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Pkt. 1: Velkomst 

Peter Bøegh Nielsen bød velkommen i det ny kontaktudvalg vedrørende stati-

stik om forskning, udvikling og innovation. Baggrunden for nedsættelsen af 

udvalget er at de hidtidige brugerudvalg synes at have været for bredt sammen-

sat med hensyn til at opnå en aktiv dialog om Danmarks Statistiks aktiviteter 

og udvikling. Gennem nedsættelse af et kontaktudvalg på et mere fokuseret 

statistikområde er det håbet, at der opnås dette. Peter Bøegh Nielsen uddybede 

formål m.v. under pkt. 3 på dagsorden. 

 

Til stede 

Afbud 

Dagsorden 
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På dette første møde var der afbud fra Jens Storm og Carter Bloch. 

Pkt. 2: Præsentation af Strategi 2020 

Peter Bøegh Nielsen præsenterede kort Danmarks Statistiks Strategi 2020. Et 

meget centralt budskab er visionen for Danmarks Statistiks virke, at være 

transformeret til en udadvendt data- og vidensgenerator, der styrker den gene-

relle forståelse af samfundsforholdene. Øget brugerinddragelse er i den hen-

seende en vigtig kerneværdi for Danmarks Statistik. Nedsættelse af flere kon-

taktudvalg er en del af implementeringen af denne vision. Udover kontaktud-

valget vedrørende statistikker om forskning, udvikling og innovation nedsættes 

der i kontorets regi også et kontaktudvalg for statistikkerne vedr. det digitale 

samfund. På baggrund af erfaringerne fra disse to udvalg, vil der nedsættes 

øvrige kontaktudvalg efter behov. 

 

I forhold til tidligere strategier er formen ændret væsentligt, så de fleste bud-

skaber fremtræder i læsevenlig punktform. Strategien vil blive underlagt en 

revision hvert andet år og de årlige arbejdsplaner vil tage direkte afsæt i strate-

gien. Peter Bøegh Nielsen nævnte udvalgte punkter i strategiens fem søjler som 

er af relevans for kontaktudvalget. Det gælder etablering af et erhvervsstatistisk 

datavarehus, som er omfattet af Uddannelses- og Forskningsministeriets 

’Roadmap for forskningsinfrastruktur’. Finansieringen af dette store projekt er 

dog ikke afklaret på indeværende tidspunkt. Forretningskritiske virksomheder 

er et initiativ overfor de større koncerner, som samlet skal give en øget kvalitet 

af statistikkerne, bl.a. gennem oprettelse af en ’key account manager’ funktion i 

Danmarks Statistik. En hurtigere offentliggørelse af regnskabsstatistik er plan-

lagt af hensyn til aktualiteten af de vigtige strukturelle indikatorer. Generelt er 

der også initiativer til at udvikle en højere analytisk profil i Danmarks Statistiks 

udgivelser.  

Vedrørende den øgede anvendelse af XBRL data til at sikre en hurtigere regn-

skabsstatistik henledte Henrik Barslund Fosse opmærksomheden på Rigsrevi-

sionens kritik af SKAT’s mangelfulde revision af mindre selskaber og at der i 

den anledning kunne være et potentielt kvalitetsproblem. Peter Bøegh Nielsen 

takkede for denne bemærkning og at dette vil blive tænkt ind i den videre pro-

ces. 

 

Richard B. Larsen takkede for orienteringen og understregede at kontaktudval-

get gerne bidrager med forslag, som kan underbygge den evidensbaserede for-

midling, som er centralt i Strategi 2020. Det kunne fx have været interessant 

med informationsformidling om den offentlige rumforskning i forbindelse med 

Andreas Mogensens rumfærd i september 2015. Helle Månsson svarede, at der 

faktisk havde været tilløb til en sådan aktivitet, men at det af forskellige årsager 

ikke var blevet til noget. Peter Bøegh afsluttede punktet med at understrege, at 

Danmarks Statistik meget gerne modtager forslag fra kontaktudvalget til særli-

ge publiceringer. 

 

Se i øvrigt slides 

Pkt. 3.: Kommissorium for Kontaktudvalg 

Peter Bøegh Nielsen gennemgik kort de væsentligste elementer i udkastet til 

udvalgets kommissorium. 
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Kontaktudvalget nedsættes med det formål at få en tættere og mere aktiv dialog 

med de væsentlige brugere af forskningsstatistikkerne og er i tråd med den 

øgede brugerinvolvering, som nævnes eksplicit i Strategi 2020. Danmarks Sta-

tistik fungerer som sekretariat og varetager formandsposten. For at sikre mest 

muligt dynamik i arbejdet ønsker Danmarks Statistik at finde en næstformand 

blandt de eksterne deltagere. Der forventes således, at næste møde bliver orga-

niseret i samarbejde med den kommende næstformand. Ønsker man at påtage 

sig opgaven som næstformand, bedes man kontakte Peter Bøegh Nielsen 

(pbn@dst.dk, 39 17 31 11).  

