
Kort fortalt

Danmarks Statistiks kvalitet og
produktivitet

Konklusion

Danmarks Statistiks arbejde med at sikre kvalitet og produktivitet, herunder at effektivisere statistikpro-
duktionen, har ikke i tilstrækkelig grad været tilfredsstillende. Kvaliteten for 2 ud af 3 undersøgte kvali-
tetsprincipper har ikke udviklet sig positivt, hvorimod produktiviteten har udviklet sig positivt i perioden 
2015-2019.

Konsekvensen er, at der er risiko for, at statistikker, som 
anvendes til at underbygge beslutninger, debat og forsk-
ning, kan være fejlbehæftede.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Danmarks Statistik har ikke haft en tilfredsstillende 
kvalitetssikring, og kvaliteten for 2 ud af 3 undersøgte 
kvalitetsprincipper har ikke udviklet sig positivt.

• Danmarks Statistik har haft en positiv udvikling i pro- 
duktiviteten i perioden 2015-2019, men effektivise- 
ringsprojekter af statistikproduktionen er ikke gen- 
nemført tilstrækkeligt.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Danmarks Statistiks opgave er at indsamle, bearbejde og 
offentliggøre statistiske oplysninger om det danske sam-
fund. Danmarks Statistik leverer dermed viden, der under- 
bygger beslutninger, debat og forskning. Statistikkerne an-
vendes bl.a. af politikere, offentlige myndigheder, virksom-
heder, forskere og interesseorganisationer. Statistikkerne 
er et vigtigt redskab i politikudviklingen, hvor de kan dan-
ne grundlag for at vurdere relevante indgreb og evaluere 
reformer. Det er derfor afgørende, at statistikkerne har en 
høj kvalitet. Danmarks Statistik skal i sit arbejde opfylde 5 
internationale principper for kvalitet. 

Danmarks Statistik skal som andre statslige institutioner 
arbejde effektivt med de resurser, de har til rådighed. Dan-
marks Statistik har været underlagt et omprioriteringsbi-
drag i perioden 2015-2019. Omprioriteringsbidraget er en 
årlig besparelse på 2 %, som alle statslige institutioner er 
underlagt.

Danmarks Statistik tog i 2014 initiativ til en budgetanalyse 
for at finde et øget råderum. Det var nødvendigt at finde 
besparelser for at kunne bevare statistikkernes kvalitet, 
bl.a. på grund af øgede krav fra EU og omprioriteringsbi-
draget.

Siden 2015 har det været en del af Danmarks Statistiks stra-
tegi at forbedre kvalitetssikringen og effektivisere produk-
tionen af statistikker med udgangspunkt i budgetanalysens 
forslag. Effektiviseringer af produktionen af statistikker og 
omprioriteringsbidraget bør efter Rigsrevisionens vurde-
ring føre til en øget produktivitet i statistikproduktionen. 
En øget produktivitet betyder, at omkostningerne til at pro-
ducere statistikker vil være lavere i 2019 end i 2015. Det er 
væsentligt, at en øget produktivitet ikke sker på bekostning 
af kvaliteten. Denne undersøgelse vil derfor give et samlet 
billede af Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet.  

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Danmarks 
Statistiks arbejde med at sikre kvalitet og produktivitet har 
været tilfredsstillende, og om kvaliteten og produktiviteten 
har udviklet sig positivt i perioden 2015-2019. 

Statsrevisorerne udtaler 
”Vi bemærker, at Danmarks Statistiks arbejde med på sam- 
me tid at sikre kvalitet og produktivitet ikke har været til- 
fredsstillende. 

Produktiviteten er øget, men kvalitetssikringen af statistik- 
produkterne er uensartet og visse steder mangelfuld. Der 
er således risiko for fejl i de statistikker, som ligger til grund 
for beslutninger, debat og forskning – og det er meget uhel- 
digt”.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.




