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3. Forskning og Udviklingsstatistikken 2013 

 

4. Effektmåling af erhvervsstøtteordninger v/Erhvervsstyrelsen 

 

5. Fremtidens brugerbehov og udvalgets rolle 

 

6. Eventuelt 

Referat 

For yderligere detaljer henvises generelt til præsentationerne på mødet, som er 

vedhæftet referatet. 

 

Ad 1. Meddelelser 

Hilmar Bojesen bød udvalget velkommen til mødet. Han nævnte indlednings-

vis, at det er lang tid siden udvalget mødtes sidst og fortalte at udvalgets frem-

tid ville blive drøftet senere på dagsorden. 

 

Derefter omtalte han de seneste initiativer fra Danmarks Statistik, som hører til 

udvalgets interesseområde. Som afslutning på et stort EU projekt om globalise-

ring afholdtes en konference i Eigtveds Pakhus i november med international 

deltagelse. Der er søsat en ny statistik om grøn produktion og der er fundet en 

digital løsning til anvendelse af XBRL data fra SKAT i regnskabsstatikken. 

 

Ad 2. Præsentation af aktuelle analyser 

Peter Bøegh Nielsen præsenteredeEU projektet om globalisering. Projektet er 

gennemført som et ESSnet; et samarbejde mellem flere medlemsstater. I pro-

jektet er det 7 lande, med Danmarks Statistik som koordinator. Projektet har 

belyst globale værdikæder og har været delt op i en række delprojekter, herun-

der et om outsourcing, hvor en engangsundersøgelse blev gennemført i 2012.. 

Et særligt delprojekt, som fortsætter i 2014 og 2015 vedrører kædning af mikro 

data (micro data linking), hvor eksisterende data udnyttes til at opnå ny viden 

uden at øge den administrative byrde. 

 

En udløber af projektet er et nordisk projekt, Norden i en globaliseret verden, 

hvor der afholdes en konference i april. I fremtiden ventes globalisering at ind-

gå i lovpligtig EU betinget statistik gennem den forventede nye rammeforord-

ning om erhvervsstatistik, FRIBS. 

 

Claus Werner Andersen berettede herefter om publikationen Industriens Ud-

vikling fra efteråret 2013. Med henblik på øget offentlig opmærksomhed kan 

udvalget fremover have en rolle, jf. pkt. 5 på dagsorden. 

 

Publikationens hovedresultater, der bygger på eksisterende struktur og kon-

junkturstatistik, blev gennemgået. Det er aspekter som geografisk placering, 

beskæftigelse og produktion, brancheprofiler, eksport og branchernes produk-

ter. 

 

Helle Månsson præsenterede publikationen Innovation og Forskning 2013. 

Publikationen indeholder en række faste kapitler samt temakapitler. De faste 

kapitler vedrører forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet, forskning 

og udvikling i den offentlige sektor, budgetter for offentlige midler til forskning 
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og udvikling, ph.d. statistik og handel med patenter og andre IP-rettigheder. 

Tema kapitler i 2013 vedrørte Danmarks internationale placering og internati-

onalisering af forskning og udvikling. 

 

Udvalget opfordres til at indsende forslag vedrørende emner til nye kapitler til 

Helle Månsson, hej@dst.dk senest 28. februar. 

Ad 3. Forskning og Udviklingsstatistikken 2013 

Danmarks Statistik overtog statistikken om erhvervslivets forskning, udvikling 

og innovation i 2007 og videreførte det hidtidige omfang af undersøgelsen. 

 

En række af spørgsmålene er ikke EU-forordningsbestemte eller frivillige at 

gennemføre. På disse områder kan resultaterne normalt ikke sammenlignes 

med andre landes. Danmarks Statistik har vurderet det samlede spørgeskema-

omfang og foreslår en række spørgsmål fjernet fra og med undersøgelsen for 

2013. Der henvises til det udsendte bilag for nærmere detaljer. 

 

Udvalget bedes sende eventuelle kommentarer til forslagene senest 14. februar 

til Helle Månsson, hej@dst.dk. 