Udvalget mødes to gange årligt og det kan besluttes også at arrangere work-

shops om særlige emner. Der planlægges fremover med indlæg fra eksterne 

brugere af statistikkerne. Udvalget beskæftiger sig med store spørgeskemaba-

serede undersøgelser, som er underlagt regelmæssige ændringer, især på grund 

af EU forpligtelser. EU arbejdet inddrages derfor i udvalgets arbejdsområde. 

Referater og baggrundsdokumenter fra udvalget vil blive gjort offentligt tilgæn-

gelige på Danmarks Statistiks hjemmeside. 

 

Kontaktudvalget godkendte kommissorium uden ændringer. 

 

Se i øvrigt bilag 

Pkt. 4.: Brugernes behov for statistik-orientering fra udval-
gets medlemmer 

Et af hovedformålene med nedsættelse af kontaktudvalget er at inddrage bru-

gerne af forskningsstatistikken aktivt i udvikling af statistikområdet. Derfor var 

et meget centralt punkt på dagsorden til det første møde, at høre medlemmerne 

om behovene. 

 

Richardt B. Larsen indledte med at orientere om, at hovedinteressen pt. vedrø-

rer ph.d. statistikkerne, hvortil dansk Industri har fået forskeradgang. Den ana-

lytiske interesse centrer sig om forløbsanalyser af ph.d. forskernes senere be-

skæftigelse og det er navnlig inden for sundhedsforskningen, interessen ligger. 

Lone Solberghøj informerede om, at der er forbedringer på vej i statistikken, 

som muliggør videre forløbsanalyser. Herudover pegede Richard B. Larsen på 

de udfordringer brugerne har i vurdering af opfyldelsen af Barcelona målsæt-

ningerne når det gælder den offentlige forskning. Målsætningerne er relateret 

til omfanget af den faktisk udførte forskning, som de opgøres i statistikken 

’Forskning og udvikling i offentlige institutioner’. Men der lægges blandt bru-

gerne mange kræfter i at vurdere målopfyldelsen i forbindelse med offentliggø-

relse af det offentlige forskningsbudget. I dette mangler dog den ikke uvæsent-

lige finansiering fra private fonde. Som Lene Jendresen bekræftede er det ikke 

muligt at estimere omfanget af denne kilde allerede i budgetmæssig sammen-

hæng. 

 

Peter Bøegh Nielsen kunne oplyse, at der er planer om at gennemføre en ny 

statistik om de private fondes aktiviteter og Helle Månsson kunne supplere 

med, at fondenes finansiering af erhvervslivets forskning og udvikling er en 

oplysning der indsamles hvert andet år. 

 

Richard B. Larsen udtrykte ønsker om en regnskabsstatistik for universiteter-

ne. Universiteterne offentliggør egne regnskaber, men de er vanskelige at tolke. 

Helle Månsson oplyste, at der offentliggøres hovedtal for forskningen for de 

enkelte universiteter. Omkring universiteterne berørte Richard B. Larsen også 



 

4/6 

henholdsvis den internationale sammenlignelighed, når det gælder hovedfag 

samt eksistensen af en fordeling på forskningstyper inden for hovedfagene. 

Helle Månsson oplyste at hovedfagene følger en international klassifikation 

(Fields of Science) samt at der faktisk publiceres en fordeling af ressourcefor-

bruget på forskningstyper per hovedfag. 

 

Endelig synes Richard B. Larsen at det kunne være interessant at belyse den 

danske forskningsstatistik på det geografiske niveau NUTS2 (regioner). Peter 

Bøegh Nielsen nævnte, at det er en ide til næste års version af publikationen 

’Innovation og forskning’. 

 

Mette Fjord Sørensen var forhindret i at deltage i hele mødet, og fokuserede 

sine kommentarer til en ros af årspublikationen ’Innovation og forskning’ samt 

i at nævne en interesse i en forløbsanalyse vedrørende ph.d. uddannedes videre 

erhvervsbeskæftigelse, jf. Richard B. Larsens omtale ovenfor og Lone Sol-

bjergshøjs svar. 

 

Peter Bøegh Nielsen nævnte, at det var et muligt emne at tage op i næste versi-

on af årspublikationen, som kontaktudvalget vil blive inddraget i redaktionen 

af. 

 

Simon Rahlf Hauptmann omtalte den igangværende dialog med Danmarks 

Statistik vedrørende statistikken om IP rettigheder. Peter Bøegh Nielsen uddy-

bede med at informere om, at Danmarks Statstik som indledning til de kom-

mende finanslovsforhandlinger har redegjort for hvilke statistikker, der er EU 

forordningsbestemte. Statistikken om IP rettigheder er ikke forordningsbe-

stemt og dens videre skæbne er pt. ikke fuldt belyst. 

