette, der udspringer af koncernens farvepalette.
Det giver samhørighed til koncernen og identitet til den enkelte styrelse. På de følgende
sider vises grundelementer og design på de medier, koncernen anvender.

Garamond
Helvetica

Open Sans
BGRAPHIC August 2016
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Koncernlogoer

Finansministeriets koncern
består af:
Finansministeriet
Digitaliseringsstyrelsen
Moderniseringsstyrelsen
Statens Administration
Statens It.

BGRAPHIC August 2016

Logoets halvcirkel-form er
tegnet efter den karakteristiske
bue på Finansministeriets 
facade.
Kongekrone og navnetræk
er specialtegnet. Kongekronen
har et symbolsk nøglehul til
statskassen.

Logo skal altid anvendes i sin
komplette form. Det må ikke
beskæres.
Logo skal altid anvendes
i logofarve, hvid eller sort.
Minimumshøjde på logo
er 8,5 mm.
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Logo – Statens It

Logo skal altid anvendes
i sin komplette form.
Det må ikke beskæres.
Logo er udarbejdet i dansk
version.

Minimumshøjde på logo
er 8,5 mm.
Respektafstand omkring
logo er m
 inimum kronens
bredde (x).
Logo skal altid anvendes
i logofarve, hvid eller sort.

Logofarve
CMYK C 100/25/30/10
CMYK U 100/25/30/0
Pantone 314
RGB
30/119/150
3M
SC 100-603

X

X
X

BGRAPHIC August 2016

X

X

06

GRUNDELEMENTER

FORSIDE

INDHOLD

Koncernfarvepalette
CMYK C
CMYK U
Pantone
RGB
3M

100/80/0/60
100/80/0/20
295
3/29/92
SC 100-724

CMYK

90/100/0/0

CMYK

55/100/55/10

CMYK C 25/100/75/15
CMYK U 25/100/75/0
Pantone 201C
Pantone 187U
RGB
148/0/39
3M
SC 100-53

CMYK 0/85/100/25
Pantone 180
RGB
185/55/9

CMYK

0/60/100/65

CMYK

0/0/100/65

CMYK C 95/45/100/35
CMYK U 95/45/100/5
Pantone 350
RGB
0/84/46
3M 	SC 100-56

CMYK 90/0/60/40
Pantone 335
RGB
0/114/92

CMYK C 100/25/30/10
CMYK U 100/25/30/0
Pantone 314
RGB
30/119/150
3M
SC 100-603

Graffarve

Graffarve

Graffarve

Graffarve

FM

DIGST

MODST

SIT

CMYK 70/30/0/0
Pantone 279
RGB
85/145/205

Graffarve

CMYK 65/65/0/0
Pantone 2665
RGB
112/80/185

CMYK 30/100/50/0
Pantone 221
RGB
165/0/95

CMYK 5/100/55/0
Pantone 1935
RGB
240/0/95

Graffarve

Graffarve

CMYK
Pantone
RGB
3M

0/85/100/0
1665
235 /70/0
SC 100-14

CMYK 0/55/100/35
Pantone 723
RGB
176/102/6

Graffarve

CMYK 0/10/100/40
Pantone 111
RGB
176/148/0

CMYK 60/10/100/00
Pantone 377
RGB
123/170/32

CMYK 75/0/55/0
Pantone 7473
RGB
0/175/140

CMYK 90/0/10/0
Pantone 312
RGB
0/170/210

CMYK 50/15/0/70
Pantone 7545
RGB
58/83/100

CMYK 40/10/0/35
Pantone 5425C
RGB
110/145/160

CMYK U 0/0/20/35
Pantone 452C
RGB
186/182/149

Anvendes på
mørke skilleblade
i publikationer
og trykkes på
ubestrøget papir.

Graffarve

SAM

CMYK 35/15/0/0
Pantone 535
RGB
175/200/233

CMYK 40/35/0/0
Pantone 2715
RGB
166/165/211

CMYK 10/75/10/0
Pantone 7424
RGB
219/94/148

CMYK 0/75/50/0
Pantone 184
RGB
236/95/101

CMYK 0/50/100/0
Pantone 144
RGB
242/145/5

CMYK 0/25/70/20
Pantone 7407
RGB
213/169/82

CMYK 0/0/90/15
Pantone 606
RGB
231/211/7

CMYK 35/0/90/0
Pantone 382
RGB
176/201/51

CMYK 55/0/40/0
Pantone 570
RGB
124/196/172

Graffarve

CMYK 15/5/0/0
Pantone 656
RGB
222/234/248

CMYK 10/10/0/0
Pantone 7443
RGB
232/229/243

CMYK 5/15/5/0
Pantone 7436
RGB
242/224/232

CMYK 0/15/10/0
Pantone 705
RGB
251/227/223

CMYK 0/5/30/0
Pantone 7499
RGB
255/241/195

CMYK 0/5/25/5
Pantone 614
RGB
246/233/198

CMYK 0/0/30/0
Pantone 600
RGB
255/248/199

CMYK 10/0/40/0
Pantone 7485
RGB
238/245/178

CMYK 20/0/10/0
Pantone 628C
RGB
212/235/234

CMYK 55/0/5/0
Pantone 2985
RGB
116/201/230

CMYK 20/0/0/20
Pantone 5435
RGB
180/202/213

Graffarve

Graffarve

CMYK 20/0/0/0
Pantone 290C
RGB
235/250/255

CMYK 5/0/0/5
Pantone 7541C
RGB
236/242/245

CMYK U 0/0/5/3
Pantone Warm Gray 1
RGB
249/248/242

Anvendes på
lyse skilleblade og
som bund i bokse
i publikationer
og trykkes på
ubestrøget papir.

Der er udarbejdet en koncern
farvepalette til brug for hele
koncernen.
Farvepaletten er udviklet på
basis af de fem logofarver
med supplerende farver i flere
nuancer, så farverne kan
dække alle behov, der er i de
fem virksomhedsidentiteter.
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Finansministeriet og styrelser
har med udgangspunkt i koncernfarvepaletten hver sin egen
farvepalette, som den enkelte
virksomhed primært anvender.
Logofarven for den enkelte
virksomhed danner grundlag for
de udvalgte farver. På den måde
bliver farverne identitetsskaben-

de for den enkelte styrelse, og
samtidig bibeholdes samhørig
heden i koncernen.
Farverne er defineret i:
• CMYK til tryk og print.
• Pantone til tryk i staffagefarver.
• RGB til skærmbrug.
•	3M til folie til skiltning
(kun logofarver).

Enkelte farver har to definitioner:
• C til bestrøget papir
(Coated).
•	U til ubestrøget papir
(Uncoated).

12 farver er i koncernfarve
paletten udvalgt til at være
graffarver. Disse farver er
programmeret i Word-, Excelog Powerpointskabelonerne
og anvendes til grafer, figurer,
infografik m.m.
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Farvepalette – Statens It
CMYK C 100/25/30/10
CMYK U 100/25/30/0
Pantone 314
RGB
30/119/150
3M
SC 100-603

CMYK 35/15/0/0
Pantone 535
RGB
175/200/233

CMYK 10/0/40/0
Pantone 7485
RGB
238/245/178

CMYK 55/0/40/0
Pantone 570
RGB
124/196/172

CMYK 55/0/5/0
Pantone 2985
RGB
116/201/230

CMYK 50/15/0/70
Pantone 7545
RGB
58/83/100

Logofarve

Statens It’s farvepalette anvendes på forsider til MS Officepakkens publikations- og rapportskabeloner samt i PowerPoint.

Farverne er defineret i:
• CMYK til tryk og print.
• Pantone til tryk i staffagefarver.
• RGB til skærmbrug.

Farvepaletten anvendes også
som den primære til illustrative
formål i indhold m.m.

Logofarve er desuden defineret i:
• C til bestrøget papir (Coated).
• U til ubestrøget papir (Uncoated).
• 3M til folie til skiltning.

BGRAPHIC August 2016
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Fotostil
Koncernens fotostil er beskrivende, enkel, moderne og dansk.
Motiverne kan fx signalere fremdrift, vækst, teknik, arbejdsliv,
natur, koncernens organisation,
den enkelte publikations emne
m.m.
Fotos bør vælges så farveholdning hænger sammen med
logofarve og farvepalette for
Finansministeriet eller den
pågældende styrelse.
Det anbefales at anvende
fotos på publikationsforsider
og i indhold, samt i PowerPointpræsentationer. Det styrker
kommunikationen på den enkelte
udgivelse eller præsentation
og giver udgivelsen sin egen
unikke identitet.
Brug af fotos er også velegnet
på website og de sociale medier.
Se i koncernens fotoarkiv (på
Skyfish) eller på Colorbox, om
der er fotos, du kan anvende
i din kommunikation. Kontakt
KOM for at få adgang til billed
arkiverne.
Der tages med jævne mellemrum
nye fotos fra virksomhederne,
som kan anvendes af alle i koncernen. Hvis der optræder medarbejdere på billederne, så husk
at få godkendt af personen, at
billedet må anvendes til publicering.
Lejlighedsvis kan fotos lejes hos
billedbureauer. Typisk skal det
finanseres af egne kontor- eller
projektmidler. Kontakt KOM for
mere information.

BGRAPHIC August 2016
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Skrifter til tryksager
Helvetica Neue
Det er en harmonisk skrift med et enkelt moderne udtryk og med
mange skriftsnit. Helvetica Neue er en OpenType-skrift og anvendes
i Adobe-programmer til professionel brug.
Helvetica Neue anvendes til:
– Omslag på publikationer til tryk.
– Jobannoncer.
– Visitkort.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
0123456789+-*/@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
0123456789+-*/@

BGRAPHIC August 2016
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Skrifter til tryksager og skabeloner
Garamond
En klassisk skrift med et elegant udtryk. Garamond er både
en systemskrift til PC og en OpenType til professionel brug.
Garamond anvendes til:
– Publikations- og rapportskabeloner.
– Dokumentopstillinger.

