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21. april 2020 

GFK/ATA 

Forskning, Teknologi og Kultur 

Kommissorium for kontaktudvalg for statistik om 
det digitale samfund 

 

Danmarks Statistik har i 2016 nedsat et kontaktudvalg for statistik om 

det digitale samfund. I forbindelse med etablering af et nyt kontor for Forsk-

ning, Teknologi og Kultur (18. kontor), så er kontaktudvalgets form og indhold 

revideret i januar 2019. Den vigtigste ændring er overgangen til et mere løst 

organiseret kontaktudvalg, som har karakter af en interessegruppe med tema-

baserede møder. 

 

Formålet er at opnå en øget dialog og inddragelse af brugere og faglige eksper-

ter i den statistiske belysning og analyse af digitaliseringen af det danske sam-

fund, såvel borgere som erhvervsliv. 

 

Kontaktudvalget ses som en måde at styrke samarbejdet og koordineringen i 

det danske statistiksamarbejde på området, ligesom det vil give et godt 

fundament for styrket dansk interessevaretagelse særligt i de relevante Euro-

stat fora.  

 

Kontaktudvalget er et forum for dialog om brugernes behov i relation til udvik-

lingen af statistik på området. Møderne bruges til faglig sparring af tekniske 

termer herunder diskussion i forhold til udvikling af nye teknologier og nye 

anvendelsesmønstre. Udvalget vil herudover give plads til dialog om relevans 

og udformning af undersøgelserne om befolkningens og virksomhedernes it-

anvendelse, hvilket relaterer sig til indberetningsbyrde og udnyttelse af nye 

datakilder. 

 

Kontaktudvalget involveres i skriftlige konsultationer, fx i forbindelse med EU 

spørgsmål og ændringer i statistikkerne. DST forpligter sig ikke til at indkalde 

til møder med en fast frekvens. Under kontaktudvalget kan der etableres ar-

bejdsgrupper eller indkaldes til møder blandt en delmængde af kontaktudval-

gets medlemmer.  

 

Der er tale om et kontaktudvalg med eksterne medlemmer. Kontorchefen for 

Forskning, Teknologi og Kultur i Danmarks Statistik er formand for udvalget. 

Danmarks Statistik varetager sekretariatsfunktionerne. 

 

Forud for mødet udsendes et udkast til dagsorden. Udvalgets medlemmer har 

mulighed for at stille forslag til emner. Udvalget mødes normalt to gange årligt. 

Møderne er tema-baserede, evt. med deltagelse af eksterne oplægsholdere uden 

for udvalgets medlemskreds. 

 

Deltagerkredsen er sammensat af de væsentligste brugere af undersøgelserne 

samt faglige eksperter indenfor relevante områder fx rumteknologi, it-

sikkerhed, hvoraf nogle endvidere er repræsentanter for en del af indberetterne 

til statistikkerne. Medlemskredsen kan ændres efter beslutning af Danmarks 

Statistik. 
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Udvalget vil blive orienteret om og drøfte det løbende arbejde i Eurostat og 

andre internationale fora samt forslag til EU-retsakter inden for udvalgets em-

neområde. 

Koordination 


