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Pkt. 1: Velkomst 

Peter Bøegh Nielsen bød velkommen og takkede for fremmøde. Hovedårsagen 

til nedsættelsen af kontaktudvalget er at sikre videndeling og dialog med ek-

sperter og væsentlige brugere.  It-anvendelse og digitaliseringen af samfundet 

er i konstant dynamisk udvikling, hvilket medfører, at den statistiske belysning 

af området ofte kan være udfordrende. Fokus på konstruktivt og pro-aktivt 

samarbejde er i fin tråd med Danmarks Statistiks vision om at blive en udad-

vendt data- og vidensgenerator.  
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Nedsættelse af flere kontaktudvalg er en del af implementeringen af denne vi-

sion. Udover kontaktudvalg for det digitale samfund nedsættes der i kontorets 

regi også et kontaktudvalg for statistikkerne vedr. Forskning, udvikling og in-

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

øvrige kontaktudvalg efter behov. 

 

Peter Bøegh Nielsen opfordrede kontaktudvalgets medlemmer til at præsente-

rede sig kort. 

Pkt. 2: Kommissorium 

Peter Bøegh Nielsen gennemgik hovedpunkterne i kontaktudvalgets kommis-

sorium. Fokusområderne i arbejdet vil være statistikkerne om it-anvendelse. 

Det er dog vigtigt at understrege, at andre statistikker og emner kan også drøf-

tes, fx dokumentation.  

 

Anders Sørensen anmodede om, at der sikres passende harmonisering og 

kommunikation mellem de forskellige kontaktudvalg således, at arbejdet under 

de enkelte udvalg ikke løber i hver sin retning. Peter Bøegh Nielsen bekræftede, 

at arbejdet i de forskellige udvalg koordineres og tilføjede, at der også kan være 

tale om tværgående workshops eller andre former for mere konkrete tværgåen-

de aktiviteter, der involverer begge kontaktudvalg. 

 

Klavs Helberg Jensen spurgte, hvorvidt udviklingsarbejdet af de to it-

anvendelsesstatistikker (’It anvendelse i virksomhederne’ og ’It anvendelse i 

befolkningen) fremover skal ske i kontaktudvalgets regi. Peter Bøegh Nielsen 

svarede, at det mere detaljeorienterede udviklingsarbejde vedr. de to konkrete 

undersøgelser ikke vil være en del af kontaktudvalgets mere overordnede drøf-

telser, der vil også berøre andre statistikker og emner.  

 

Søren Cajus udtrykte sin opbakning til kontaktudvalgets arbejde, et forum, 

hvor medlemmerne med fordel kan inspirere hinanden. 

 

Peter Bøegh Nielsen konkluderede, at kontaktudvalgets kommissorium blev 

vedtaget uden ændringer.  

 

For at sikre mest muligt dynamik i arbejdet ønsker Danmarks Statistik at finde 

en næstformand. Der forventes således, at næste møde bliver organiseret i 

samarbejde med den kommende næstformand. Ønsker man at påtage sig opga-

ven som næstformand, bedes man kontakte Peter Bøegh Nielsen (pbn@dst.dk, 

39 17 31 11).  

 

Pkt. 3: Præsentation af Strategi 2020 

Peter Bøegh Nielsen præsenterede Danmarks Statistiks nye strategi og dens 

vigtigste initiativer. Organisationens vision er at skabe en institution, som i 

2020 er transformeret til en udadvendt data- og vidensgenerator, der styrker 

den generelle forståelse af samfundsforholdene. Danmarks Statistik har en 

ambition om ikke alene at generere data, men også generere viden bl.a. i form 

af mere analyse. 

Næstformand  
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En liste over de vigtigste målsætninger findes i vedlagte præsentation (bilag 1). 

Pkt. 4: Brugernes behov for statistik 

Mødet fortsatte med en bordrunde, hvor udvalgets medlemmer skitserede de-

res ønsker med hensyn til fremtidige undersøgelser eller initiativer.  

 

Steen Kyed informerede om øget prioritering af registerbaseret analyse i Kul-

turministeriet. Institutionen er således interesseret i statistik, herunder udnyt-

telse af big data, som input til mere analyse og viden til brug for politikformule-

ring og -evaluering. Kulturlivet og danskernes kulturvaner bliver i højere grad 

påvirket af den digitale udvikling, der markant ændrer betingelserne for både 

udbud- og behovssiden af kulturlivet. Deltagelse i kontaktudvalget kan inspire-

re, fremme samarbejde, analyse og videndeling.  

