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Social- og indenrigsministerens redegørelse vedrørende beretning nr. 

3/2020 om revisionen af Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet 

Som anmodet i brev fra Statsrevisorerne af den 30. november 2020 fremsendes 

hermed min redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretning nr. 

3/2020 om revisionen af Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet har givet 

anledning til.  

Jeg konstaterer, at revisionen har vist, at Danmarks Statistik har haft en positiv 

udvikling i produktiviteten i perioden 2015-2019, men at effektiviseringsprojekter af 

statistikproduktionen ikke er gennemført tilstrækkeligt. 

Jeg har noteret mig, at revisionen har konkluderet, at Danmarks Statistik ikke har haft 

en tilfredsstillende kvalitetssikring, og at kvaliteten for 2 ud af 3 undersøgte 

kvalitetsprincipper ikke har udviklet sig positivt. 

Effektiviseringsprojekter af statistik produktionen  

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen konkluderer, at Danmarks Statistik har opstillet 

mål for effektiviseringer, men at Danmarks Statistik ikke har realiseret 

effektiviseringsmålene i 2018 og 2019.  

Social- og Indenrigsministeriet tager Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik til 

efterretning. Danmarks Statistik har oplyst mig om, at de i 2018 og 2019 har realiseret 

hhv. 93 og 94 pct. af de samlede målsatte effektiviseringer. Social- og 

Indenrigsministeriet vil følge op på den endelige realisering af de målsatte 

effektiviseringer i den løbende dialog med Danmarks Statistik. 

Kvalitetssikring 

Jeg kan konstatere, at Rigsrevisionen har konkluderet, at Danmarks Statistik ikke har 

haft en tilfredsstillende kvalitetssikring i statistikproduktionen.  

Social- og Indenrigsministeriet tager Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik til 

efterretning. Danmarks Statistik har dog oplyst mig om, at ca. 70 procent af den 

statistik, der produceres, er undergivet detaljerede EU-forskrifter, manualer og 

guidelines, som følges op af detaljeret kvalitetsrapportering på de respektive 

statistikområder.  

Danmarks Statistik har på baggrund af revisionen oplyst mig om, at der fortsat vil 

være fokus på at arbejde mere systematisk og styrke den aktuelle kvalitetssikring. 
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Social- og Indenrigsministeriet vil ligeledes følge dette arbejde i den løbende dialog 

med Danmarks Statistik. 

En kopi af denne redegørelse er ligeledes fremsendt til Rigsrevisionen.  

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 

 


