
Internationale 
samarbejder

Innovation, forskning og udvikling

i regi af Eurostat og OECD



DST deltager i flere arbejdsgrupper.

� Eurostat er det bindende EU samarbejde.

� Forordninger

� Leverancer til database og publikationer

� OECD står for et samarbejde baseret på koncensus.

� Samarbejde med lande fra hele verden

� Database og publikationer (opdateres via Eurostat)

� Frascati manual(FM)

- Implementering af FM version 7  

� Oslo manual(OM)

- Revision til version 4

� Micro-data analyse herunder skatterabatter til FoU
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EU regulering af statistiksamarbejde

� Parlaments- og Rådsbeslutning (1608/2003/EF)

� Kommissionsforordninger
� (EU) NR.995/2012 om videnskab og teknologi

� (EF) Nr. 540/2009 og (EF) Nr.1450/2004 om Innovation

� Proposal for a Regulation of the European 
Parliament and of the Council on European business 
statistics (FRIBS)
� Rammeforordning for erhvervsstatistikkerne herunder FoU

� Publicering på fælles branche fordelinger

� Økonomiske enheder

� Ingen direkte reference til Frascati og Oslo Manualerne.
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Bidrag til internationale statistikker

� Community innovation survey(CIS) gennemføres I 
lige år med et fælles udviklet spørgeskema

� CIS 2016 bliver behandlet på møde I juni

� Danmark deltager med de obligatoriske spørgsmål
og ad hoc spørgsmål, som er frivillige,

� hvis der er interesse og finansiering

� FoU gennemføres I ulige år med mest detaljerede
spørgeskema og I lige år med et summarisk
spørgeskema
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Aktuelle emner for samarbejdet

� Koordineret implementering af FM 7.0 for EU landene.
� 21 prioriterede emner hvoraf to kan få konsekvenser for 

statistikken:
- De fire kriterier for FoU

- Cut of for FoU deltagelse fra 5% til 10%

� Emner for revision af OM 4.0
� To emner har fyldt meget I drøftelserne

- Offentlig innovation

- Design som selvstændig innovations type eller noget helt andet?

� Timeliness
- Fremrykket GBARD

- Fast track procedure

� OECD analyse af skatterabatter til FoU
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