 

Klavs Helberg Jensen fra Digitaliseringsstyrelsen orienterede kort om styrel-

sens arbejde, der omfatter forvaltning af både borger- og virksomhedsrettede 

løsninger. Et fokusområde er at kunne benchmarke anvendelsen af digitale 

løsninger til analogverden og udbygge viden om årsagerne til manglende an-

vendelse med henblik på bedre at kunne håndtere udfordringerne ved digitali-

seringen. 

 

Ingrid Stokholm Lauridsen fra Ældre Sagen er mest interesseret i Danmarks 

Statistiks undersøgelse om befolkningens anvendelse af internet herunder sær-

ligt den ældre generations brug af it. Udover mere viden om manglende anven-

delse, er brug af diverse betalingsmidler et vigtigt fokusområde for Ældre Sa-

gen. 

 

Ældre Sagen har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen i en årrække med-

finansieret en udvidelse af statistikkens population (75-89 år). Ingrid Stokholm 

Lauridsen udtrykte et ønske om, at der bør arbejdes på, at stikprøven på hele 

EU-undersøgelsen udvides, da det er særligt interessant at se på statistikken for 

ældre over 75 år, da der her er væsentlig forskel på internet brug i forhold til de 

yngre grupper. Det kunne være interessant at kunne sammenligne med EU-

landene for de ældste aldersgrupper også. En afledt effekt ved at udvide stik-

prøven for hele EU-undersøgelsen ville være, at Ældre Sagen og Digitalise-

ringsstyrelsen ikke længere behøver at betale for en udvidelse. EU p.t. alene 

medfinansierer den EU-regulerede del af undersøgelsen (16-74 år). 

 

Klavs Helberg Jensen fra Digitaliseringsstyrelsen støttede Ældre Sagens ønske 

om udvidelsen af stikprøven i alle EU-lande, som vil nok medføre ændret fi-

nansiering af belysningen af de ældres brug af it. 

 

Peter Bøegh Nielsen kommenterede kort, at Danmarks Statistik ikke har bud-

get til selv at betale for udvidelsen af stikprøven. 

 

Emilie Agner Damm fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er interesseret i 

bedre udnyttelse af eksisterende data ved at koble forskellige registre. Eksem-

pler på interesseområder er virksomhedernes performance og sammenhæng 

mellem arbejdskrafttype og uddannelsesniveau samt it i undervisningen. 
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Erhvervsstyrelsen er storbruger af Danmarks Statistiks undersøgelser og har 

også forskeradgang til data. Toke Handberg Jeppesen skitserede en række for-

ventninger til kontaktudvalgets arbejde, udveksling af best practice metoder, 

bedre udnyttelse af eksisterende registre, øget timeliness, forbedret indhold (it-

udgifter). 

 

Peter Bøegh Nielsen kommenterede kort, at der skal være en balance mellem 

kortere udgivelsestider og kvalitetssikring bl.a. i form af ofte meget tidskræ-

vende fejlsøgning og fejlrettelse. 

 

Agnes Tassy lovede at tage bilateral kontakt med hensyn til at sikre et mere up 

to date indhold i undersøgelsen om virksomhedernes it-udgifter. 

 

De to væsentligste ønsker fra Anders Sørensen fra Copenhagen Business School 

er en bedre koordinering af statistikkerne ’it anvendelse i virksomhederne’ og 

’it-udgifter’ samt et mindre antal ’ja/nej’ spørgsmål i statistikken om danske 

virksomheders it-anvendelse. Begge tiltag vil fremme mulighederne for at kun-

ne isolere digitaliseringens effekt i forhold til performance. 

 

Peter Bøegh Nielsen henledte opmærksomheden på, at Danmarks Statistiks 

nuværende praksis er en slags negativ koordinering af stikprøver, der formind-

sker indberetningsbyrden. Ifølge de nuværende regler må microvirksomheder1 

ikke deltage i flere end tre undersøgelser i samme år. I forbindelse med etable-

ring af et erhvervsstatistisk datavarehus indgår dog overvejelser om på udvalg-

te statistikker at arbejde med positiv koordinering, så man sikrer sig, at et stør-

re antal virksomheder indgår på tværs af flere statistikker. Dette vil øge værdi-

en af de indsamlede oplysninger uden samlet set at lede til en større indberet-

ningsbyrde for erhvervslivet. 

