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Pkt. 1: Velkomst og meddelelser 

Helle Månsson bød velkommen til det 2. møde i kontaktudvalget og beklagede 

indledningsvis fraværet af Peter Bøegh Nielsen, som var forhindret i at deltage. 

 

På udvalgets første møde opfordrede Danmarks Statistik til, at der blandt de 

eksterne deltagere blev udpeget en næstformand. Der har ikke været tilbage-

melding vedrørende dette og Helle Månsson nævnte at det stadig er muligt at 

kandidere til denne post. Interessetilkendegivelse kan ske til Peter Bøegh Niel-

sen, pbn@dst.dk 

 

Danmarks Statistik har offentliggjort opgørelsen af erhvervslivets forskning, 

udvikling og innovation for 2015 den 23. november. Hovedresultatet er at der 

har været en pæn stigning i forskningsudgifterne på ca. 4 pct. i forhold til året 

før. 

 

Helle Månsson henledte udvalgets opmærksomhed på, at der i 2017 vil blive 

gennemført en ny undersøgelse af outsourcing, som er en opfølgning på to tid-

ligere undersøgelser i 2007 og 2012 på initiativ af Eurostat. Undersøgelsen vil 

bl.a. give oplysninger om udflytning af FoU arbejdspladser og endvidere give en 

særlig belysning af tilbagesourcing. 

 

Ole Olsen orienterede udvalget om den seneste udvikling vedrørende statistik-

ken om handel med IPR (Intellektuelle rettigheder), som tidligere har været 

gennemført hvert år, men aktuelt er genstand for en gennemlysning. . Ud-

gangspunkt er at statistikken kan fortsætte i et vist omfang, og at mulighederne 

for øget brug af eksisterende data skal undersøges Patent og Varemærkestyrel-

sen har været aktiv deltager i afklaringsfasen hidtil og det er påtænkt at der kan 

indgå nogle ekstra spørgsmål i den årlige undersøgelse om forskning og udvik-

ling i erhvervslivet, da der er indholdsmæssige grænseflader. Ligeledes er det 

planen at den tidligere undersøgelse gennemføres i 2018 med anvendelse af en 

reduceret stikprøve. Fremtiden kan være at gennemføre denne undersøgelse 

hvert 3. år samt at gøre øget brug af eksisterende data, herunder også regn-

skabsdata. Ole Olsen inviterede interesserede fra udvalget til at deltage i udvik-

lingsarbejdet og Andreas Blohm Graversen udtrykte en positiv foreløbig inte-

resse heri. 

 

Pkt. 2: Nyheder fra brugerne 

Henrik Barslund Fosse nævnte at Styrelsen for Forskning og Innovation delta-

ger i OECD’s ekspertgruppe NESTI, som har taget hul på en revision af manua-

len vedrørende innovation, Oslo manualen. Styrelsen følger dette initiativ tæt. 

 

Richard B. Larsen omtalte, at Dansk Industri har offentliggjort en publikation 

vedrørende samarbejdet med offentlige forskningsinstitutioner om IPR. Ri-

chard B. Larsen gentog herefter fra udvalgets første møde, at de offentlige 

forskningsbudgetter ikke kan stå alene, men skal suppleres af de senere offent-

liggjorte tal for den samlede forskning i det offentlige for at give et retvisende 

billede, idet en del af den offentlige forskning finansieres af andre midler, f.eks 

fra fonde. Andreas Blohm Graversen støttede klart dette synspunkt. 
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Pkt. 3.: Brug af data fra Danmarks Statistik 

Henrik Barslund Fosse præsenterede udvalget for eksempler på Styrelsen for 

forskning og innovations anvendelse af forskningsstatistikken med fokus på 

styrelsens registeradgang. De konkrete data omfatter forskning, udvikling og 

innovation i erhvervslivet, InnovationDanmark databasen og fornylig endvide-

re forskning og udvikling i det offentlige. Baggrundsoplysninger for analyserne 

er især statistikregistrene Firmastatistik, Regnskabsstatistik og Iværksætterda-

tabasen. Som eksempler gennemgik Henrik Barslund Fosse 3 konkrete analy-

ser: 

 

• Afkast af FoU investeringer 

• Studenter- og kandidativærksætter kortlægning 

• Effektmåling 

 

Henrik Barslund Fosse udtrykte stor generel tilfredshed med kvaliteten af de 

anvendte registerdata, men udtrykte samtidig et stærkt ønske om hurtigere 

statistik og om en højere grad af sammenhængende mikrodata, fx ved anven-

delse af panelstrukturer, også for mindre virksomheder. 

