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Kommissorium for Danmarks Statistiks rådgivende 
forskningsudvalg  
 

Danmarks Statistiks Styrelse har i medfør af Lov om Danmarks Statistik §3 
stk. 6 nedsat et rådgivende forskningsudvalg. 

1 Udvalgets opgaver 

Forskningsudvalget skal behandle generelle spørgsmål i relation til 
Danmarks Statistik og samfundsforskningen og skal medvirke til at styrke 
kontakten yderligere til forskningsverdenen og herigennem medvirke til en 
bedre udnyttelse af grunddata i samfundsforskningen. 

Udvalget skal beskæftige sig med følgende spørgsmål: 

− Rådgivning med hensyn til samtlige statistikområder i arbejdsplanen. 

− Rådgivning vedr. forskningsbrug af Danmarks Statistiks grunddata. 

− Danmarks Statistik diskretionsprincipper i relation til forskningsprojekter. 

− Rådgivning vedr. enkeltprojekter, som Danmarks Statistik bør satse på at 
gennemføre enten internt eller i samarbejde med eksterne institutioner 
/forskere. 

− Rådgivning i statistiske metodespørgsmål. 

− Formidling (databanker, publikationer) 

 

2 Arbejdsform 

Danmarks Statistiks afdelingsdirektør for Salg & Marketing er formand for 
udvalget, og Danmarks Statistik stiller sekretariat til rådighed. Sekretariatet 
udsender materiale og udarbejder referat mv. Referatet godkendes af 
udvalgets medlemmer. 

Udvalget afholder to ordinære møder om året. I god tid inden afholdelse af 
møde udsender Danmarks Statistik et udkast til dagsorden til udvalgets 
medlemmer, som har mulighed for at foreslå yderligere punkter på 
dagsordenen. 

Udvalget afgiver årligt en udtalelse til styrelsen om arbejdsplanen og 
eventuelt andre emner. 

Der kan nedsættes arbejdsgrupper i tilknytning til udvalget 
 
Mødemateriale og en oversigt over udvalgets medlemmer samt kontakt-
personer vil være tilgængeligt på Danmarks Statistiks hjemmeside 
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3 Medlemmer af udvalget 

Udvalget har op til 12 eksterne medlemmer, som kommer fra flg. institu-
tioner: 

Anvendt KommunalForskning (AKF) 

Fødevareøkonomisk Institut 

Rockwool Fondens Forskningsenhed 

Statens Institut for Folkesundhed 

Det Nationale Forskningscenter for velfærd (SFI) 

Universitetet/Handelshøjskolen i København 

Universitetet/Handelshøjskolen i Århus 

Syddansk Universitet  

Medlemmerne udpeges af Rigsstatistikeren efter indstilling fra formanden. 
De udvælges på en sådan måde, at der opnås en så stor spredning som 
muligt mellem institutioner og forskningsområder. De væsentligste emne-
områder er økonomi, arbejdsmarkedsforskning, social medicin, demografi, 
sociologi, socialforskning og statistiske metoder. 

Udvalgets kommissorium og medlemskreds revurderes mindst hvert tredje år. 