Arial
Skriften er en systemskrift, med samme grafiske udtryk
som Helvetica Neue.
Arial anvendes til:
– Publikations- og rapportskabeloner.
– PowerPoint.
– Intranet.
– E-mails.
– Dokumentopstillinger.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
0123456789+-*/@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
0123456789+-*/@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
0123456789+-*/@
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Skrifter til website – Statens It
Arial
Skriften anvendes til al tekst på website.
H2, Fontsize 18
Brødtekst, fontsize 13
Se Statens It’s hjemmeside på:
statens-it.dk

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
0123456789+-*/@
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
0123456789+-*/@
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Website – Statens It

Statens-it.dk
Statens It’s website er udarbejdet
i CMS-systemet GoBasic.
Websitet informerer om Statens
It, projekter og nyheder.

BGRAPHIC August 2016
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Sociale medier – Statens It

Twitter
Statens It poster løbende
nyheder, driftsstatus og jobopslag på Twitter. Den primære
målgruppe er daglige brugere
af systemerne, borgerne og
pressen.

BGRAPHIC August 2016

LinkedIn
Statens It anvender LinkedIn
til nyheder og jobopslag samt
løbende præsentation af
styrelsen, fx i forbindelse
med nye tiltag.

14

DIGITAL KOMMUNIKATION

FORSIDE

INDHOLD

PowerPoint – Statens It

Her står en titel i to linjer
med undertitel

Her står en titel i to linjer
med undertitel

Her står en undertitel

Her står en undertitel

September 2015

September 2015

DAGSORDEN
DE OFFENTLIGE FINANSER KAN BLIVE
FORVÆRRET MED OMKRING 5 MIA. KR.
(CA. ¼ PCT. AF BNP) I ÅR OG NÆSTE ÅR
I FORHOLD TIL AUGUSTVURDERINGEN
SOM FØLGE AF ET LIDT LAVERE INDTÆGTSGRUNDLAG.

Velkomst
Arbejdet i Finansministeriet – finanslovsprocessen m.m.
Pause (15 min.)
Grundlæggende forvaltningsret – hvad betyder det for dig?
Pause (15 min.)
Informationssikkerhed
Generel IT-intro

Her står en titel

EKSEMPEL MED FREMHÆVET TEKST

At odisquuntem fugiata
consecae velique nis aut di
num se venimus eum, aut
et, ut ommo dita sitatatem
re laut volore velique nis.
ANNE HANSEN, CHEFKONSULENT

Dolorese cerrori dolesciis aspel explis consequis nestrum ipit,
corestrum delesequia quatem aut vendae nonse ex eossi sinvero
voluptatiure conem faces aditese quistoratur.
Hicim sus am recea sit omni dentem eum repro voluptam
in raerspeliqui ut accatiati totatur? Qui ut pariorerem aciam ditatur
accus.

A

De mere positive nøgletal har
medført opjusteringer i prognoser.

De positive tal medført
opjusteringer.

Duciet hit ulpa eror autem era qui to delesti de solorpor eum faccusa
ndipsam fuga. Nam quis dolorecate es.

Her står en titel

5

Her står en titel

Her står en titel
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Pct. af BNP
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EU’s interim prognose fra maj
ventes nu en større aktivitet.
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Tab
Andet
Øvrige
Subsidier

Duciet hit ulpa eror autem era qui
to delesti de solorpor eum faccusa
ndipsam fuga. Nam quis dolorecate
es voluptam in raerspeliqui ut accatiati totatur? Qui ut pariorerem aciam
ditatur accus.

Forbrug

Renter

10
0
2007

2008

2011

2015

Investeringer

Kapitalindskud
Finansiel Stabilitet A/S
Indestående på statens konto i Nationalbanken
Den Sociale Pensionsfond
Øvrige aktiver

Offentlig forvaltning og service
Offentlige selskaber

Hicim sus am recea sit omni dentem
eum repro voluptam in raerspeliqui ut
accatiati totatur? Qui ut pariorerem
aciam ditatur accus.

Kreditvilkår og efterspørgsel efter
kredit i USA, Kvartalsvis ændring

Kreditvilkår og efterspørgsel efter
kredit i USA, Kvartalsvis ændring
Pct. af BNP

Pct. af BNP

3

GRAF OG TEKST

Kreditvilkår og efterspørgsel

B
18

4

TO GRAFER VED
SIDEN AF HINANDEN

0

Her står en titel

DET VIL INDEBÆRE, AT UNDERSKUDDET
I 2012 KAN UDGØRE GODT 90 MIA. KR.
(GODT 5 PCT. AF BNP).

Her står en titel

8

Overførsler
Subsidier:
45,1 mia. kr.
Øvrige: 58,9 mia. kr.
Andet: 45,1 mia. kr.
Tab: 58,9 mia. kr.

Forbrug: 509,5 mia. kr.
Overførsler:
305,8 mia. kr.
Investeringer:
43,1 mia. kr.
Renter: 35,2 mia. kr.
10

BRED GRAF MED KILDE UNDER

77% AF VENTO
DENIS IN SE
ES SEQUID
EXCEARUNTUR

Fordelingen af låntyper i Danmark

De mere positive nøgletal har
medført opjusteringer i de seneste
prognoser fra OECD og IMF.
Også i EU’s interim prognose fra
september ventes nu en større
aktivitetsfremgang.

Kreditvikår i pct.

Efterspørgsel i pct.
90
70
50
30
10
-10
-30
-50
-70

05

Mlm og store virks.
Prime realkredit

06
Boliglån
Forbrugslån

07

08

Mlm. og store virks.
Forbrugslån

09

10

90
70
50
30
10
-10
-30
-50
-70

Prime realkredit
Boliglån

Kilde: ISOLA standard datagrundlag 2. kvartal 2012 (bevillingsramme <> 0). Studenter indgår ikke i grafen – dog
indgår programmører). N= FM i alt: 1687, SIT: 226, DEP: 236, PERST: N=106, SCKK: 28, ØS: 395, SES:
353, ØSC: 356.

Her står en titel

Der er udviklet en PowerPoint
skabelon i 4:3-format til
udarbejdelse af præsentationer.
Skabelonen indeholder en forside
med foto. Foto kan skiftes til et
selvvalgt motiv (brug evt. Vælg
billeder), eller til en farve fra
virksomhedens farvepalette.
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Skabelonen indeholder også
forskellige typer indholdssider
med elementer til placering af
fotos, grafer, t abeller, infografik,
citater og bokse.
Det er god kommunikation at
visualisere ved hjælp af grafer,
tabeller, infografik og fotos til at

20

Her står en titel

13

beskrive komplekse budskaber,
og det er med til at give en god
og varieret præsentation.

Her står en titel

16

TABEL MED 5 KOLONNER OG GRAF
Fordelingen af låntyper i Danmark

Kreditvilkår og efterspørgsel

2011

2012

2013

2014

Her står en tekst

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Her står en tekst

0,2

0,0

0,2

0,0

Her står en tekst

-2,0

-4,5

-2,0

-4,5

Her står en tekst

1,5

3,0

1,5

3,0

Her står en tekst

2,5

3,5

2,5

3,5

Her står en tekst

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

Her står en tekst

0,3

0,2

0,3

0,2

Overskrift

I funktionen Vælg sidetyper kan
man nemt tilføje slides fra andre
præsentationer.

Overskrift

Note: Studenter indgår ikke i grafen – dog indgår
programmører).
Kilde: ISOLA standard datagrundlag 2. kvartal 2012.

Her står en titel
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Kreditvilkår i pct.

Kreditvilkår i pct.
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Hvad har jeg mulighed for at udgive?

Finansministeriet og styrelser udgiver publikationer,
rapporter og notater digitalt og på tryk. Der er udviklet
funktionelle skabeloner i MS Officepakken, der anvendes
til både intern og ekstern kommunikation.

Titel i op til fire linjer

digst.dk

August 2015

Finansministeriets
lønoversigt
1. april 2016
modst.dk

Grafer, illustrationer og fotos, som er udviklet til indhold
i en udgivelse, kan også versioneres til de øvrige medier,
præsentationer i PowerPoint og digitale medier på tværs
af Finansministeriet og styrelser. På den måde kan indhold
og budskaber præsenteres i et ensartet og markant visuelt
udtryk på flere platforme i koncernens design.

