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1. Meddelelser
Hilmar Bojesen bød velkommen til første møde i udvalget.
Som led i implementeringen af Strategi 2015 sætter Danmarks Statistik nu
mere fokus på brugerinddragelse. Den nye udvalgsstruktur har til formål bl.a.
at skabe øget dialog mellem Danmarks Statistik og brugerne. Hilmar Bojesen
opfordrede udvalgets medlemmer både til at stille krav og til at komme med
forslag til det kommende arbejde.
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2. Kommissorium og brugerudvalgets arbejdsopgaver
Hilmar Bojesen orienterede udvalget om, at Danmarks Statistik forventer at
kombinere mødeaktiviteter med skriftlige høringer. Han mindede om, at
Danmarks Statistiks Arbejdsplan 2011 er udsendt i høring med frist den 26.
november 2010.
Udvalget forventes at mødes to gange om året. Her ud over forudser
Danmarks Statistik mulighed for at afholde workshops eller seminarer, hvor
man behandler bestemte emner mere dybtgående.
Hilmar Bojesen efterlyste kommentarer mv. til udvalgets kommissorium og
opfordrede udvalgets medlemmer til at sende bemærkninger og forslag til det
videre arbejde.
Hilmar Bojesen afsluttede med at udtrykke håb om en god og løbende dialog i
udvalgets kommende arbejde.

3. Brugeranvendelse og behov for statistik
Peter Maskell fra CBS blev inviteret til at holde et oplæg med titlen Kravene til
den fremtidige statistikom vidensamfundet – nogle første indspark.
Peter Maskell indledte sit oplæg med, at belysningen af den videnbaserede
økonomi er traditionelt vanskelig og derfor ringe. Særligt mangler der ofte
belysning af koblingen mellem tiltag og effekt.
Peter Maskell præsenterede en række idéer til fremtidige statistikker,
herunder omtalte han bl.a.:
- et nyt IPR-register til bedre at kunne belyse handel med viden
- en undersøgelse af om investeringen i uddannelse modsvarer aflønningen
- en kortlægning af virksomheder, der har forskergrupper
- en mere sofistikeret mål end værdi per enhed, der tager højde for
videnindhold - for varer og tjenester
- mere viden om værdigkædens opsplitning ifm. outsourcing
- flere ’tidssvarende’ indikatorer i it-statistikkerne (fx online sociale medier,
forskel i internethastigheder, adfærd og færdighed)
Peter Maskell afsluttede sit inspirationsoplæg med at rose arrangørerne for en
mere problemfokuseret dagsorden i det nye udvalg med fokus på dialog og
drøftelse frem for ren orientering.
Peter Bøegh Nielsen indledte drøftelsen med at erklære sig enig i Peter
Maskells budskab og understregede betydningen af at kunne skabe ny
statistik uden at skulle indsamle nye data. Danmark har en komparativ fordel
i at kunne benytte oplysninger fra et stort antal registre – og det skal udnyttes
bedre.
Peter Bøegh Nielsen tilføjede, at en mere systematisk kobling af registre kræver
ressourcer og er derfor afhængig af ekstern finansieringskilder.
Peter Sonne-Holm var enig med Peter Maskell i, at det er vanskeligt at kunne
belyse den økonomiske effekt af fx innovation.
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Christian Michelsen opfordrede Danmarks Statistik til at arbejde yderligere
med beskrivelsen af outsourcing.
Peter Bøegh Nielsen svarede, at Danmarks Statistik leder p.t. et internationalt
mikro-data linking projekt vedrørende outsourcing. Han orienterede
endvidere om en ny EU-undersøgelse om virksomhedernes globale
organisering (global value chains) og outsouricng, som Danmarks Statistik
skal lede for Eurostat og som forventes gennemført i 2012.
Anja Solak Storgaard var interesseret i at få mere viden om samarbejdet
mellem den offentlige – herunder universiteterne - og den private sektor.
Nikolaj Helm-Petersen var enig i, at kommercialisering af forskning, er et
interesse-område. Han tilføjede, at der i 2009 FUI-undersøgelsen vil være
oplysninger om hvilke universiteter virksomhederne samarbejder med.
Peter Sonne-Holm understregede, hvor væsentligt det var at kunne
sammenligne tal på tværs at landene.
Til det svarede Peter Bøegh Nielsen, at de fleste europæiske undersøgelser er
underlagt såkaldt ”output regulering”, hvor medlemslandene har en vis frihed
mht. valg af metoder og dataindsamlingskilder. Denne fremgangsmåde gør
sammenligning på tværs af grænser vanskeligt idet vi ikke præcist ved, hvad
de andre lande gør.
Hilmar Bojesen afsluttede drøftelsen med at takke Peter Maskell for den
inspirerende præsentation.

