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Generelle bemærkninger 

Danmarks Statistik udfylder en afgørende vigtig rolle for samfundslivet, da dækkende og relevant statistik med 

høj kvalitet og detaljeringsgrad er afgørende for at politiske og erhvervslivets beslutningstagere kan træffe beslut-

ninger på et fornuftigt og faktuelt grundlag. Derfor er det positivt, at Danmarks Statistik i strategien lægger afgø-

rende vægt på at videreføre organisationens fokus på at levere uafhængig og troværdig statistik af høj kvalitet. Det 

er ligeledes positivt, at strategien lægger vægt på datasikkerhed og brugerorientering som to nyere indsatsområ-

der. Ligeledes hilses det velkomment, at Danmarks Statistik vil øge sin opmærksomhed omkring datasamarbejder 

ikke mindst i den offentlige sektor, hvor Dansk Erhverv deler Danmarks Statistiks opfattelse af, at der er potenti-

ale for at forbedre service og øge effektiviteten markant igennem bedre dataudnyttelse. Dette bør være en central 

bestræbelse for den offentlige sektor de kommende år, og det vil være hensigtsmæssigt hvis Danmarks Statistik 

med sin særlige ekspertise kan hjælpe med denne udvikling.  

 

Specifikke bemærkninger 

Dansk Erhverv bifalder, at Danmarks Statistik vil have fokus på at reducere byrder for erhvervslivet i forbindelse 

med statistiske indberetninger, blandt andet via en bedre udnyttelse af Intrastat data, som erfaringsmæssigt er en 

af de mest byrdefulde erhvervsstatistikker.  

 

Dansk Erhverv deler Danmarks Statistik opfattelse af, at digitalisering, deleøkonomi og nye arbejdsformer medfø-

rer et behov for nye statistikker og opgørelser. Det er derfor positivt, at Danmarks Statistik vil have forøget fokus 

på området, hvilke allerede har resulteret i nyttige nye statistikker omkring deleøkonomi.   

 

Dansk Erhverv er meget forbeholden over for, at Danmarks Statistik lægger op til at gøre det til en strategisk mål-

sætning at opnå ”øget synlighed i samfundsdiskussionen”, blandt andet med indlæg og brug af egne eksperter i 

pressen og ved gennemførelse af egne analyser. Danmarks Statistik udfylder en afgørende vigtig rolle for sam-

fundslivet som upartisk leverandør af officiel statistik med høj troværdighed. Det er afgørende, at man værner om 

og fastholder denne rolle. Det har man traditionelt gjort ved at koncentrere sig om at indsamle og kvalitetssikre 

data, og lade andre fortolke resultaterne. Derved undgår man helt risikoen for en uheldig sammenblanding og rol-

leforvirring. Dette mener Dansk Erhverv grundlæggende set er en optimal løsning; det kan være på sin plads at 

Danmarks Statistik blander sig i debatter for at sikre en retvisende forståelse af det talmæssige grundlag og korri-

gere misforståelser, men det bør ske ved et specifikt behov i en helt konkret situation, snarere end som en strate-
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gisk beslutning om, at man generelt ønsker at gøre det i højere grad end i dag. Dansk Erhverv frygter, at Dan-

marks Statistik undervurderer, hvor svært det er at indgå i relevante politiske diskussioner på et helt nøgternt og 

objektivt faktuelt grundlag, uden derved at blive til en part i diskussionen. Selv helt simple ting som valget af 

hvilke data man vælger at fremhæve og ikke fremhæve, de tidsafgrænsninger man anvender mv. kan have betyd-

ning for, i hvilket lys data bliver set.  

 

Der findes en række aktører, som benytter data fra Danmarks Statistik i deres arbejde, herunder forskellige ana-

lyse- og konsulenthuse. DST Survey leverer også i nogle tilfælde ydelsestyper, der er i direkte konkurrence med 

private tilbud. Hvis Danmarks Statistik øger sine egne analyseaktiviteter vil det øge behovet for at fastsætte klare 

spilleregler og grænsedragninger for at undgå, at der opstår en unfair konkurrencesituation i disse situationer,  

hvor Danmarks Statistiks egne forskere får en privilegeret særstilling. Det gælder eksempelvis i forhold til prakti-

ske hensyn som fx hvorvidt alle aktører har adgang til ny data på samme tidspunkt, og den problemstilling at eks-

terne betaler for ydelser, særkørsler, dataadgang mv., mens Danmarks Statistiks egne forskere i udgangspunktet 

ikke gør.  

 

Fra et praktisk og ressourcemæssigt synspunkt kan der efter Dansk Erhvervs opfattelse være et behov for at styrke 

en række af Danmarks Statistiks etablerede ydelser, herunder Forskerservice. De nye foreslåede indsatser med 

flere egne analyser mv. vil kræve ressourcer, som Dansk Erhverv derfor hellere så brugt på at styrke og under-

støtte løsningen af Danmarks Statistiks kernefunktioner og ydelser.  

 

Dansk Erhverv undrer sig i øvrigt også over, at det gøres til et særligt strategisk mål at afsøge ”nye muligheder for 

deltagelse i opbygning af statistikkapacitet i andre lande på områder, hvor Danmarks Statistik har stor erfaring”.  

Da det forudsættes at der er tale om områder, hvor Danmarks Statistik allerede har betydelig erfaring, og kapaci-

tetsopbygningen må formodes gennemført i lande som har et væsentligt potentiale for at forbedre deres statistiske 

praksisser, er det vanskeligt at se, at det i større omfang skulle bidrage til Danmarks Statistiks egen faglige for-

måen. Derfor opfordrer Dansk Erhverv til, at man med sådanne samarbejder meget nøje afvejer gevinster op mod 

behovet for at prioritere ressourcer til Danmarks Statistiks andre kerneopgaver og ydelser.   

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Malthe Munkøe 

Chefkonsulent, Dansk Erhverv 