AS5-publikation

Vælg den type udgivelse, der kommunikerer dit budskab bedst.
De forskellige muligheder beskrives på de følgende sider.
statens-it.dk

Titel i op til fire linjer

A4-publikation

Notat – Udkast

30. oktober 2012
KAP/CSG
J.nr. 10/02488-6

Dipsum solat surgat larum vaillam

August 2015

Sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus ipsum
er at vulptur combat sinus loressa um ipum solat rgat larum vaillam sula sum est
lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et mbat sinus loressa um ipsum solat
surgat larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus
loressa um ipsum solat surgat
larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam amqve comessio. Lorem
ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipsum slat mqve comessio. Lorem
ipsum er at vulptur sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam sula sum
est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um
ipsum solat surgat.
Lorem ipsum er

Larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus
loressa um ipsum solat surgat larum vaillam sula sum est lamma. enim quam
luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum
vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulpcombat quam luressam sol est
ut et alla combat sinus loressa um. I psum solat surgat larum vaillam quamqve
comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus um ipsum solat surgat larum
vaillam sula sum est lamma.
Sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus ipsum
er at vulptur combat sinus loressa um ipum solat rgat larum vaillam sula sum est
lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et mbat sinus loressa um ipsum solat
surgat larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus
loressa um ipsum solat surgat
Ut enim quam luressam
Larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam amqve comessio. Lorem
ipsum er at vum ipsum solat surgat larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim
quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat.
Quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat luressol est ut et alla combat sinus ipsum er at vulptur sinus ipsum er at vulptur sinus
comessio. Lorem ipsum er at vulpcombat quam luressam sol est ut et alla combat
sinus loressa um. I psum solat surgat. Ut enim quam luressam sol est ut et alla
combat sinus ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipum solat rgat larum
vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol.
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Grunddesign for publikationer

Statens selskaber

fm.dk

August 2015

Statens selskaber
August 2015

Finansministeriet og de fire
styrelser anvender samme enkle
grunddesign på alle typer
publikationer og rapporter.
Designet kendetegnes ved topfeltet i logofarve med special
tegnet årstal i feltet under topfelt.
Felterne ligger oven på baggrund
med fuld farveflade eller foto.

BGRAPHIC August 2016

Design
•	Topfelt i logofarve er placeret
på både for- og bagside.
•	Topfelt på forside har logo,
titel, udgivelsesmåned og år
i hvidt. Felt med årstal kan
udelades.
•	Topfelt på bagside har
webadresse placeret nederst
til venstre.

•	Baggrund er i en farve fra
farvepaletten. Baggrunden
kan også være med foto.
•	Ryg har felt i logofarve med
titel, udgivelsesmåned og år
i hvidt. Feltet er centreret
på ryggens bredde.
Farvepaletten for den enkelte
virksomhed anvendes.

Format
Publikationer fi
 ndes i formaterne:
• AS5: B168 x H237 mm.
• A4: B210 x H297 mm.
AS5-formatet anvendes primært.
A4 anvendes kun, hvor indholdet
kommunikerer bedre i A4-format.

Papir
Omslag trykkes på 250g
Multiart Mat-G-print og efter
behandles med neutral vandlak. 
Indhold trykkes på 90g Multi
offset eller tilsvarende papir.

Tryk
Ved udgivelser til tryk udarbejdes
omslaget i InDesign.
Indhold kan trykkes fra pdf-fil af
opsætning fra Word-skabelonen.
Farvekonvertering fra RGB til
CMYK varetages af trykkeriet.
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Grunddesign for publikationer

Økonomisk
Redegørelse

fm.dk

August 2015

Økonomisk Redegørelse
Augsut 2015

Publikation med foto
Baggrunden kan også være med
foto, der dækker for- og bagside.
Hvis foto ikke har det rette motiv
eller p
 roportioner til også at
strække sig hen over bagsiden,
kan egnede fotos evt. anvendes
spejlvendt på ryg og bagside.
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Alternativt skal ryg og bagside
være i en farve fra farvepaletten.
Farvepaletten for den enkelte
virksomhed anvendes.
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Grunddesign for publikationer
Ministerie 1
Ministerie 2
Ministerie 3

Erem qui aut oditat alit, te vendit que perunt di tem ipiet
veliqui acearionsed eatiis am assincto eos dolore elibus.
Magnim eostias quaerspedit ut ut volorum fuga.
Aborporum earchil iquiatiunt pos modigenis reri sitiae
rendige ndipsam faceritibere nobis qui a dus nullit fugit,
consequis desciis pratiore dolupta voluptat excest, iunt
volo corum vernatquo iminusant dolorrovid quiae volupta
tectusd aectis ea vene eostia sed quamus.

Titel i op til fire linjer

Antem quatatis mo tem fugia andis idem fugit etur aliberae
porest alit accaborem dem rest labora iuntem res sinciur
moluptistrum et quia sint experum alis explitibus, solorum
es dolum, unt et latiustrum cor repedisciis dest, vid explita
temporum etur.

fm.dk

August 2016

Budgetvejledning
December 2015

Publikation med flere
afsendere
Ved udgivelse af en publikation
udarbejdet af flere ministerier
i Finansministeriets publikationsdesign fjernes logo på forside
og titelblad, og navnene på
ministerierne skrives i stedet.
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Der er på bagsiden mulighed
for at skrive et kort resumé om
publikationen.
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Grunddesign for publikationer
Rygge på trykte publikationer
Rygge udarbejdes efter følgende
principper:
1-3 mm
Nikkelhæftet ryg.
3-4 mm
Limet ryg.
4-8 mm
Limet ryg med 4 mm felt i
logofarve, titel, måned og år
centreret på ryggen.

Titel

Titel

Titel

Titel

Måned år

Måned år

Måned år

Måned år

Måned år

Måned år

Titel

Titel

Måned år

Måned år

Titel

Måned år

Titel

Titel

Måned år

Måned år

Titel

Måned år

Titel

Titel

Over 8 mm
Limet ryg med felt i logofarve, 
titel, måned og år centreret
på ryggen. Bredden på felt
= halv rygbredde (fx 11 mm ryg
= 5,5 mm felt i logofarve).
Nikkelhæftet ryg
Det anbefales, at publikationer
med indhold på op til 48 s ider
udføres med nikkelhæftet ryg.
Limet ryg
Det anbefales, at publikationer
med indhold på mere end 48
sider udføres med limet ryg.
Eksempel på rygbredde
52 sider indhold = 3,1 mm ryg
72 sider indhold = 4,5 mm ryg
200 sider indhold = 12 mm ryg
Eksemplerne er baseret på
tryk på følgende papir:
Indhold 90g Multioffset 
Omslag 250g Multiart Mat-G-print
Ved hver tryksag bør trykkeriet
oplyse den endelige rygbredde.
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1-3 mm

3-4 mm

4-8 mm

Over 8 mm
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Infografik
Infografik til temaside om Dong Energy
på Finansministeriets website

FAKTA OM DONG ENERGY
Omsætning

Ansatte

67 mia. kr.

6.500

1000

Forretningsområder
Tallene viser, hvor stor en del af DONG Energys samlede investeringer 2012-2014,
der er foretaget på området

Olie & gas

Vindenergi

36 %

52 %

Kraftværker

Distribution & salg

3%

9%

Største markeder
Tallene viser, hvor stor en del af DONG Energys samlede investeringer 2012-2014,
der er foretaget i landene

43 %
31 %

Storbritannien

25 ikoner til Digitaliseringsstyrelsens
Servicekatalog

Danmark

13 %

13 %

Tyskland

Norge

Hvem ejer DONG Energy?
I dag

59 %

18 %

Staten

Goldman Sachs

GUIDEN
GIVER
KONKRE
TE RÅD T
IL:
UDTRYK
,
TEKNISK
E MULIGH
EDER,
GODT SP
ROG OG
ØKONOM
I

Efter børsnotering

12 %

11 %

ATP, PFA
& andre

SEAS NVE

51 %

49 %

Staten

Øvrige

Infografik til folderen Guide til gode
digitale breve fra Digitaliseringsstyrelsen

DONG Energy er kun en lille spiller i den danske del af Nordsøen

Mange komplekse informationer
kan med fordel udarbejdes i en
grafisk fremstilling.
En infografik er velegnet til at
give modtageren et hurtigt
overblik på udvalgte budskaber,
processer eller fortællinger.
Det kan også være visualisering
af datasæt.
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Det gælder for al visualisering,
at det tilpasses de valgte platforme som fx website, tryksager,
posts på sociale medier og
PowerPoint, så læsbarhed og
synlighed bliver optimal.
En grafisk fremstilling kan enten
udarbejdes via Excel eller

Hvem står for udvinding
udvikles professionelt
i sam-af
olie designere.
arbejde med grafiske
5%

5%

Andre
DONG Energy
Farvepaletten
for den enkelte
11 %
Chevron
virksomhed
anvendes primært,
18 %
så designet
af infografikken 33 %
Nordsøfonden*
Shell
understøtter den visuelle identitet
for den enkelte afsender.

Hvem står for udvinding af

gas

1%
DONG Energy

2%
Andre

12 %
Chevron

19 %
Nordsøfonden*

36 %
Shell

28 %

30 %

A.P. Møller - Mærsk

A.P. Møller - Mærsk

* Nordsøfonden er 100 pct. statsejet

Kilde: Energistyrelsen
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Grafer i Excel til skabeloner i MS Officepakken
Der er udviklet design til grafer
i Excel. Graferne kan versioneres
til alle Word- og PowerPoint
skabeloner, der er udviklet for
Finansministeriet og styrelser.
Graftyper
• Column chart
• Stacked column
• Clustered column
• Stacked area
• Line chart
• Line with markers
• Bar chart
• Pie chart
• Scatter chart
• Samt to kombinationsgrafer.
Alle grafer kan versioneres til en
smal og en bred udgave, alt efter
indhold og behov. Her er de kun
vist i den smalle udgave.
Excel anvender en fælles graf
farvepalette for hele koncernen,
der indeholder alle logofarver.
Grafer kan dermed nemt
udveksles internt mellem Finansministeriet og styrelser.
Farverne må ikke ændres, men
rækkefølgen af farverne i den
enkelte graf kan justeres efter
behov. På den måde kan alle fem
logofarver fremhæves og dermed
tilpasses afsenderen.

