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1 Velkomst og meddelelser 

2 Tema: e-handel, markedsplatforme og deleøkonomi (rundbordsdiskus-

sion om brugerbehov, prioriteter samt erfaringer) 

3 Kommende DST udgivelser – kommentarer? 

a. It-anvendelse i befolkningen 2016 

b. Virksomhedernes anvendelse af it 2016 

4 Næste års undersøgelser – kort orientering 

5 Eventuelt 

 

Pkt. 1: Velkomst og meddelelser 

Peter Bøegh Nielsen bød velkommen og takkede for fremmøde. Mødet fortsatte 

med en række meddelelser. 

 

Mødelederen orienterede gruppen om godkendelsesprocessen for møderefera-

ter. Udkast til referat udsendes til gruppen kort efter mødet. Udkastet tilrettes 

på baggrund af kommentarer fra medlemmerne og publiceres umiddelbart 

efter tilretningen på Danmarks Statistiks hjemmeside. Der finder således ingen 

formel godkendelse sted på næste møde. 

 

Næste meddelelse handlede om den stigende interesse om måling af deleøko-

nomien. Deleøkonomien bliver et punkt på næste års arbejdsplan for Dan-

marks Statistik, med flere konkrete projekter. Eksempelvis et samarbejde med 

Mødested og tid 

Mødeleder 

Til stede 

Ikke til stede 

Dagsorden 

Godkendelse af 

mødereferater 

Deleøkonomiens stigende 

betydning 

http://www.dst.dk/da/OmDS/organisation/Brugerudvalg/kontaktudvalg-for-statistik-om-det-digitale-samfund
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Erhvervsstyrelsen om at skabe mere viden om området og igangsættelse af en 

undersøgelse om eventuelt underrapportering af betalingsbalancens rejsepost. 

Formanden opfordrede medlemmerne til at deltage på to kommende faglige 

arrangementer med deltagelse fra bl.a. OECD og Eurostat: 

 21. november 2016: Positioning Nordic countries and enterprises in 

Global Value Chains  (Nordisk Ministerråd) 

 22. november 2016 Hvilke udfordringer og muligheder giver den digita-

le økonomi? (Danmarks Statistik) 

 

Danmark Statistik forventer i 2017 at gennemføre en undersøgelse om interna-

tional organisering og outsourcing. I den forbindelse er input omkring data-

mæssige behov og prioriteringer samt evt. erfaringer velkomne, fx omkring 

emner som automatisering. Anders Sørensen kort fortalte om sit arbejde med 

belysning af automatiseringen i danske industrivirksomheder og meddelte, at 

han gerne vil bidrage med erfaringer og viden om at indsamle og analysere data 

om emnet. 

 

Danmarks Statistik takkede udvalget for deres input til forhandlingerne om it-

anvendelsesstatistikkerne i 2018. Forhandlingerne fortsætter i Eurostat regi, 

hvor DST deltager i to task forces.  

 

Endeligt orienterede Peter Bøegh Nielsen om, at ingen af udvalgsmedlemmerne 

har meldt sig til næstformandsposten. Danmarks Statistik fortolker den mang-

lende interesse som manglende behov for at finde en næstformand, og foreslår, 

at udvalget fortsætter sit arbejde uden næstformand. Skulle det vise sig, at der 

er behov for en næstformand blandt brugerne, kan beslutningen revideres. 

 

Agnes Tassy orienterede om, at fuldmægtig Vincent Rudnicki er udvalgets nye 

kontaktperson for Digitaliseringsstyrelsen. 

 

 

Pkt. 2: Tema: e-handel, markedsplatforme og deleøkonomi 

(rundbordsdiskussion om brugerbehov, prioriteter samt 

erfaringer) 

Danmarks Statistik indledte emnet med at fortælle om udviklingsprojektet om 

formulering af fremtidige EU-spørgsmål om e-handel, markedsplatforme og 

deleøkonomi. I processen er det vigtigt at sikre, at Kommissionens synspunkter 

suppleres med nationale erfaringer, prioriteter og brugerbehov.  

 

Den livlige diskussion berørte en række interessante spørgsmål. 

 Deleøkonomien er ikke noget nyt fænomen, men udbredelsen af plat-

forme og smartphones har medført en hidtil uset vækst i udbredelse og 

omfang, der forudses at fortsætte i de kommende mange år. Denne ud-

vikling udfordrer den traditionelle måling af BNP, priser, osv. og der er 

behov for nytænkning. 

 Statistikkontorerne har flere konkrete udfordringer. Nuværende esti-

meringer fx af turismen bliver undervurderet. De første forsøg med at 

belyse deleøkonomi fx private udlejning af ferieboliger viste sig at være 

vanskelige. 

 Deleøkonomiske aktiviteter kan ikke afgrænses med bestemte bran-

cher. 