 

Se i øvrigt slides 

Pkt. 4.: DST analyse 

Lone Solbjerghøj præsenterede en ny aktivitet som er baseret på et specialregi-

ster som er knyttet til Uddannelsesregistret. Det vedrører Ph.d. registret som 

rækker tilbage til 1980érne for ph.d.’ere og længere tilbage for licentiater, som 

også er dækket af registret,og som danner grundlag for en analyse af de ph.d. 

uddannedes tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen er baseret på november 

2014 data. Et af hovedresultaterne er at 2/3 af de ph.d. uddannede er offentligt 

ansatte og at halvdelen af disse er ansat på de højere læreanstalter. Lone Sol-

bjerghøj gjorde opmærksom på, at registret udelukkende omfatter ph.d.-

uddannelser ved danske institutioner. Lone Solbjerghøj understregede, at der 

er tale om en relativ ny aktivitet og indbød udvalget til at komme med input til 

anvendelsesideer. Udvalget fandt grundlaget meget interessant og Richard B. 

Larsen pegede konkret på en analyse af erhvervstilknytningen for ph.d.’ere 

uddannet inden for det sundhedsvidenskabelige område. 

 

Se i øvrigt slides 

Pkt. 5.: CIS 2016 

Jens Brodersen introducerede dette punkt. Der var på forhånd udsendt bilag, 

der vedrører de spørgsmål som Eurostat har til hensigt at inkludere i den EU 

harmoniserede undersøgelse om innovation for 2016 (Community Innovation 

Survey). Nogle spørgsmål er obligatoriske i undersøgelsen, mens andre er fri-

villige. Medmindre der er tale om ekstern finansiering medtager Danmarks 

Statistik ikke frivillige spørgsmål. Jens Brodersen informerede om at Eurostat 

for 2016 især lægger vægt på en række spørgsmål, om logistik. Udvalget drøfte-

de de frivillige spørgsmål, men fandt hverken modulet om logistik eller de øvri-

ge frivillige spørgsmål tilstrækkeligt interessante. 

 

Se i øvrigt bilag 
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Pkt. 6.: FoU Handelsbalance 

I forlængelse af orienteringen på udvalgets første møde orienterede Helle 

Månsson kort initiativet omkring handel med forskning og udviklingstjenester, 

som er et samarbejde med kontoret vedrørende Udenrigsøkonomi, som har til 

formål at opgøre et nettoresultat for udenrigshandelen med disse tjenester. 

Statistikken for erhvervslivets forskning og udvikling bidrager med oplysninger 

om det samlede køb hhv. salg af FoU-tjenester. Projektet er medfinansieret af 

Styrelsen for Forskning og Innovation. De første foreløbige tal ventes omkring 

april 2017. 

 

Pkt.7.: Publikationen Innovation og forskning 2017 

Jens Brodersen præsenterede den årlige publikation Innovation og forskning. 

Hovedparten af kapitlerne er årligt tilbagevendende med nye baggrundstal, 

men hvert år er der et indledende temakapitel. Udvalget vil fremover blive ak-

tivt involveret i fastlæggelsen af temaet. 

 

Til inspiration fremlagde Jens Brodersen nogle forslag til temakapitlet for 2017 

publikationen: 

 

• Finansieringen af FoU 

• Udenrigshandel med FoU 

• FoU i udenlandske datterselselskaber 

 

Udvalget udtrykte stor interesse for disse emner og især globaliseringsaspekter 

i forskningen blev fremhævet. 

 

Danmarks Statistik henvender sig igen til udvalget i januar 2017 når temakapit-

let bliver endeligt fastlagt. 

Pkt.8.: Næste møde 

Næste møde ventes at være tidlig april 2017. 

 

Pkt.9.:Eventuelt 

Helle Månsson takkede for et godt og aktivt møde. 