Figur 1.1
Column chart

Figur 1.2
Stacked column
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Figur 1.8
Pie chart
Tab
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Figur 1.5
Line chart
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Figur 1.6
Line with markers
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Figur 1.10
Kombinationsgraf
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Figur 1.9
Scatter chart
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Overførsler

Forbrug: 509,5 mia. kr.
Overførsler: 305,8 mia. kr.
Investeringer: 43,1 mia. kr.
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Pensionsfond
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Figur 1.4
Stacked area
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Figur 1.3
Clustered column
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Figur 1.7
Bar chart
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Figur 1.11
Kombinationsgraf
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Farvepalette til grafer i Excel i MS Officepakken
CMYK 100/80/0/20
RGB
3/29/92

CMYK 55/0/5/0
RGB
116/201/230

CMYK 25/100/75/0
RGB
148/0/39

CMYK 35/0/90/0
RGB
176/201/51

CMYK 100/25/30/0
RGB
30/119/150

CMYK 0/10/100/40
RGB
176/148/0

Graffarve 1

Graffarve 2

Graffarve 3

Graffarve 4

Graffarve 5

Graffarve 6

SIT

DIGST

FM

CMYK 95/45/100/5
RGB
0/84/46

CMYK 0/85/100/0
RGB
235/70/0

CMYK 65/65/0/0
RGB
112/80/185

CMYK 20/0/0/20
RGB
180/202/213

CMYK 70/30/0/0
RGB
85/145/205

CMYK 5/100/55/0
RGB
240/0/95

Graffarve 7

Graffarve 8

Graffarve 9

Graffarve 10

Graffarve 11

Graffarve 12

MODST

SAM

Excel anvender en fælles graf
farvepalette for hele koncernen,
der indeholder alle logofarver.
Grafer kan dermed nemt
udveksles internt mellem
Finansministeriet og styrelser.
Farvepaletten er udviklet, så
farverne kan skelnes fra hinanden i små felter og tynde streger.
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Farverne må ikke ændres, men
rækkefølgen af farverne i den
enkelte graf kan justeres efter
behov. På den måde kan alle
fem logofarver fremhæves og
dermed tilpasses afsenderen.

Farverne er defineret i:
• RGB til skærmbrug.
• CMYK til tryk og print.
Officeprogrammerne anvender
RGB-farver.
Trykkeriet konverterer farverne til
CMYK-farver, når en publikation
skal trykkes.
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Tabeller i Excel til MS Officeprogrammer
Der er udviklet design til tabeller
i Excel. Tabellerne kan versioneres til alle Word- og PowerPointskabeloner, der er udviklet
for Finansministeriet og styrelser.

Figur 1.9
Figurtitel

Tabel 1.3
Tabeltitel

1.000 kr., 2010-priser

1.000 kr., 2010-priser

Tabel 1.3
Tabeltitel
2015

2016

2017

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

100

100

90

90

Her står en tekst

-0,1

-0,1

-0,1

Her står en tekst

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

80

80

Her står en tekst

0,2

0,0

0,2

Her står en tekst

0,2

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

70

70

Her står en tekst

-2

-4,5

-2

Her står en tekst

-2,0

-4,5

-2,0

-4,5

-2,0

-4,5

-2,0

-4,5

-2,0

-4,5

-2,0

-4,5

60

60

Her står en tekst

0,3

0,2

0,3

Her står en tekst

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

50

50

Her står en overskrift

Alle tabeller kan udarbejdes
i en smal eller en bred udgave,
alt efter indhold og behov.

40

Se mere i kommunikationsguiden
på KONTRA.

0

5.000

10.000

40
15.000
Personer

Her står en overskrift

Overskrift

Overskrift

Her står en tekst

-0,1

-0,1

-0,1

Her står en tekst

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

Her står en tekst

0,2

0,0

0,2

Her står en tekst

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

Tabel i smal udgave til AS5-publikation

2015

2016

2017

2018

Overskrift

Tabel i bred udgave til AS5-publikation

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Overskrift

Her står en tekst

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Her står en tekst

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Her står en tekst

0,2

0,0

0,2

0,0

Her står en tekst

0,2

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,2

0,0

Her står en tekst

-2,0

-4,5

-2,0

-4,5

Her står en tekst

-2,0

-4,5

-2,0

-4,5

-2,0

-4,5

-2,0

-4,5

-2,0

-4,5

-2,0

-4,5

Her står en tekst

1,5

3,0

1,5

3,0

Her står en tekst

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

1,5

3,0

Her står en tekst

2,5

3,5

2,5

3,5

Her står en tekst

2,5

3,5

2,5

3,5

2,5

3,5

2,5

3,5

2,5

3,5

2,5

3,5

Overskrift
på to linier

Overskrift
på to linier

Her står en tekst

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

Her står en tekst

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

-0,2

-0,3

Her står en tekst

0,3

0,2

0,3

0,2

Her står en tekst

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

Tabel i smal udgave til PowerPoint
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-0,1

Tabel i bred udgave til PowerPoint
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Publikation AS5 – Statens It
Der er udviklet en publikations
skabelon i Word til tryksager
og webudgivelser. Skabelonen
har format AS5, B168 x H237
mm med tekst i én spalte.

Titel ii op
op til
til fire
fire linjer
Titel

statens-it.dk
statens-it.dk

Titel i op til fire linjer

Forsider
Topfelt erstatens-it.dk
i logofarve med
logo og titel samt linje med
måned og år i hvidt. Det grafiske
årstal kan udelades, hvor det ikke
giver indholdsmæssigt mening.
Baggrund kan have et foto
eller en farve fra virksomhedens
farvepalette.

August 2015
2015
August

Titel i op til fire linjer

statens-it.dk

statens-it.dk

August 2015

Titel i op til fire linjer

Titel i op til fire linjer

August 2015

August 2015

statens-it.dk

August 2015

Titel i op til
til fire
fire linjer
linjer

statens-it.dk

August
August 2015
2015

Titel i op til fire linjer

statens-it.dk

Titel i op til fire linjer

statens-it.dk

August 2015

August 2015

Indholdssider
Skabelonen indeholder forskel
lige typer af indholdssider,
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Kapitel 1

Dansk økonomi er i fremgang

Dansk økonomi
er i fremgang

1.
Kraftigere fremgang
i international økonomi

Dansk økonomi er i fremgang. Ledigheden er begyndt at falde, og beskæftigelsen er steget. Samtidig har væksten i udlandet rettet sig efter nogle svage
år. Skattenedsættelserne og Forårspakken bidrager til fremgangen i Danmark,
så beskæftigelsen øges, og ledigheden kan fortsætte faldet siden årsskiftet.

1. Kraftigere fremgang
i international økonomi
2.

Her er en billedtekst på en eller flere linier. Her er en billedtekst på en eller flere linier. Her er en billedtekst på
en eller flere linier. Her er en billedtekst på en eller flere linier.

Forbrugertilliden er nu den højeste siden starten af 1998. Med finanslovforslaget og kommuneaftalerne for 2012 har vi prioriteret ekstra ressourcer til blandt andet forskning, uddannelse, sundhed og socialområdet. Stigningen i de offentlige udgifter holdes inden for de
rammer, som vi har opstillet frem mod 2010. Det er et ansvarligt finanslovsforslag, som er
afstemt med konjunkturudsigterne.

Væksten i dansk økonomi har oversteget den underliggende trendvækst (på knap 2 pct.)
siden 3. kvartal 2009, og opsvinget er dermed kommet tidligere i gang end i euroområdet.
Mens aktivitetsfremgangen i euroområdet i vidt omfang drives af stigende eksport, er væksten i Danmark i højere grad trukket af den hjemlige efterspørgsel. Det skal blandt andet
ses i lyset af de aktivitetsfremmende initiativer, herunder boliginitiativerne fra 2009, fremrykningsindsatsen fra 2010, samt nedsættelsen af skatten på arbejde, der blev besluttet i
2010 og som med Forårspakken er fremrykket til at få fuld virkning i 2011.

Med finanslovforslaget for 2012, og de udsigter der tegner sig, skønnes et overskud på de
offentlige finanser på 2,0 pct. af BNP i 2012. Det vil efter EU-kommissionens seneste skøn
være det næstbedste resultat i hele EU.
Et mere stabilt leje over for dollaren, og kursen er stort set på samme niveau som betingede
prisstigninger. Det underliggende inflationspres vurderes at være begrænset, idet højere
forbrugerprisstigninger i den seneste tid primært skyldes højere energipr i 1,5 pct. som de
første skridt modtalinger og forudsætningen om en moderat udgiftsvækst i overensstemmelse med et mere neutralt niveau. Det antages, at renten i USA vil blive hævet til ca. 3
pct. mod slutningen af 2012.

Den samlede aktivitetsvirkning af finanspolitikken for 2011 skønnes til ca. 0,5 pct. af BNP,
inklusive de finanspolitiske tiltag indeholdt i Forårspakken. Hertil kommer et bidrag på 0,1
pct. fra Forårspakkens suspension af SP-bidraget¹.
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Ydermere skønnes de boligpolitiske initiativer at give en aktivitetsvirkning på 0,1 pct., inklusive boliginitiativerne i Forårspakken. Finanspolitikken i 2010 og 2011 under ét fremstår lidt
mere ekspansiv end forudsat i maj.

Med finanslovforslaget for 2012, og de udsigter der tegner sig, skønnes et overskud på de
offentlige finanser på 2,0 pct. af BNP i 2012. Det vil efter EU-kommissionens seneste skøn
være det næstbedste resultat i hele EU.
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Et mere stabilt leje over for dollaren, og kursen er stort set på samme niveau som betingede
prisstigninger. Det underliggende inflationspres vurderes at være begrænset, idet højere
forbrugerprisstigninger i den seneste tid primært skyldes højere energipr i 1,5 pct. som de
første skridt modtalinger og forudsætningen om en moderat udgiftsvækst i overensstemmelse med et mere neutralt niveau. Det antages, at renten i USA vil blive hævet til ca. 3
pct. mod slutningen af 2012.
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1. Teknisk er dette tiltag ikke finanspolitik, fordi SP ikke indgår i den offentlige sektor.
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Anm.: BNP-væksten i udlandet er handelsvægtet.
Kilde: EU-kommissionen, OECD og Ecowin.

