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Vedrører: 

Statsrevisorernes beretning nr. 3/2020 om Danmarks 
Statistiks kvalitet og produktivitet 

Social- og indenrigsministerens redegørelse af 20. januar 2021 

1. Rigsrevisionen vurderer i dette notat de initiativer, som social- og indenrigsministe-
ren vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens 
konklusioner. 
 

 
Konklusion 

  
Social- og indenrigsministeren oplyser, at ministeriet i sin løbende dialog med Dan-

marks Statistik vil følge op på den endelige realisering af de målsatte effektiviseringer 

og Danmarks Statistiks fokus på at arbejde mere systematisk og styrke den aktuelle kva-

litetssikring. 

 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

 

• Danmarks Statistiks arbejde med at gøre kvalitetssikringen af statistikkerne mere 

ensartet 

• Danmarks Statistiks arbejde med at realisere de målsatte effektiviseringer – særligt 

projektet om standardiseret fejlsøgning 

• Danmarks Statistiks arbejde med at afklare mulighederne for at opgøre produktivi-

tet. 

I. Baggrund 

2. Rigsrevisionen afgav i november 2020 en beretning om Danmarks Statistiks kvali-
tet og produktivitet. Beretningen handlede om Danmarks Statistiks arbejde med at 
sikre kvalitet og produktivitet og om, hvorvidt Danmarks Statistiks kvalitet og produk-
tivitet havde udviklet sig positivt i perioden 2015-2019. 
 
  

15. februar 2021 
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Sagsforløb for en større 

undersøgelse 

 

 
Du kan læse mere om 
forløbet og de enkelte step 
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3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at Danmarks Stati-
stik kvalitetssikrer og fejlsøger alle statistikprodukter, men at kvalitetssikringen er 
uensartet og visse steder mangelfuld. Statsrevisorerne fandt det utilfredsstillende, at 
Danmarks Statistik ikke systematisk har fulgt vejledninger for eller opsat minimums-
krav til kvalitetssikringen på tværs af nationale statistikker og EU-statistikker. 2 ud af 
3 undersøgte kvalitetsprincipper om aktualitet, rettidighed og få fejl har således ikke 
udviklet sig positivt. Statsrevisorerne fandt det tilfredsstillende, at Danmarks Statistik 
ifølge Rigsrevisionens opgørelse har haft en positiv udvikling i produktiviteten i perio-
den 2015-2019. Statsrevisorerne konstaterede dog samtidig, at ikke alle effektivise-
ringsprojekter er nået, heriblandt projektet om standardiseret fejlsøgning. Statsrevi-
sorerne fandt det utilfredsstillende, at Danmarks Statistik ikke selv har opgjort pro-
duktiviteten og ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag til at gøre det – særligt når man 
har haft et mål om at effektivisere statistikproduktionen. 
 
4. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på 
www.ft.dk/Statsrevisorerne. 

II. Gennemgang af ministerens redegørelse 

Kvalitetssikring 

5. Statsrevisorerne bemærkede, at Danmarks Statistik kvalitetssikrer og fejlsøger alle 
statistikprodukter, men at kvalitetssikringen er uensartet og visse steder mangelfuld. 
Statsrevisorerne fandt det utilfredsstillende, at Danmarks Statistik ikke systematisk 
har fulgt vejledninger for eller opsat minimumskrav til kvalitetssikringen på tværs af 
nationale statistikker og EU-statistikker.  
 
Det fremgik også af beretningen, at Danmarks Statistik ikke angiver, hvilke procedu-
rer der som minimum skal udføres for at sikre kvaliteten, og heller ikke stiller krav om, 
at vejledningerne skal anvendes.  
 
Social- og indenrigsministeren oplyser, at ministeriet tager Rigsrevisionens og Stats-
revisorernes kritik til efterretning. Danmarks Statistik har oplyst, at der fortsat vil væ-
re fokus på at arbejde mere systematisk og styrke den aktuelle kvalitetssikring. Inden-
rigs- og Boligministeriet vil følge dette arbejde i den løbende dialog med Danmarks 
Statistik. 
 
6. Rigsrevisionen finder det positivt, at Danmarks Statistik fortsat vil have fokus på at 
arbejde mere systematisk og styrke den aktuelle kvalitetssikring. Rigsrevisionen vil 
fortsat følge Danmarks Statistiks arbejde med at gøre kvalitetssikringen af statistik-
kerne mere ensartet. 
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Effektiviseringer 

7. Statsrevisorerne fandt det tilfredsstillende, at Danmarks Statistik ifølge Rigsrevisio-
nens opgørelse har haft en positiv udvikling i produktiviteten i perioden 2015-2019. 
Statsrevisorerne konstaterede dog samtidig, at ikke alle effektiviseringsprojekter er 
nået, heriblandt projektet om standardiseret fejlsøgning.  
 
Det fremgik også af beretningen, at Danmarks Statistik har opstillet mål for effektivi-
seringer af statistikproduktionen, men ikke helt har nået målene i 2018 og 2019. I 2019 
har Danmarks Statistik ikke realiseret målet om effektiviseringer af selve statistikpro-
duktionen, da det største effektiviseringsprojekt om standardiseret fejlsøgning på nu-
værende tidspunkt er 2 år forsinket.  
 
Social- og indenrigsministeren noterer sig, at Rigsrevisionen konkluderer, at Danmarks 
Statistik har opstillet mål for effektiviseringer, men at Danmarks Statistik ikke har re-
aliseret effektiviseringsmålene i 2018 og 2019. Ministeren tager Rigsrevisionens og 
Statsrevisorernes kritik til efterretning. Danmarks Statistik har i 2018 og 2019 realise-
ret henholdsvis 93 % og 94 % af de samlede målsatte effektiviseringer. Indenrigs- og 
Boligministeriet vil følge op på den endelige realisering af de målsatte effektiviseringer 
i den løbende dialog med Danmarks Statistik. 
 
8. Rigsrevisionen finder det positivt, at Indenrigs- og Boligministeriet vil følge op på 
den endelig realisering af de målsatte effektiviseringer i den løbende dialog med Dan-
marks Statistik. Rigsrevisionen vil fortsat følge Danmarks Statistiks arbejde med at 
realisere de målsatte effektiviseringer – særligt projektet om standardiseret fejlsøg-
ning.  

Produktivitet 

9. Statsrevisorerne fandt det utilfredsstillende, at Danmarks Statistik ikke selv har op-
gjort produktiviteten og ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag til at gøre det. 
 
Det fremgik også af beretningen, at Danmarks Statistik ikke har et samlet overblik 
over antallet af statistikker, og at Danmarks Statistiks tidsregistreringsdata ikke er til-
strækkeligt nuancerede til at foretage retvisende produktivitetsopgørelser på stati-
stikniveau. 
 
Social- og indenrigsministeren konstaterer, at Danmarks Statistik har haft en positiv 
udvikling i produktiviteten, men ministeren redegør ikke for, om og hvordan Danmarks 
Statistik konkret vil arbejde videre med at opgøre produktiviteten.  
 
10. Rigsrevisionen vil derfor fortsat følge Danmarks Statistiks arbejde med at afklare 
mulighederne for at opgøre produktivitet.  
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