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Erhvervslivets Udvikling 

Kommissorium for kontaktudvalg for statistik om 
det digitale samfund 

Danmarks Statistik har besluttet at nedsætte et kontaktudvalg for statistik om 
det digitale samfund.  
 
Formålet er at opnå en øget dialog og inddragelse af brugere og andre samar-
bejdspartnere i den løbende statistiske belysning og analyse af digitaliseringen 
af det danske samfund, såvel borgere som erhvervsliv. 
 
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 informationssamfundet. Udvalget vil her-
udover give plads til dialog om relevans og udformning af undersøgelserne om 
befolkningens og virksomhedernes it-anvendelse, hvilket relaterer sig til indbe-
retningsbyrde og udnyttelse af nye datakilder.    
 
Der er tale om et kontaktudvalg med eksterne medlemmer. Kontorchefen for 
Erhvervslivets Udvikling i Danmarks Statistik er formand for udvalget. Der 
udpeges en næstformand blandt udvalgets eksterne medlemmer. Danmarks 
Statistik varetager sekretariatsfunktionerne. 
 
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.  
 
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 undersøgelserne 
om befolkningens og virksomhedernes it-anvendelse, hvoraf nogle endvidere er 
repræsentanter for en betydelig del af indberetterne til statistikkerne. 
 
Medlemskredsen kan ændres efter beslutning af Danmarks Statistik. 
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Deltagere: 
Professor Frederic Warzynski Aarhus Universitet 

Analytiker Emilie Agner Damm Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

Professor Anders Sørensen Copenhagen Business School 

Chefkonsulent Søren Cajus Dansk Industri 

Fuldmægtig Klavs Helberg Jensen Digitaliseringsstyrelsen 

Fuldmægtig Toke Handberg Jeppesen Erhvervsstyrelsen 

Kommunikationschef Rune Fick Hansen IT-Branchen 

Afdelingschef Steen Kyed Kulturministeriet 

Jurist Ingrid Stokholm Lauridsen Ældre Sagen 
 
 
 
Erhvervslivets Udvikling varetager sekretariatsfunktionen for kontaktudvalget. 
 
Udvalgets overordnede arbejdsområder er at drøfte og evaluere:  
 

• Resultaterne af statistikkerne, der omhandler det digitale samfund 
• Udviklingen i indholdet i spørgeskemaundersøgelserne It-anvendelse i 

befolkningen og Virksomhedernes it-anvendelse 
• Øvrige udviklingsaktiviteter, herunder samarbejdsmuligheder 
• Brugernes anvendelse af og behov for statistik  
• Kvalitet, dokumentation og formidling af statistikkerne  

 
Udvalgets opgave vil være rettet mod anvendelse, udvikling og samordning af 
statistik om det digitale samfund. 
 
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.  
 
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 i Danmarks Statistik. 
 
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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