Det globale opsving har bidraget til stigende olie- og råvarepriser målt i dollars. På grund af
de seneste års styrkelse af euroen over for dollaren er olieprisen målt i kroner dog stadig
lavere end i foråret 2007. De reale oliepriser (det vil sige olieprisen i forhold til øvrige forbrugerpriser) er heller ikke meget højere nu end i starten af 1990’erne og langt under
niveauet i slutningen af 1970’erne og starten af 1980’erne, jf. figur 1.2a. Energiintensiteten
i de producerende erhverv er aftaget markant siden starten af 1980’erne, ligesom husholdningernes energiforbrug (eksklusive energiafgifter) udgør en væsentligt lavere andel af det
samlede privatforbrug. Virkningen af en given ændring i olieprisen er derfor væsentlig mindre end tidligere.

Virkningen af de højere oliepriser skal blandt andet ses
i sammenhæng med, at eksportmarkedsvæksten er
opjusteret siden maj, og at olieprisstigningerne delvist
afspejler høj global vækst i efterspørgslen. Det forudsatte
niveau for råolieprisen er siden majredegørelsen forhøjet
fra ca. 31 til ca. 36 dollar pr. tønde i 2011.
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Figur 1.8
Kreditvilkår og efterspørgsel efter kredit i
USA, Kvartalsvis ændring
Pct. af BNP
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Anm.: BNP-væksten i udlandet er handelsvægtet.
Kilde: EU-kommissionen, OECD og Ecowin.

Den stadig kraftigere fremgang i den internationale økonomi i kombination med øget
usikkerhed om olieleverancerne har ført til stigende oliepriser. De afdæmpende virkninger
heraf vurderes kun at tmes af lave renter, høj vækst i udlandet og markant fremgang
i husholdningernes disponible realage toppen af det internationale opsving og skal ses
i lyset af, at konjunkturimes af lave renter.
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De seneste indikatorer for den økonomiske udvikling understøtter, at det igangværende
opsving kan tage til i styrke gennem 2011 og fortsætte ind i 2012. Væksten fremmes af lave
renter, høj vækst i udlandet og markant fremgang i husholdningernes disponible realindkomster.

Figur 1.7
Kreditvilkår og efterspørgsel
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Indenlandsk
Fremgangen i dansk økonomi ser i store træk ud til at følge det spor, der blev
lagt til grund i majredegørelsen. Beskæf tigelsen er på vej op, ledigheden viser
efterspørgsle
og
tegn på at falde, og Forårspakken har tilsyneladende sat sig spor i blandt
andet stigende forbruger- og erhvervstillid, jf. figur 1.1. Privatforbruget og
udenrigshandel
investeringerne er steget væsentligt siden lavpunktet i midten af 2010, og
eksporten har vist fremgang i indeværende år.

Den fulde effekt af Forårspakken er endnu ikke slået igennem. De investeringsprojekter, der
blev fremrykket med Forårspakken, er kun lige sat i gang. Med de nye skattekort og lavere
månedlige skattebetalinger fra og med juni får vi et yderligere bidrag til vækst i de disponible indkomster og højere privat forbrug.

Kraftigere fremgang i international økonomi

Figur 1.2
Rådighedbeløb, Danmark
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En højere oliepris end forudsat vil kunne afdæmpe væksten mere end lagt til grund i vurderingen, medmindre prisstigningen afspejler øget vækst blandt Danmarks samhandelspartnere. En sådan udvikling kan ikke ventes imødegået af pengepolitiske lempelser, fordi
inflationspresset samtidig øges. Større inflationspres begrænser i givet fald også de finans

Kilde: Her står en kildetekst
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Fremgangen i dansk økonomi ser i store træk ud til at
følge det spor, der blev lagt til grund i majredegørelsen.
Beskæftigelsen er på vej op, ledigheden viser tegn på at
falde, og Forårspakken har tilsyneladende sat sig spor i
blandt andet stigende forbruger- og erhvervstillid, jf. figur
1.1 Privatforbruget og investeringerne er steget væsentligt
siden lavpunktet i midten af 2008, og eksporten har vist
fremgang i indeværende år.

Omslag: BGRAPHIC
Foto:
Colourbox
Tryk:
Rosendahls – Schultz Grafisk
Oplag: 3.000
ISBN: 87-7856-676-2

De seneste indikatorer for den økonomiske udvikling
understøtter, at det igangværende opsving kan tage til i
styrke gennem 2011 og fortsætte ind i 2010. Væksten
fremmes af lave renter, høj vækst i udlandet og markant
fremgang i husholdningernes disponible realindkomster
blandt andet som følge af lavere skat og Forårspakkens
suspension af indbetalinger til Særlig Pensionsopsparing
(SP). På baggrund af høj privat opsparing og et rummeligt
overskud på betalingsbalancen er der plads til et forbrugsdrevet opsving. Væksten i BNP ventes at stige fra 0,5 pct.
i 2008 til 2,2 pct. i 2011 og 2,5 pct. i 2010. Skønnene for
2011 og 2010 er uændrede i forhold til majredegørelsen.

Elektronisk publikation:
Produktion: Rosendahls – Schultz Grafisk
ISBN: 87-7856-677-0
Publikationen kan hentes på
Finansministeriets hjemmeside:
www.fm.dk

Den stadig kraftigere fremgang i den internationale økonomi i kombination med øget usikkerhed om olieleverancerne
har ført til stigende oliepriser. De afdæmpende virkninger
heraf vurderes kun at times af lave renter, høj vækst i
udlandet og markant fremgang i husholdningernes disponible realage toppen af det internationale opsving og skal
ses i lyset af, at konjunkturimes af lave renter, høj vækst i
udlandet og markant fremgang i husholdningernes disponible realndikatorerne i øvrigt peger ret klart på fremgang
også i euroområdet. om olieleverancerne har ført til stigende oliepriser. De afdæmpende virkninger heraf vurderes.
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Afmatningen på arbejdsmarkedet frem til årsskiftet
2008/2011 har bidraget til at dæmpe lønstigningstakten,
men lønningerne forventes fortsat at stige noget hurtigere
end i udlandet frem mod 2010. Samtidig er lønkonkurrenceevnen svækket som følge af de senere års stigning i
den effektive valutakurs, især på grund af faldet i dollarkursen. De højere danske lønstigninger har de seneste år
været ledsaget af højere produktivitetsvækst.
Fremgangen i dansk økonomi ser i store træk ud til at
følge det spor, der blev lagt til grund i majredegørelsen.

Beskæftigelsen er på vej op, ledigheden viser tegn på at
falde, og Forårspakken har tilsyneladende sat sig spor i
blandt andet stigende forbruger- og erhvervstillid, jf. figur
1.1 Privatforbruget og investeringerne er steget væsentligt
siden lavpunktet i midten af 2008, og eksporten har vist
fremgang i indeværende år.
De seneste indikatorer for den økonomiske udvikling
understøtter, at det igangværende opsving kan tage til i
styrke gennem 2011 og fortsætte ind i 2010. Væksten
fremmes af lave renter, høj vækst i udlandet og markant
fremgang i husholdningernes disponible realindkomster
blandt andet som følge af lavere skat og Forårspakkens
suspension af indbetalinger til Særlig Pensionsopsparing
(SP). På baggrund af høj privat opsparing og et rummeligt
overskud på betalingsbalancen er der plads til et forbrugsdrevet opsving. Væksten i BNP ventes at stige fra 0,5 pct.
i 2008 til 2,2 pct. i 2011 og 2,5 pct. i 2010. Skønnene for
2011 og 2010 er uændrede i forhold til majredegørelsen.
Den stadig kraftigere fremgang i den internationale økonomi i kombination med øget usikkerhed om olieleverancerne
har ført til stigende oliepriser. De afdæmpende virkninger
heraf vurderes kun at times af lave renter, høj vækst i
udlandet og markant fremgang i husholdningernes disponible realage toppen af det internationale opsving og skal
ses i lyset af, at konjunkturimes af lave renter, høj vækst i
udlandet og markant fremgang i husholdningernes disponible realndikatorerne i øvrigt peger ret klart på fremgang
også i euroområdet. om olieleverancerne har ført til stigende oliepriser. De afdæmpende virkninger heraf vurderes.
Afmatningen på arbejdsmarkedet frem til årsskiftet
2008/2011 har bidraget til at dæmpe lønstigningstakten,
men lønningerne forventes fortsat at stige noget hurtigere
end i udlandet frem mod 2010. Samtidig er lønkonkurrenceevnen svækket som følge af de senere års stigning i
den effektive valutakurs, især på grund af faldet i dollarkursen. De højere danske lønstigninger har de seneste år
været ledsaget af højere produktivitetsvækst.
Afmatningen på arbejdsmarkedet frem til årsskiftet
2008/2011 har bidraget til at dæmpe lønstigningstakten,
men lønningerne forventes fortsat at stige noget hurtigere
end i udlandet frem mod 2010. Samtidig er lønkonkurren
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følge af stigende aktivitet og faldende ledighed, men også
hjulpet af stigende selskabsskatteprovenu som delvist skyldes de højere oliepriser. Renset for virkningerne af konjunkturudsving mv. skønnes det offentlige overskud (den
strukturelle saldo) til 1,2 pct. af BNP i 2011 og ca. 1,5 pct.
af BNP i 2010 inklusive de midlertidige provenuvirkninger
som følge af suspension af SP-indbetalingerne. Stigningen
i det strukturelle overskud i 2010 afspejler blandt andet faldende rentebetalinger og forudsætningen om en moderat
udgiftsvækst i overensstemmelse med finanslovforslaget og
kommuneaftalerne for 2010.