Belysning af 

automatisering 

Brugerinput til 2018 

undersøgelserne 

Ingen næstformand 

Ny kontaktperson fra 

DIGST 

http://www.dst.dk/da/OmDS/maal-og-resultater/faglige-arrangementer
http://www.dst.dk/da/OmDS/maal-og-resultater/faglige-arrangementer
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 Samme udbyder (fx en it-specialist) kan udføre forskellige aktiviteter 

(ofte i forskellige brancher) eksempelvis som fastansat om dagen of 

som free-lancer om aftenen. 

 Mulige kilder, der i fremtiden vil blive undersøgt omfatter oplysninger 

fra SKAT, og scraping af oplysninger fra hjemmesider. 

 Det vil være nødvendigt at afklare mulige juridiske problemer ifm. 

scrapning. 

 IT Branchen nævnte, at det kunne være en mulighed at indgå i dialog 

med nogle af deres medlemmer, der udfører platformøkonomiske akti-

viteter.  

 Hvem er den optimale kilde til oplysninger, er det platformene eller de 

enkelte udbydere/leverandører? Platformene er bestemt interessante at 

kortlægge. Udfordringen er dog, at der kommer fortsat flere platforme, 

business models, aktører, osv og samtidigt har de nationale statistik-

kontorer begrænsede ressourcer til at belyse området. 

 Crowd sourcing og crowd funding er ofte grænseoverskridende. Ek-

sempelvis viser en hurtig internetsøgning, at amerikanske Kickstarter 

finansierer 858 danske projekter. 

 IT Banchen kan allerede nu dokumentere et skifte, hvor flere it-faglige 

bliver free-lancere og antallet af fastansatte falder. En udvikling, der 

forventes at tage endnu mere fart i fremtiden. 

 Platformøkonomi med geografisk afgrænsning, hvor ’lokale’ udbydere 

bliver forbundet med lokale aftagere bliver stadig mere populært. Det 

kunne være interessant at belyse betydningen af afstand mellem aktø-

rerne. 

 

Afslutningsvis har flere udvalgsmedlemmer tilkendegivet, at deleøkonomi, mv 

har stor betydning for deres organisation, og man støtter arbejdet med at skabe 

mere viden om området. 

 

Danmarks Statistik takkede for bidragene. Michael E. Nielsen skitserede pro-

cessen omkring udvikling og test af spørgeskema-indhold i foråret 2017 – et 

arbejde, Danmarks Statistik ønsker at indgå i dialog med udvalgsmedlemmerne 

omkring. 

 

Pkt. 3: Kommende DST udgivelser 

Der var kun en enkelt kommentar til de i forvejen udsendte indholdsfortegnel-

ser for de to årspublikationer. Slots- og Kulturstyrelsen så gerne, at væsentlig 

udvikling som ny måde at se TV på (streaming) bliver inkluderet i publikatio-

nen om danskernes it-anvendelse. Agnes Tassy svarede, at rapporten vil have et 

underafsnit, der beskriver streaming, herunder streaming af TV-programmer. 

 

Danmarks Statistik orienterede om, at publikationen om virksomhedernes it-

brug forventes at udkomme i januar 2017. It-anvendelse i befolkningen publi-

ceres den 28. november 2016. Udkastet til sidstnævnte udsendes snarest til 

udvalgets medlemmer med henblik på at modtage kommentarer. Udkast til 

førstnævnte forventes cirkuleret medio december. 
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Pkt. 4: Næste års undersøgelser 

 

Mødet fortsatte med en kort orientering om indholdet af EU-delen for 2017 

undersøgelserne. Yderligere detaljer findes i bilag til mødereferat. 

 

Flere medlemmer udtrykte interesse for at indgå i dialog om EU-fastlagt ind-

hold i spørgeskemaerne samt behov set fra et dansk synspunkt. 

 

Danmarks Statistik skitserede tidsplanen for 2017 undersøgelserne, herunder 

den nært forestående fastlæggelse af det endelige spørgeskema-indhold. 

 
 

Louise Marianne Lempel fra Erhvervsstyrelsen spurgte til, om Danmark Stati-

stik havde planer om at udarbejde tværgående analyser, hvor data fra forskelli-

ge undersøgelser indgå. Danmarks Statistik svarede, at ’ekstra’ tværgående 

analyser er altid interessante, men ofte begrænses af ressourceknaphed.  

 

Et eksempel på kombinering af diverse data kilder er den seneste NYT om it-

anvendelse i befolkningen, der belyser danskernes digitale adgange til sundhed. 

Publikationen udkom den 25. oktober 2016 med bidrag fra sundhed.dk, data 

om lægebesøgsstatistikken og tal fra it-anvendelsesstatistikken. 

 

Peter Bøegh Nielsen takkede gruppen for den aktive deltagelse i udvalgets ar-

bejde. Næste møde forudses at blive afholdt i marts 2017. 

file://///nas1/data/K11/Kontaktudvalg%20for%20statisk%20om%20det%20digitale%20samfund/Møde%2011.%20nov.%202016/2.%20møde.pptx
http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml?cid=27514