 

Niels Askær-Hune orienterede om, at anvendelsen af erhvervsdata til analyti-

ske formål er forankret i den generelle firmastatistik og at den største udfor-

dring på det seneste har været komplicerede koncernstrukturer, herunder især 

de fondsejede koncerner. Peter Bøegh Nielsen pegede på eksistensen af kon-

cernstatistikken og den forventede etablering af ny statistik om de private fon-

des aktiviteter. 

 

Henrik Barslund Fosse er også udfordret af de komplicerede koncernrelationer. 

Herudover udtrykte han tilfredshed med FUI statistikken, men efterspurgte en 

kvantificering af innovationsaktiviteter, fx andelen af omsætning, som kan rela-

teres til nye produkter på markedet. Der er gode oplysninger om international 

sourcing af forsknings- og udviklingsaktiviteter, men det er uden nærmere spe-

cifikationer. Endelig er deflateringen af forskning og udvikling en stor udfor-

dring, som kunne lettes, hvis der er oplysninger om hvilken type investeringer 

der er tale om. Henrik Barslund Fosse udtrykte afslutningsvis ønske om at sta-

tistikken om den offentlige forskning og udvikling indgår i forskerordningen. 

Helle Månsson svarede at denne interesse er forståelig og at hindringen er af 

teknisk karakter idet det er meget vanskeligt at koble informationerne til andre 

registeroplysninger. 

 

Peter Bøegh Nielsen takkede for de mange bidrag. 

Pkt. 5.:Udviklingsplaner-orientering fra Danmarks Statistik 

Helle Månsson præsenterede kort et nyt initiativ omkring handel med forsk-

ning og udviklingstjenester, som er et samarbejde med kontoret vedrørende 
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Udenrigsøkonomi, med det formål at opgøre et nettoresultat for udenrigshan-

delen med disse tjenester. Statistikken for erhvervslivets forskning og udvikling 

bidrager med oplysninger om det samlede køb hhv. salg  FoU-tjenester. Projek-

tet er medfinansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation. De første fore-

løbige tal ventes hen mod årets slutning. 

 

Dernæst orienterede Helle Månsson om kadencen i statistikken om erhvervsli-

vets forskning og udvikling. Den uddelte oversigt er dannet for at illustrere, at 

der henover året er væsentlige begivenheder, som har betydning for det nye 

kontaktudvalgs arbejde og indflydelse. Danmarks Statistik har til hensigt at 

inddrage udvalget i beslutninger, hvor det findes relevant. 

 

Lone Solbjerghøj præsenterede kort ph.d.-statistikken. Ud over de tidligere 

omtalte planer om statistisk beskrivelse af ph.d.’er på arbejdsmarked, fortalte 

Lone Solbjerghøj om det løbende arbejde med forbedring af datakvaliteten og 

forkortelse af publiceringstiden, som i år forventes afkortet med 2 måneder, 

således at statistikken for 2015 udkommer medio august 2016.   

 

Se i øvrigt slides og bilag 

Pkt. 6.:Det internationale samarbejde 

Jens Brodersen redegjorde for det internationale samarbejde vedrørende 

forskningsstatistikkerne 

 

Eurostat (FRIBS) 

Den væsentligste samarbejdspartner er Eurostat, der gennem rammeforord-

ning bestemmer en stor del af statistikkernes indhold. Det juridiske grundlag er 

under revision idet en lang række erhvervsstatistikker vil blive samlet i én rets-

akt, FRIBS. Ændringerne for forskningsstatistikkerne er meget beskedne og 

vedrører hovedsageligt brug af en brancheopdeling for erhvervslivets forskning 

og udvikling, som er harmoniseret med de øvrige strukturelle erhvervsstatistik-

ker. Der ventes ikke foretaget væsentlige ændringer i kravene som følge af den 

nye version af Frascati manualen, jf. nedenfor. Når det gælder innovation har 

EU altid arbejdet med varierende frivillige moduler til supplement af den bin-

dende undersøgelse. Danmark Statistik deltager kun i disse hvis der er interes-

se for dem,  og de kan finansieres. 

 

Data til OECD afleveres gennem dataleverancer til Eurostat 

 

Frascati- og Oslo-manualerne 

Der er i OECD regi foretaget en nylig revision af manualen, der vedrører forsk-

ning og udvikling, den såkaldte Frascati manual. Revisionen medfører ikke 

ændringer der kan give anledning til egentlige databrud. Der er primært tale 

om en mere præcis og detaljeret beskrivelse af begreberne illustreret med gode 

eksempler. 

 

En revision af Oslo manualen, som vedrører innovation er lige indledt. 

 

Samarbejdsprojekter (OECD) 

Endelig deltager Danmarks Statistik i et samarbejdsprojekt i OECD vedrørende 

skatteincitamenter i erhvervslivet. 

 

Se i øvrigt slides 
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Pkt.7.:Eventuelt 

 

Helle Månsson nævnte muligheden af høring af udvalget op til arbejdsgruppe-

møder i EU. 

 

Peter Bøegh Nielsen takkede for et godt og aktivt møde. 

Kommende møde 

Næste møde i kontaktudvalget forventes afholdt sidst i oktober 2016. 

 