Forårspakken er fremrykket til at få fuld virkning i 2011.
Den fulde effekt af Forårspakken er endnu ikke slået igennem i de statistiske oplysninger. De investeringsprojekter,
som er blevet fremrykket med Forårspakken, er kun lige sat
i gang. De nye skattekort er blevet udsendt i slutningen af
maj, så de lavere månedlige skattebetalinger er først slået
igennem på de disponible indkomster fra og med juni.

Et mere stabilt leje over for dollaren, og kursen er stort set
på samme niveau som betingede prisstigninger. Det underliggende inflationspres vurderes at være begrænset, idet
højere forbrug.
Et mere stabilt leje over for dollaren, og kursen er stort set
på samme niveau som betingede prisstigninger. Det underliggende inflationspres vurderes at være begrænset, idet
højere forbrugerprisstigninger i den seneste tid primært
skyldes højere energipri 1,5 pct. som de første skridt modstatens-it.dk
talinger og forudsætningen om en moderat udgiftsvækst
i
overensstemmelse med et mere neutralt niveau. Det antages, at renten i USA vil blive hævet til ca. 3 pct. i 2010.
Det skal blandt andet ses i lyset af de aktivitetsfremmende
initiativer, herunder boliginitiativerne fra 2007, fremrykningsindsatsen fra 2008, samt nedsættelsen af skatten på arbejde. De isolerede virkninger af ændrede olieprisforudsætninger i forhold til majredegørelsen kan med en vis usikkerhed
anslås til 0,1 pct.enhed lavere BNP-vækst i hvert af vende
lande holdes uændret, idet de højere råoliepriser antages
kun at have en midlertidig effekt på inflationen. Det antages, at renten i USA vil blive hævet til ca. 3 pct. mod slutningen af 2010. Væksten i dansk økonomi har oversteget
den underliggende trendvækst (på knap 2 pct.) siden 3.
kvartal 2008, og opsvinget er dermed kommet tidligere i
gang end i euroområdet. Mens aktivitetsfremgangen i euroområdet i vidt omfang drives af stigende eksport, er væksten i Danmark i højere grad trukket af den hjemlige efterspørgsel. Det skal blandt andet ses i lyset af de aktivitetsfremmende initiativer, herunder boliginitiativerne fra 2007,
fremrykningsindsatsen fra 2008, samt nedsættelsen af skatten på arbejde, der blev besluttet i 2008 og som med
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Fremgangen i dansk økonomi ser i store træk ud til at følge det spor, der blev lagt til grund
i majredegørelsen. Beskæftigelsen er på vej op, ledigheden viser tegn på at falde, og Forårspakken har tilsyneladende sat sig spor i blandt andet stigende forbruger- og erhvervstillid,
jf. figur 1.1. Privatforbruget og investeringerne er steget væsentligt siden lavpunktet i midten
af 2010, og eksporten har vist fremgang i indeværende år.

Virkningen af de højere oliepriser
skal blandt andet ses i sammenhæng
med, at eksportmarkedsvæksten er
opjusteret siden maj, og at olieprisstigningerne delvist afspejler høj
global vækst i efterspørgslen. Det
forudsatte niveau for råolieprisen er
siden majredegørelsen forhøjet fra
ca. 31 til ca. 36 dollar pr. tønde i
2012.

Fremgangen i dansk økonomi ser i store træk ud til at
følge det spor, der blev lagt til grund i majredegørelsen.
Beskæftigelsen er på vej op, ledigheden viser tegn på at
falde, og Forårspakken har tilsyneladende sat sig spor i
blandt andet stigende forbruger- og erhvervstillid, jf. figur
1.1 Privatforbruget og investeringerne er steget væsentligt
siden lavpunktet i midten af 2008, og eksporten har vist
fremgang i indeværende år. Fremgangen i dansk økonomi
ser i store træk ud til at følge det spor.
De seneste indikatorer for den økonomiske udvikling
understøtter, at det igangværende opsving kan tage til i
styrke gennem 2011 og fortsætte ind i 2013. Væksten
fremmes af lave renter, høj vækst i udlandet og markant
fremgang i husholdningernes disponible realindkomster
blandt andet som følge af lavere skat og Forårspakkens
suspension af indbetalinger til Særlig Pensionsopsparing
(SP). På baggrund af høj privat opsparing og et rummeligt
overskud på betalingsbalancen er der plads til et forbrugsdrevet opsving. Væksten i BNP ventes at stige fra 0,5 pct.
i 2008 til 2,2 pct. i 2011 og 2,5 pct. i 2013.

De isolerede virkninger af ændrede olieprisforudsætninger i
forhold til majredegørelsen kan med en vis usikkerhed
anslås til 0,1 pct.enhed lavere BNP-vækst i hvert af vende
lande holdes uændret, idet de højere råoliepriser antages
kun at have en midlertidig effekt på inflationen. Stigningen i
det strukturelle overskud i 2010 afspejler blandt andet faldende rentebetalinger og forudsætningen om en moderat
udgiftsvækst i overensstemmelse med finanslovforslaget og

Figur 1.10
Her står en overskrift

Figur 1.1
Her står en overskrift
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Den stadig kraftigere fremgang i den internationale økonomi i kombination med øget usikkerhed om olieleverancerne
har ført til stigende oliepriser. De afdæmpende virkninger
heraf vurderes kun at times af lave renter, høj vækst i
udlandet og markant fremgang i husholdningernes disponible realage toppen af det internationale opsving og skal
ses i lyset af, at konjunkturimes af lave renter, høj vækst i
udlandet og markant fremgang i husholdningernes disponible realndikatorerne i øvrigt peger ret klart på fremgang
også i euroområdet. om olieleverancerne har ført til stigende oliepriser. De afdæmpende virkninger heraf vurderes.
Fremgangen i dansk økonomi ser i store træk ud til at
følge det spor, der blev lagt til grund i majredegørelsen.
Afmatningen på arbejdsmarkedet frem til årsskiftet
2008/2011 har bidraget til at dæmpe lønstigningstakten,
men lønningerne forventes fortsat at stige noget hurtigere
end i udlandet frem mod 2013. Samtidig er lønkonkurrenceevnen svækket som følge af de senere års stigning i
den effektive valutakurs, især på grund af faldet i dollarkursen. De højere danske lønstigninger har de seneste år
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Væksten i dansk økonomi har oversteget den underliggende trendvækst (på knap 2 pct.) siden 3. kvartal 2011, og
opsvinget er dermed kommet tidligere i gang end i euroområdet. Mens aktivitetsfremgangen i euroområdet i vidt
omfang drives af stigende eksport, er væksten i Danmark i
højere grad trukket af den hjemlige efterspørgsel. Det skal
blandt andet ses i lyset af de aktivitetsfremmende initiativer, herunder boliginitiativerne fra 2011, fremrykningsindsatsen fra 2010, samt nedsættelsen af skatten på arbejde,
der blev besluttet i 2010 og som med Forårspakken er
fremrykket til at få fuld virkning i 2012.
Den samlede aktivitetsvirkning af finanspolitikken for 2012
skønnes til ca. 0,5 pct. af BNP, inklusive de finanspolitiske
tiltag indeholdt i Forårspakken. Hertil kommer et bidrag på
0,1 pct. fra Forårspakkens suspension af SP-bidraget¹.
Ydermere skønnes de boligpolitiske initiativer at give en
aktivitetsvirkning på 0,1 pct., inklusive boliginitiativerne i
Forårspakken. Finanspolitikken i 2010 og 2012 under ét
fremstår lidt mere ekspansiv end forudsat i maj.

fald i ledigheden frem mod udgangen af 2012. Timingen
og styrken af det skønnede ledighedsfald afhænger blandt
andet af produktivitetsudviklingen og er vanskeligt at fastlægge med stor præcision. Siden årsskiftet er ledigheden
faldet fra knap 184.000 personer i december 2010 til lidt
under 179.000 i juni 2012. I konjunkturvurderingen er det
lagt til grund, at ledigheden kan falde med yderligere
15.000 personer gennem resten af 2012 og med
10-15.000 personer i 2012.

1.1 Udviklingen i den reale
disponible indkomst
Ledigheden kan dermed nå ned på et niveau ved udgangen
af 2012, der kan sammenlignes med lavpunktet omkring
årsskiftet 2001/2011, når der korrigeres for aktiveringsomfanget. Ledigheden vil i så fald være tæt på og måske lidt
under det niveau, som med nogen usikkerhed skønnes at
være afstemt med en stabil løn- og prisudvikling på nogle
års sigt.

Med den i historisk sammenhæng relativt lempelige økonomiske politik, en forventet stigning i aktiveringen og klarere tegn på fremgang i udlandet, peger den tilgængelige
information ret entydigt på fremgang i beskæftigelsen og et

1. Teknisk er dette tiltag ikke finanspolitik, fordi SP ikke indgår i den offentlige sektor.
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Sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat
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loressa um ipsum solat.
larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut
et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam amqve
comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipsum slat
mqve comessio.