4. Opnåede resultater og planlagt udvikling på
statistikområdet for vidensamfundet
Forskning, Udvikling og Innovation (FUI)
Indledningsvis henledte Peter Bøegh Nielsen opmærksomheden på, at udvalget
har en central rolle i udviklingen af indholdet af FUI-statistikkerne, idet der er
mulighed for at medtage nye spørgsmål hvert år.
Her efter redegjorde Peter Bøegh Nielsen for de fejl, der blev konstateret siden
udvalgets sidste møde, samt de tiltag, fejlene har medført. Der er igangsat et
kvalitetssikringsarbejde, og der er tilført flere ressourcer til FUI-området. Han
henviste til et notat på Danmarks Statistiks hjemmeside, der udførligt
beskriver kvalitetssikringsarbejdet1.
I fremtiden offentliggøres nye FUI-resultater som foreløbige tal, da
erfaringerne viser et behov for at kunne validere tidligere indberettede tal ved
hjælp af den mest aktuelle indberetning fx når virksomhederne reviderer tal
for år(n-1) i forbindelse med fejlsøgningen af år(n).
Claus Thomsen var i tvivl om, hvorvidt foreløbige tal er mere usikre.

1

Notatet Revision af statistikken om forskning, udvikling og innovation 2007 og 2008 er
tilgængelig på http://www.dst.dk/HomeDK/Vejviser/Portal/FUI.aspx.
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Peter Bøegh Nielsen svarede, at foreløbige tal ikke vil have større usikkerhed,
men at usikkerheden i tallene vil blive synliggjort ved at markere dem som
foreløbige. Den nye metode giver således mulighed for en brugervenlig
signalering af, at der kan forekomme fremtidige justering af tallene.
Nikolaj Helm-Petersen var interesseret i at høre nærmere om, hvilke type fejl
forekommer ifm. FUI-statistikkerne. Måske bør man overveje at bruge
ressourcer på at uddanne respondenterne og derved øge kvaliteten af
indberetningerne.
Peter Bøegh Nielsen svarede, at kvaliteten af indberetningerne som regel bliver
bedre jo længere virksomheden har deltaget i undersøgelsen. Det forhold vil
man fremover bedre udnytte ved at indføre en fast panel i
stikprøvesammensætningen, hvor kun en femtedel af stikprøven udskiftes
hvert år.
Peter Bøegh Nielsen orientere endvidere om, at man vil på et kommende møde
indskærpe dataleverandørerne, at kvaliteten af deres indberetninger er yderst
vigtig.
Helle Månsson præsenterede et kort oplæg om status på undersøgelsen
erhvervslivets FoU 2009. Dataindsamlingen afsluttes inden kort tid og 57 pct.
af indberetningerne er indkommet elektronisk via Virk.dk. Undersøgelsens
foreløbige resultater forventes offentliggjort ultimo februar 2011.
Helle Månsson skitserede herefter planen for næste års undersøgelse. Som
beskrevet i mødematerialet, er der mulighed for at medtage et begrænset
antal ekstra spørgsmål i 2010 undersøgelsen. Helle Månsson mindede
udvalget om, at fristen for eventuelle forslag til nye spørgsmål er den 7.
januar 2011.
It-området
Martin Lundø fortalte kort om Danmarks statistiks årlige undersøgelser om
- Den offentlige sektors brug af it
- Befolkningens brug af internet
- Danske virksomheders brug af it og
- It-udgifter i virksomhederne.
Der er som regel mulighed for at medtage nationale spørgsmål i