 

Søren Cajus understregede, at Dansk Industri ikke ønsker konkurrenceforvrid-

ning, hvor offentlige institutioner som Danmarks Statistik konkurrerer med 

private konsulentvirksomheder. Han opfordrede endvidere til, at virksomhe-

der, der deltager i statistiske undersøgelser ’belønnes’ med gratis adgang til den 

statstik, de bidrager til. 

 

Peter Bøegh Nielsen bekræftede, at det allerede i dag er tilfældet. Når virksom-

hederne indberetter deres tal, har de via indberetningssiden mulighed for at se 

senest offentliggjorte resultater af den statistik, de bidrager til.  

 

Dansk Industri har en række interessepunkter vedr. den digitale udvikling: it-

kriminalitet, hvor man måler omfanget af hændelser og ikke kun politiker, nye 

forretningsmodeller, deleøkonomi, åbne data, e-handel, telemedicin samt 

smart governance. 

Pkt. 5: Udviklingsplaner 

Michael E. Nielsen præsenterede det EU-projekt om udvikling af it-

anvendelsesstatistikkerne, der løber i 2016-2017 og har til formål at udvikle nyt 

indhold samt revidere og forenkle eksisterende indhold angående virksomhe-

dernes og borgernes brug af it. 

                                                           
1 Virksomheder med under 10 ansatte 
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Som en del af dette arbejde vil der være mulighed for at anvende input fra ud-

valgets medlemmer, fx ved at tage udgangspunkt i ønsker for fremtidigt ind-

hold, når nye spørgsmål skal formuleres.  

 

Flere detaljer findes i vedlagte præsentation (bilag 2). 

 

Toke Handberg Jeppesen henledte opmærksomheden på, at man eventuelt 

med fordel kunne hente inspiration mv fra det netop nedsatte Virksomhedsråd 

for IT-sikkerhed, der skal komme med konkrete anbefalinger til at styrke it-

sikkerheden og ansvarlig datahåndtering i danske virksomheder. 

 

Søren Cajus tilføjede, at der måske kunne være muligt at teste nye spørgsmål 

ved hjælp af Dansk Industris virksomhedspanel. 

 

Anders Sørensen nævnte, at det i forbindelse med udvikling af nye statstikker 

nogle gange kan være en udfordring at finde de væsentligste spørgsmål. Ek-

sempelvis savner han statistik om udbudssiden, fx bredbåndshastigheder. 

 

Toke Handberg Jeppesen svarede, at der i dag udarbejdes en række oplysnin-

ger om udbudssiden af it – et område, som tidligere hørte under It- og telesty-

relsen. I dag er det Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen (fx mobildæk-

ning) og Energistyrelsen, der indsamler og fremstiller statistik om it infrastruk-

tur. 

Pkt. 6: Status på relevante undersøgelser 

Agnes Tassy informerede gruppen om den igangværende 2016-udgave af un-

dersøgelsen ’It anvendelse i befolkningen’, der udarbejdes i samarbejde med 

Digitaliseringsstyrelsen, Ældre Sagen og Slots- og Kulturstyrelsen. De første 

resultater offentliggøres som planlagt i juni 2016. 

 

Michael E. Nielsen orienterede om ’It anvendelse i virksomhederne 2016’. Her 

kræver dataindsamlingen og -valideringen længere tid end i befolkningsunder-

søgelsen. Resultaterne udkommer primo september 2016. Statistikken udar-

bejdes i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og Copenhagen Business School. 

 

Præsentationerne gennemgik arbejdsprocessen for de kommende udgaver af de 

EU-harmoniserede spørgeskemaer for it-anvendelsesstatistikker. Arbejdspro-

cessen i Eurostat regi, hvor 28 lande skal forhandle og blive enige om fælles 

indhold, er tidskrævende. Her er det vigtigt at huske, at eventuelle ny emner 

skal foreslås allerede to år før dataindsamlingstidspunktet. 

 

Flere detaljer findes i vedlagte præsentationer (bilag 3 og 4). 

 


