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Rammeaftale om samarbejdet mellem Danmarks
Nationalbank og Danmarks Statistik
O

Formål

Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank har et tæt samarbejde i det
løbende arbejde med udarbejdelse af statistik på det økonomiske og finansielle
område. Denne rammeaftale er en formalisering af de aftaler, der eksisterer
mellem Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank, og har til formål at
styrke samarbejdet, effektivisere udarbejdelsen af statistikker og beskrive ansvar- og arbejdsfordelingen for indsamling og udarbejdelse af statistik.
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Principper for samarbejdet

Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank baserer samarbejdet på følgende principper:
•
•

•
•
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Internationale manualer, retsakter og forpligtelser
Enighed om ansvars- og arbejdsfordeling samt udveksling af relevante
oplysninger - understøttende høj statistikkvalitet, effektiv statistikproduktion, minimal respondentbyrde og udvikling af relevante nye statistikker
Enighed om metodiske spørgsmål (herunder revisionspolitik), som har
betydning for brugernes anvendelse
Danmarks Statistik er den centrale statistikmyndighed og har adgang
til at offentliggøre oplysninger på statistikområder, herunder specialopgørelser til serviceformål, hvor ansvar og dataindsamling forestås af
Danmarks Nationalbank indenfor dennes hjemmel, men hvor data er
videregivet til Danmarks Statistik

Samarbejde om statistikproduktion

Statistikproduktion omfattet af samarbejdsaftalen mellem Danmarks Statistik
og Danmarks Nationalbank kan inddeles i fire overordnede samarbejdsområder:
•
•

•
- •

Globalisering (betalings- og kapitalbalance, FDI, danske datterselskaber i udlandet og udenlandsk ejede firmaer)
Finansiel statistik (makro- og mikroopgørelser relateret til finansielle
konti, herunder også formueopgørelser, EDP samt penge- og kapitalmarked)
Erhvervsregister
Formidling (SDDS+, metadata, Statistikbanken mv.)

Punkterne er nærmere beskrevet i bilag

1.
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Internationalt samarbejde

Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank er enige om rammerne for det
internationale samarbejde:
•
•
•
•
•
•
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Danmarks Statistik er hovedkontaktled til Eurostat, OECD og UN
Danmarks Nationalbank er hovedkontaktled til ECB, IMF og BIS
Både Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank deltager i CMFB
Hensigtserklæring om, at vi videndeler og koordinerer synspunkter nationalt
Koordineret implementering af internationale retningslinjer
I sager med betydning for begge parter, skal den anden part høres, fx i
forbindelse med forberedelse af arbejdsgruppemøder

Udveksling af oplysninger

Der vil ske udveksling af oplysninger til brug for udarbejdelse, kontrol og vidererapportering af statistikker i henhold til de nærmere aftaler, der skal indgås
på de enkelte fagområder.
Ud over den løbende udveksling af oplysninger kan parterne, når det er begrundet i væsentlige forhold, aftale at udlevere oplysninger til hinanden på ad
hoc basis.
Parterne er desuden enige om, at dataudvekslingen sker så effektivt og sikkert
som muligt. Der skal i den forbindelse træffes nærmere aftale om den tekniske
infrastruktur og regler for anonymisering af oplysninger, der offentliggøres,
samt for revision af tidligere rapporterede tal.
•

•
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5.1

Der skal skelnes mellem mikrodata og aggregerede oplysninger. Aftaler
om mikrodata skal baseres på aftaler godkendt af Datatilsynet og - hvis
relevant - indenfor rammerne af persondataloven
Begge parter bidrager til en rationel og effektiv adgang til relevante data

Løbende samarbejde
Samarbejdsudvalg (tidligere hovedudvalg)

Samarbejdsudvalget har det overordnede ansvar for det løbende samarbejde og
har ansvaret for afklaring af spørgsmål af principiel karakter. Samarbejdsudvalget mødes mindst en gang om året hos skiftevis Danmarks Nationalbank og
Danmarks Statistik.
Deltagere fra Danmarks Statistik:
• Afdelingsdirektør for Økonomisk Statistik
• Afdelingsdirektør for Kommunikation og Salg
• Afdelingsdirektør for Personstatistik
• Afdelingsdirektør for Erhvervsstatistik
Deltagere fra Danmarks Nationalbank:
• Chef for Finansiel statistik

2/12

•
•

5.2

Chef for Penge-, Bank- og Nationalregnskabsstatistik
Chef for Værdipapir- og Betalingsbalancestatistik

Stående udvalg

For at styrke samarbejdet mellem Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik er der oprettet fire stående udvalg, der hver især afspejler ét af de fire overordnede samarbejdsområder:
•
•
•
•

Udvalg vedrørende
Udvalg vedrørende
Udvalg vedrørende
Udvalg vedrørende

globalisering
finansiel statistik
erhvervsregister
formidling

De stående udvalg kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper. De stående udvalg
rapporterer mindst en gang årligt til Samarbejdsudvalget.
For hvert udvalg udarbejdes et kommissarie baseret på en fælles skabelon.
Derudover udarbejdes og opdateres en arbejdsplan, som opdateres årligt, og
endelig udarbejdes en række relevante konkrete aftaler om udveksling af oplysninger, produktions- og metodemæssigt samarbejde.
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Revisionsklausul

Samarbejdsudvalget kan efter behov fremsætte forslag til revision af rammeaftalen. Udvalget gennemgår i øvrigt hvert andet år (i lige år) aftalen med henblik
på at vurdere, om der er behov for revision.

København den 26. januar 2018
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