 

Thomas Blomgren-Hansen orienterede om, at Styrelsen for Forskning- og In-

novation afvikler deres egen undersøgelse i næste måned. I den anledning 

nævnte Peter Bøegh Nielsen, at Danmarks Statistik har fremrykket statistikken, 

så der fremover er en risiko for et vist sammenfald i publiceringer, hvilket over 

for offentligheden ikke er hensigtsmæssigt. Thomas Blomgren-Hansen udtryk-

te enighed i dette og understregede at prognose delen af styrelsens undersøgel-

se er meget væsentlig. Helle Månsson bad om en kopi af spørgeskemaet, hvilket 

Thomas Blomgren-Hansen lovede at efterkomme. 

 

Ad 4. Effektmåling af erhvervsstøtteordninger v/Erhvervsstyrelsen 

Anders Hoffmann redegjorde for Erhvervsstyrelsens samarbejde med Dan-

marks Statistik omkring effektmåling af strukturfond midler og indledte med at 

rose dette samarbejde. 

 

Målingerne baseres på registeroplysninger fra Danmarks Statistik og sigter på 

at vurdere de samlede effekter af fondsmidlerne (i modsætning til kun at vur-

dere enkeltprojekter). En væsentlig del af metoden er udvælgelse af en kontrol-

gruppe med samme karakteristika som modtagerne af midler. 

 

Metoden er under videre udvikling og det er hensigten at offentliggøre resulta-

ter fremover. 

 

Thomas Blomgren-Hansen spurte til, om der er foretaget analyser på makro 

niveau, hvortil Anders Hoffmann svarede, at der er foretaget en række kørsler 

på ADAM, men at der ikke foreligger konklusioner af disse endnu. 

 

Peter Sonne-Holm spurgte om der var ideer om samkøring af data fra Innova-

tionsstyrelsen og Anders Hoffmann nævnte at der er kontakt med styrelsen. 

 

Hilmar Bojesen takkede for præsentationen og udtrykte tilfredshed med det 

gode samarbejde. 
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Ad 5. Fremtidens brugerbehov og udvalgets rolle 

Hilmar Bojesen indledte punktet med at rekapitulere udvalgets Kommissori-

um.  

 

Som led i Danmarks Statistiks fornyelse er der fokus på formidling. 

 

Hilmar Bojesen udtrykte ønske om at høre udvalgets holdninger til fremtidig 

brugerkontakt. Er det eksisterende udvalg for bredt og skal det erstattes af fag-

ligt snævrere kontaktudvalg. Dette kan også suppleres med særlige arrange-

menter ved nye tiltag, jf. tidligere omtalte temapublikation om industrien. 

 

Karina Lisberg indledte med at udtrykke stor tilfredshed med det nuværende 

udvalg. Det er af betydning med den brede orientering. 

 

Thomas Blomgren-Hansen tilkendegav det samme, men så også en mulighed i 

at supplere med snævrere fora omkring Forskning og Udviklingsstatistikken. 

 

Anja Solak Storgaard var enig i dette og nævnte muligheden af, at afholde se-

minarer om udvalgte emner. 

 

Endelig tilsluttede Signe Marie Smidt sig disse synspunkter. 

 

Peter Bøegh sagde nævnte, at der havde været arrangeret et globaliseringsse-

minar, hvor der havde været en meget lav deltagelse fra udvalget, hvilket kunne 

være medvirkende til at genoverveje udvalgets kommissorium.  

 

Hilmar Bojesen afsluttede punktet med at sige, at udvalgets tilkendegivelser vil 

indgå i det videre arbejde med at strukturere brugerkontakten. 

 

Ad 6. Eventuelt 

Hilmar Bojesen takkede for et godt møde.  


