
 

Danmarks Statistik, Konjunkturstatistik                                               April 2012  
  
    
 

Kommissorium for kontaktudvalg for industristatistik 

Danmarks Statistik har besluttet at nedsætte et kontaktudvalg for 
industristatistik. Formålet er at opnå en øget dialog og inddragelse af brugere 
og andre samarbejdspartnere i Danmarks Statistiks arbejde. 
 
1. Udvalgets opgaver 
 
Udvalgets overordnede arbejdsområder er at drøfte og evaluere: 
 

− resultater for industristatistikken  

− igangværende udviklingsaktiviteter 

− udviklingsplaner (herunder arbejdsplaner) 

− brugernes anvendelse af og behov for statistik 

− kvalitet, dokumentation og formidling af statistikken 

 

Udvalget vil desuden blive orienteret om det løbende arbejde i EU samt 
forslag til EU-retsakter inden for udvalgets emneområde. 

 

Udvalgets opgave vil være rettet mod anvendelse, udvikling og samordning af 
statistik på industriområdet. 

 

2. Arbejdsform 

 

Kontorchefen for Konjunkturstatistik i Danmarks Statistik er formand for 
udvalget. Danmarks Statistik varetager sekretariatsfunktionerne. 
Sekretariatet udsender materiale og udarbejder referat mv. Referater 
godkendes af udvalgets medlemmer. 

 

Industristatistikudvalget mødes normalt to til tre gange årligt. 

 

Forud for mødet udsendes et udkast til dagsorden. Udvalgets medlemmer har 
mulighed for at stille forslag til dagsordenspunkter. 

 

Drøftelser i udvalget sker såvel ved medlemmernes reaktion på oplæg fra 
Danmarks Statistik som ved oplæg fra medlemmerne om deres behov for og 
brug af statistik samt om deres egne aktiviteter inden for området. Hele eller 
dele af møderne kan have form af faglige seminarer. 

 

Der afholdes skriftlige høringer om de årlige arbejdsplaner. Herudover kan 
der afholdes skriftlige høringer, hvis der er sager, som ikke bør afvente et 
møde i udvalget. 

 

Der kan nedsættes arbejdsgrupper i tilknytning til udvalget. 
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Mødemateriale og en oversigt over udvalgets medlemmer vil være tilgængelig 
på Danmarks Statistiks hjemmeside. 

 

Udvalget refererer til Danmarks Statistik og der aflægges årligt rapport om 
aktiviteter og resultater af arbejdet. 

 

3. Medlemmer af udvalget 

 

Medlemmer af udvalget udpeges af: 

 

Erhvervs- og Vækstministeriet 

Finansministeriet 

Danmarks Nationalbank 

De Økonomiske Råd 

DI 

Dansk Erhverv 

Landbrug og Fødevarer 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

Dansk Metal 
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Medlemskredsen kan ændres efter beslutning af Danmarks Statistik. 

Formidling 

Afrapportering 