undersøgelserne Befolkningens brug af internet og Danske virksomheders brug
af it. Danmarks Statistik er i samarbejde med relevante myndigheder p.t. i
gang med at fastlægge indholdet for Danske virksomheders brug af it 2011.
Evt. forslag til spørgsmål i undersøgelsen Befolkningens brug af internet 2011
modtages gerne inden den 10. januar 2011.
Et kort orienteringsnotat om it-statistikkerne (.doc) er vedhæftet referatet.
Uddannelse
Christian Vittrup orienterede udvalget om to kommende undersøgelser.
Undersøgelsen Livslang læring, også kaldet CVTS, er rettet mod
virksomhederne. Undervisningsministeriet er den ansvarlige myndighed og
Danmarks Statistik er den udførende institution. Indholdet omfatter
virksomhedens fremtidige strategier for livslang læring, udbytter vs. udgifter
samt årsager til manglende deltagelse.
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Stikprøven er ca. 3.500 virksomheder og der forventes et svarprocent på 4550 pct. Data indsamles og bearbejdes i 2011 og resultaterne forventes i 2012.
Undersøgelsen Adult Education Survey bygger på en stikprøve på ca. 7.000
personer mellem 24-64 år, hvor svarprocenten forventes at ligge på ca. 50 pct.
Statistikken skal bl.a. belyse evt. deltagelse i forskellige former for
uddannelse, ressourcespørgsmål, motivation og forventninger til udbytte ifm.
uddannelse.
Adgang til finansiering
Peter Bøegh Nielsen præsenterede hovedresultaterne fra den helt nye
undersøgelse, der gennemførtes i samarbejde med Eurostat. Han orienterede
om, at resultater fra de øvrige EU-lande vil være tilgængelige medio 2011.
Christian Michelsen bemærkede, at undersøgelsen var interessent og
spændende.

5. Emner til næste møde
Hilmar Bojesen opfordrede udvalgets medlemmer til at bidrage med forslag til
emner, der kunne behandles under kommende møder eller workshops.
Nikolaj Helm-Petersen mente, at statistikken om danske datterselskaber i
udlandet var et område med stor potentiale og spurgte om undersøgelsens
hyppighed. Han foreslog endvidere en kobling af statistikken om
datterselskaber til FUI-undersøgelsen.
Peter Bøegh Nielsen svarede, at statistikken om danske datterselskaber i
udlandet nu gennemføres hvert år. Han oplyste endvidere, at der i 2009 FUIspørgeskemaet er medtaget et spørgsmål om forskning i udenlandske
datterselskaber, der har til formål at supplere den eksisterende statistik om de
udenlandske datterselskaber.
Hilmar Bojesen konkluderede, at der er interesse for statistikken om såvel
danske datterselskaber i udlandet som udenlandsk ejede firmaer i Danmark,
de såkaldte FATS statistikker og foreslog, at næste møde bl.a. kunne
omhandle FATS statistikkerne og den øvrige statistiske dækning af den
økonomiske globalisering.
Mikkel Baadsgaard ønskede flere informationer om de enkelte undersøgelser,
herunder idéer til analysemuligheder, oplysninger om tilgængelighed, mv.

6. Eventuelt
Afslutningsvis takkede Hilmar Bojesen deltagerne for deres kommentarer mv.
Næste møde forventes afholdt om et halvt år.
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