30. maj 2016
KAP/CSG
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Sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus ipsum
er at vulptur combat sinus loressa um ipum solat rgat larum vaillam sula sum est
lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et mbat sinus loressa um ipsum solat
surgat larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus
loressa um ipsum solat surgat
Larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla
combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam amqve comessio.
Lorem ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipsum slat mqve comessio.
Lorem ipsum er at vulptur sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam sula
sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla
combat sinus loressa um
statens-it.dk
ipsum solat surgat.
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Larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam sula sum est lamma. enim quam luressam
mqve comessio. Lorem ipsum er at vulpcombat quam luressam sol est ut et alla
combat sinus loressa um. I psum solat surgat larum vaillam quamqve comessio.
Lorem ipsum er at vulptur combat sinus um ipsum solat surgat larum vaillam
sula sum est lamma.
Sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus ipsum
er at vulptur combat sinus loressa um ipum solat rgat larum vaillam sula sinus
loressa um ipsum solat surgat larum vaillam sula sum est lamma. enim quam
luressam mqve comessio.
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larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut
et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam amqve
comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipsum slat
mqve comessio.
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Anm.: BNP-væksten i udlandet er handelsvægtet.
Kilde: EU-kommissionen, OECD, Ecowin, egne beregninger og egne skøn.
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Larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam amqve comessio. Lorem
ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipsum slat mqve comessio.

Larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam
luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um
ipsum solat surgat larum vaillam amqve comessio.
Lorem ipsum er at vulptur combat sinus loressa um
ipsum slat mqve comessio.
Lorem ipsum er at vulptur sinus loressa um ipsum
solat surgat larum vaillam sula sum est lamma. Ut
enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus
loressa surgat.
Navn Navnsen, chefkonsulent

larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam amqve comessio. Lorem
ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipsum slat mqve comessio. Lorem
ipsum er at vulptur sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam sula sum
est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um
ipsum solat surgat.
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Stillingsannoncer – Statens It
Nye medarbejdere søges
primært via Job-i-staten,
fm.dk/job og på s tyrelsernes
egne websites. Men der kan
også indrykkes stillingsannoncer
i printmedier.

Her står en overskrift på
to eller flere linier overskrift
på to eller flere linier

Udgifter til stillingsannoncer
som udarbejdes til print eller til
andre digitale medier, pålægges
de enkelte virksomheder.
Der er udviklet et grunddesign
på annoncer til print.
Stillingsannoncerne kan
fx indrykkes i DJØF-bladet,
Magisterbladet eller i dagblade.
Her er grunddesignet vist
til DJØF-bladet:
• Helsidesannonce
B187 x H245 mm
• Halvside, højformat
B91 x H245 mm
• Kvartside, højformat
B91 x H120 mm
Fotos skal gerne være af
nuværende medarbejdere.
Husk at få de enkelte med
arbejdere til at godkende,
at de anvendes på fotos i
stillingsannoncerne. Kontakt
koncern HR vedrørende
tilladelse.

Her står en overskrift på to eller flere
linier overskrift på to eller flere linier
Felt til manchet er tre linier højt og øges hvis der er fire eller flere linier. Agnis
ellaborat quam ullis dundelitatem quo int qui odictatet latur, in consequate sincte
latem ditent aliqui voluptatus maion nienis moditas atisquiatus ipsa simus
Brødtekst. Ucipitat ecerum similiquid quunt et apis dolla
sam exped experciis quatemporum consedi omnit
occullabo. Emposam ad eossit,
Mellemrubrik

Ucipitat ecerum similiquid quunt et apis dolla sam exped
experciis quatemporum consedi omnit occullabo.
Emposam ad eossit, consequid et remporerio offici re
soluptas eossint voluptaest, verchicate voloreiciis et aciet
ommodit exere, se eum vendicimaio es doluptur sum re in
erum que commoditatus et ium illab ipsaperum quias
nonse nobiti am num harum voloren tionsecusci rem. Itas
acestia mustios tibusae sit quiaes erias magnatur, officab
orrovidi vendanis atem fugia nus dia etur aut quam,
estoreri dolupicient.
At et quatem que nobis

Uri rehenia turecto eruptatur, si con rehendae recatis ius
repratiam idel ius, quiaspidusam sit, coritia sum sin rempe
et voluptae non custrum videndit, ipsunti ius si verest, sita
cus sitatur aditin cone dus, volore evelit quae anderumque
et et aut maximusanis rernatquam, quos et, eos inctae
volorpo reperit latiusam, ut odis dus aborum into min
eat prae natqui ant omnis aut voluptatur renest, nis ex
enditium fugia sinctur aut optatios.

Bus et qui cum vid utasitiis alignatem eos in culla velique
elitia simil etur?
Cae pernatur sim ullam voluptae ipienis dem inusae
porehendi non nusandis evel elit am aut repel eos et
venduci liquas essi beressi dolorate consequi aut aliquia
sequi del ipsam rae veles excepudiame que maios as qui
blaceaquis aborepe rferspero tem quam aut aliqui sitati
omnimusae. At et quatem que nobis as cusda conseniscita
sequod ulluptatium sa vel id eumquist, cum rehenim
possimus, evendaerum, sincium quaspe por aut fugitatis
rerecto venditia accabo. Ibusa con erfereiume eliam
eicimus.
Aborepe rferspero tem

Nulpari de sus etur aligenis qui doluptios vitatist, aborum
dolenditis inctaeptae ipsae. Ciendi voles doluptati
doluptatis as aut rendipsa dolupta tessum in conse etur
sitia quis sintiatur aut rem as nam, quia as dolorum quo
dunda pelendelenia prestotatum fugit, sequiam, quasim
sunt mos eicimus et hil ipis mi, consequi optaqui
ataessero ernam faccus.
Andianditas aut is eum faciis as nonsequam voles sita
ditinum eos et arum acepuda custio et voluptate excepeliqui te volut ius.

Læs mere og søg jobbet på www.statens-it.dk/job
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Her står en overskrift på
to eller flere linier overskrift
på to eller flere linier
Her står en manchet. Quibus a culpa
poriorum ipsa dunt acea eum est, cus
volupturem quia.
Brødtekst starter 5 mm under farvet boks.Ere dolores
corehent que volor re eum, saperepel enectus cietur
sunt et dolum atquasp eruptas peliquatia si as est
quunt as incto eos ditatque magniendic tem atus am
venimus.

Her står en manchet. Quibus a culpa
poriorum ipsa dunt acea eum est, cus
volupturem quia.
Brødtekst starter 5 mm under farvet boks. Edipis et ut
ut haribea temporem landae vidit expere od ut eum
eratusaperum dolorpo remquia idemqui squatium
pro to et quost, tem intias at dolorem.

Iquam, ut haribus quis eossimo exeruntur maion
sequam, si ducimi, sam, sandus, eic totate presequias.

Læs mere og søg jobbet på
www.statens-it.dk/job

Mellemrubrik

Feriber iorruntibus ut et lab ipsam del is aut que
volupta ssitiunt ut ut et fuga. Ut rehenimus adit
volesequid quid magnimus audam volorem que
volorerum volores tiunti nonsed earchicia seris
suntium si dolor sitis es dendesto officiendi nos
nusciam, voloreperis il iurerumque
Nesequatem reium la quatem

Dolese doluptatin ea dolut aut quodio derro temquun
tiissi od ut es voloruptate cuptaquunt in consed eum
ime et volorere, tem quo con comnit que coreper
ibuscitem id maximi, ut excepudici quo iderepu
digentur magnim quodi int.
Ut rehenimus adit volesequid

Ihil int eum dis a soluptata voluptatem quunt quam
que voloreicipis sit aut exeres simus eum doluptius
cum, ommoditatum lam, odic to blabore ssincipictur
molore nesequatem reium la quatem reiciatem

Læs mere og søg jobbet på
www.statens-it.dk/job
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Mailsignatur og visitkort – Statens It

Navn Efternavn
Titel/stillingsbetegnelse

Name Lastname
Title/job description

T 7231 1234
M 2345 6789
E xxx@statens-it.dk

T +45 7231 1234
M +45 2345 6789
E xxx@statens-it.dk

www.statens-it.dk

Agency for Governmental IT Services

Navn Efternavn

Name Lastname

Titel/stillingsbetegnelse

Title/job description

2345 6789
nae@statens-it.dk

Statens It
Gammel Kongevej 74a
1850 Frederiksberg C

+45 2345 6789
nae@statens-it.dk

Agency for Governmental
IT Services
Gammel Kongevej 74a
1850 Frederiksberg C

statens-it.dk

7231 0000

statens-it.dk

+45 7231 0000

www.statens-it.dk

Mailsignatur
Der er udarbejdet en mailsignatur
i dansk og engelsk version.
E-mails skrives altid med skriften
Arial i 10 punkt. Al tekst er sort.

Visitkort
Der er udarbejdet visitkort
i dansk og engelsk version
i formatet B85 x H54 mm.
Visitkort trykkes på papirtypen
Multi Design 300g.
Læs mere om bestilling af
visitkort på KONTRA.
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Brev side 1 og 2
Der er udarbejdet d
 okumentopstillinger i Word.

Side 2 af 4

Følgende dokumentopstillinger
findes til Finansministeriet og de
fire styrelser:
Brev DK/UK
Dagsorden DK
Mødereferat DK
Notat DK
Intern meddelelse DK
Cover DK.

Navn Efternavn
Firma/institution
Gade og nummer
Postnr. og By

Kære Navn Efternavn

De enkelte styrelser har desuden
særlige dokumenttyper som
er tilpasset deres organisation.
Læs mere om dokumentopstillinger i kommunikations
guiden på KONTRA

Sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus ipsum
er at vulptur combat sinus loressa um ipum solat rgat larum vaillam sula sum est
lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et mbat sinus loressa um ipsum solat
surgat larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus
loressa um ipsum solat surgat
larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla
combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam amqve comessio.
Lorem ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipsum slat mqve comessio.
Lorem ipsum er at vulptur sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam
sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus
loressa um ipsum solat surgat.

