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14. marts 2016 

PBN/ 

Erhvervslivets Udvikling 

Kommissorium for kontaktudvalg for statistikker 
om Forskning, udvikling og innovation 

Danmarks Statistik har besluttet at nedsætte et kontaktudvalg for statistikkerne 

om Forskning, udvikling og innovation.  

 

Formålet er at opnå en øget dialog og inddragelse af brugere og andre samar-

bejdspartnere i den løbende belysning af vidensamfundet. 

 

Udvalget bidrager til realiseringen af Danmarks Statistiks overordnede vision i 

Strategi 2020 om, at Danmarks Statistik ” i 2020 er transformeret til en udad-

vendt data- og vidensgenerator, der styrker den generelle forståelse af sam-

fundsforholdene.” Udvalget vil mere konkret være et væsentligt forum for dia-

log om brugernes nye og ændrede behov i relation til udviklingen af statistik 

på området. Udvalget ses som en måde at styrke samarbejdet og koordinerin-

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

fundament for styrket dansk interessevaretagelse særligt i de relevante Euro-

stat fora som fx arbejdsgruppen om videnskab, teknologi og innovation. Udval-

get vil herudover give plads til dialog om relevans og udformning af undersø-

gelserne om vidensamfundet, hvilket relaterer sig til indberetningsbyrde og 

udnyttelse af nye datakilder.    

 

Kontorchefen for Erhvervslivets udvikling i Danmarks Statistik er formand for 

udvalget. Der udpeges en næstformand blandt udvalgets repræsentanter for 

brugerne. Danmarks Statistik varetager sekretariatsfunktionerne.  

  

Sekretariatet udsender materiale og udarbejder referat mv. Referater godken-

des af udvalgets medlemmer.  

 

Udvalget mødes normalt to gange årligt.  

 

Drøftelser i udvalget sker såvel ved medlemmernes reaktion på oplæg fra Dan-

marks 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, evt. med deltagelse af eksterne 

oplægsholdere uden for udvalgets medlemskreds.  

 

Der kan nedsættes arbejdsgrupper i tilknytning til udvalget.  

 

Deltagerkredsen er sammensat af de væsentligste brugere af og dataleverandø-

rer til FUI-statistikkerne, samt repræsentanter for en betydelig del af indberet-

terne til FUI-statistikkerne. 

 

Medlemskredsen kan ændres efter beslutning af Danmarks Statistik. 
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Deltagere: 
Professor Carter Bloch Dansk Center for Forskningsanalyse 

Uddannelses- og forskningspolitiske 

chef Mette Fjord Sørensen 

Dansk Erhverv 

Chefkonsulent Richard B. Larsen Dansk Industri 

Chefkonsulent Nils Askær-Hune Erhvervsstyrelsen 

Fuldmægtig Simon Rahlf Hauptmann  Patent- og Varemærkestyrelsen 

Kontorchef Andreas Blohm Graversen Styrelsen for Forskning og Innovation 

Kontorchef Jens Storm Styrelsen for videregående uddannelser 

 

 

 

Erhvervslivets Udvikling varetager sekretariatsfunktionen for kontaktudvalget. 

 

Udvalgets overordnede arbejdsområder er at drøfte og evaluere:  

• Resultaterne af statistikkerne, der omhandler Forskning og Udvikling 

og Innovation 

• Udviklingen i indholdet i spørgeskemaundersøgelsen forskning, udvik-

ling og innovation i erhvervslivet 

• Øvrige udviklingsaktiviteter  

• Brugernes anvendelse af og behov for statistik  

• Kvalitet, dokumentation og formidling af statistikkerne  

 

Udvalget vil desuden blive orienteret om og drøfte det løbende arbejde i Euro-

stat og andre internationale fora samt forslag til EU-retsakter inden for udval-

gets emneområde.  

 

Udvalgets opgave vil være rettet mod anvendelse, udvikling og samordning af 

statistikkerne om vidensamfundet. 

 

Mødetidspunkt bør koordineres i forhold til møder i Danmarks Statistiks Sty-

relse, såfremt denne skal forelægges ønsker om ændringer i statistikkerne. 

 

Forud for mødet udsendes et udkast til dagsorden, som udarbejdes i samarbej-

de mellem udvalgets formand og næstformand. Udvalgets medlemmer har mu-

lighed for at stille forslag til dagsordenspunkter. 

 

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. 

 

Mødematerialer og en oversigt over udvalgets medlemmer vil være tilgængelig 

på udvalgets internetside. 

 

Udvalget refererer til Danmarks Statistik og der aflægges årligt rapport om 

aktiviteter og resultater til direktionen. 

 

Udvalget evaluerer på sit møde i første halvår 2020 udvalgets arbejde og resul-

tater med henblik på indstilling til Danmarks Statistiks direktion vedr. fortsæt-

telse af kontaktudvalget.  
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