Desuden har Finansministeriet
følgende skabeloner:
Brev Finansministeren DK/UK
Brev Departementschefen DK/UK
Håndakt
Debatindlæg
Notits
Talesynopsis
Tale
Pressemeddelelse DK/UK
Paper UK
Folketingsspørgsmål
Brev fra flere ministerier.

30. juni 2016
KAP/CSG
J.nr. 10/02488-6

Sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus ipsum
er at vulptur combat sinus loressa um ipum solat rgat larum vaillam sula sum est
lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et mbat sinus loressa um ipsum solat
surgat larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus
loressa um ipsum solat surgat
larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam amqve comessio. Lorem
ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipsum slat mqve comessio. Lorem
ipsum er at vulptur sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam sula sum
est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um
ipsum solat surgat.
Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat
surgat larum vaillam amqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus
loressa um ipsum slat mqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur sinus loressa um
ipsum solat surgat larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim qu
loressa um ipsum solat surgat larum vaillam sula sum est lamma. enim quam
luressam sol est ut alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam
quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulpcombat um ipsum solat surgat larum
vaillam sula sum est lamma.
Med venlig hilsen

larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus loressa
um ipsum solat surgat larum vaillam sula sum est lamma. enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam
quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulpcombat quam luressam sol est ut et
alla combat sinus loressa um. I psum solat surgat larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus um ipsum solat surgat larum vaillam
sula sum est lamma.
Sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus ipsum
er at vulptur combat sinus loressa um ipum solat rgat larum vaillam sula sum est
lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et mbat sinus loressa um ipsum solat
surgat larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus
loressa um ipsum solat surgat
larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam amqve comessio. Lorem
ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipsum slat mqve comessio. Lorem
ipsum er at vulptur sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam sula sum
est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um
ipsum solat surgat.
quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um. I psum solat surgat quam luressam
sol est ut et alla combat ipsum er at vulptur sinus loressa um ipsum solat surgat
larum vaillam sula sum ipsum er at vulptur sinus loressa um ipsum solat surgat
larum vaillam sula sum sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulpcombat quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um. I psum solat surgat
larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam amqve comessio. Lorem
ipsum er at vulptur sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam sula sum
est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um
ipsum solat surgat.
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Dagsorden

Mødereferat

30. juni 2016
KAP/CSG
J.nr. 10/02488-6

Møde om dipsum solat surgat larum vaillam

Møde om dipsum solat surgat larum vaillam

Torsdag 31. oktober 2012, kl. 14.00 i Finansministeriet

Torsdag 31. oktober 2012, kl. 14.00 i Finansministeriet

Deltagere

Deltagere

Jens Madsen, Finansrådet; Jørgen Thomsen, DI; Gert Keldberg, LO, Jette
Lehmann, FM og Lise Hoffmeister, FM.

Jens Madsen, Finansrådet; Jørgen Thomsen, DI og Gert Keldberg, LO

30. juni 2016
KAP/CSG
J.nr. 10/02488-6

Afbud

Jette Lehmann, FM og Lise Hoffmeister, FM.
Dagsordenspunkter

1. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus ipsum er at vulptur
combat sinus loressa um ipum solat rgat larum vaillam sula sum est lamma.
2. At vulpcombat quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um.
3. Est ut et alla combat sinus ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipum
solat rgat larum vaillam sula sum est lamma.

Larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus
loressa um ipsum solat surgat larum vaillam sula sum est lamma. enim quam
luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum
vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulpcombat quam luressam sol est
ut et alla combat sinus loressa um. I psum solat surgat larum vaillam quamqve
comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus um ipsum solat surgat larum
vaillam sula sum est lamma.

Bilag

•

Sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus
ipsum er at vulptur combat.

•

Quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat
luressol est ut et alla.

Ad pkt. 1, Sula sum est lamma

Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipum solat rgat larum vaillam sula sum est lamma.
Ad pkt. 2, Lorem ipsum er

Larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus
loressa um ipsum solat surgat larum vaillam sula sum est lamma. enim quam
luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum
vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulpcombat quam luressam sol est
ut et alla combat sinus loressa um.
Ad pkt. 3, Ut enim quam luressam sol

Est ut et alla combat sinus ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipum
solat rgat larum vaillam sula sum est lamma. Sula sum est lamma. Ut enim quam
luressam sol est ut et alla combat sinus ipsum er at vulptur combat sinus loressa
um ipum solat rgat larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam
sol est ut et mbat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam quamqve
comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipsum solat surgat
Quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat luressol est ut et alla combat sinus ipsum er at vulptur sinus ipsum er at vulptur sinus
comessio. Lorem ipsum er at vulpcombat quam luressam sol est ut et alla combat
sinus loressa um. I psum solat surgat. Ut enim quam luressam sol est ut et alla
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30. juni 2016
KAP/CSG
J.nr. 10/02488-6

Sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus ipsum
er at vulptur combat sinus loressa um ipum solat rgat larum vaillam sula sum est
lamma.

Dipsum solat surgat larum vaillam
Sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus ipsum
er at vulptur combat sinus loressa um ipum solat rgat larum vaillam sula sum est
lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et mbat sinus loressa um ipsum solat
surgat larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus
loressa um ipsum solat surgat

Boks 1.3
ERM II
Den 27. juni 2009 indtrådte Estland, Litauen og Slovenien i ERM II, hvormed deltagerantallet i fastkurssamarbejdet forøgedes til fire, idet Danmark allerede deltog.

Tabel a
Udvalgte centralkurser

larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam amqve comessio. Lorem
ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipsum slat mqve comessio. Lorem
ipsum er at vulptur sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam sula sum
est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um
ipsum solat surgat.

Øvre udsvingsgrænse

7,62824

17,9936

3,97072

275,586

Centralkurs

7,46038

15,6466

3,45280

239,640

Nedre udsvingsgrænse

7,29252

13,2996

2,93488

203,694

Lorem ipsum er

Anm.: BNP-væksten i udlandet er handelsvægtet.
Kilde: EU-kommissionen, OECD og Ecowin.

Larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus
loressa um ipsum solat surgat larum vaillam sula sum est lamma. enim quam
luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum
vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulpcombat quam luressam sol est
ut et alla combat sinus loressa um. I psum solat surgat larum vaillam quamqve
comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus um ipsum solat surgat larum
vaillam sula sum est lamma.
Sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus ipsum
er at vulptur combat sinus loressa um ipum solat rgat larum vaillam sula sum est
lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et mbat sinus loressa um ipsum solat
surgat larum vaillam quamqve comessio. Lorem ipsum er at vulptur combat sinus
loressa um ipsum solat surgat
Ut enim quam luressam
Larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat larum vaillam amqve comessio. Lorem
ipsum er at vum ipsum solat surgat larum vaillam sula sum est lamma. Ut enim
quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat.
Quam luressam sol est ut et alla combat sinus loressa um ipsum solat surgat luressol est ut et alla combat sinus ipsum er at vulptur sinus ipsum er at vulptur sinus
comessio. Lorem ipsum er at vulpcombat quam luressam sol est ut et alla combat
sinus loressa um. I psum solat surgat. Ut enim quam luressam sol est ut et alla
combat sinus ipsum er at vulptur combat sinus loressa um ipum solat rgat larum
vaillam sula sum est lamma. Ut enim quam luressam sol.

Danmark
DKK/EUR

Figur 1.3
Clustered chart
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Litauen
LTL/EUR

Slovenien
SIT/EUR

Figur 1.4
Stacked area
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Estland og Litauen opretholder fortsat, som en ensidig forpligtelse, deres currency board arrangementer.
Med et currency board sikrer et land sig, at det altid har en så tilstrækkelig stor reserve.

Anm.: BNP-væksten i udlandet er handelsvægtet.
Kilde: EU-kommissionen, OECD og Ecowin.
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Intern meddelelse
Finansministeriets dokument
Intern meddelelse har følgende
modtagere: Finansministeren,
departementschefen,
afdelingschef og kontorchef.
De fire styrelser har desuden
direktør og vicedirektør som
modtagere.

Intern meddelelse

Intern meddelelse

Finanslovsforslag 2016

Finanslovsforslag 2016

Dato

Sagsbehandler

Dato

Sagsbehandler

30. juni 2016

Hans Jensen

30. juni 2016

Hans Jensen

Kontor

Telefonnummer

Kontor

Telefonnummer

KAP

3392 3333

KAP

3392 3333

Bidragende kontor

Bidragende sagsbehandler

Bidragende kontor

Bidragende sagsbehandler

KAP

Jens Hansen

KAP

Jens Hansen

Modtager

Sendt som orientering til

Modtager

Sendt som orientering til

Finansministeren

Finansministeren

Departementschefen

Departementschefen

Afdelingschef

Afdelingschef

Kontorchef

Direktør
Vicedirektør
Kontorchef

Til underskrift

Til brug for mødet

Til godkendelse

Finanslovsmøde 4. november 2012

Til drøftelse
Til orientering

Til underskrift

Til brug for mødet

Clearet med

Til godkendelse

Finanslovsmøde 4. november 2012

Statsministeriet

Til drøftelse
Til orientering

J.nr. 10/02488-6
Bemærkninger

Clearet med

Statsministeriet

Journalført

J.nr. 10/02488-6

Journalført

Tekst
Bemærkninger

Tekst

Intern meddelelse til Finansministeriet
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