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Kommissorium for KORs referencegruppe 

 

Referencegruppen er nedsat af Det Koordinerende Organ for 

Registerforskning (KOR) som opfølgning på anbefalingerne i rapporten 

Registerforskning – Nye muligheder og nye udfordringer”, december 2013. 

 

Formål og opgaver 

Referencegruppens overordnede formål er at skabe samarbejde og synergi 

omkring registeranvendelse mellem de aktører, der repræsenterer dataejere, 

dataansvarlige og databrugere, herunder forskere via KOR. 

Referencegruppen skal først og fremmest øge den gensidige 

informationsdeling og koordination på området for registeranvendelse. 

Gruppen skal ligeledes løbende drøfte mulighederne for at iværksætte tiltag, 

der kan bidrage til at øge mængden, tilgængeligheden og kvaliteten af 

registerdata og relaterede forskningsdatabaser.  

Referencegruppens opgaver omfatter: 

- Øget samarbejde mellem forskere, analytikere, dataadministratorer 
og dataejere 

- Tværgående koordinering i forhold til de datavarehuse og anden 
strukturering af data, så de både tilfredsstiller administrative og 
forskningsmæssige behov og sikrer kvalitet og datagenbrug 

- Sikre ensartet begrebsanvendelse, dokumentationsstandard og 
datagrundlag 

- Dokumentere algoritmer og data 
- Fælles kvalitetssikring af data 
- Inddragelse af Forskerserviceenhederne hvis administrativt skabte 

data hos dem skal stilles til rådighed for forskere 
- Åbne administrative og policy-relaterede datasamlinger for forskere 

– hvis muligt 
- Afklare regler for forskeradgang til data 
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Initial sammensætning 

To medlemmer af KOR 

Beskæftigelsesministeriet 

Danmarks Statistik, Forskerserviceenheden 

Dansk Industri 

Danske Regioner 

Danske Universiteter 

Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA 

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI 

Erhvervs- og vækstministeriet 

Finansministeriet 

Hjerteforeningen 

Kombit 

Kommunernes Landsforening 

KORA 

Kræftens Bekæmpelse 

Lægemiddelindustriforeningen 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 
Rigsarkivet 

RKKP 

Skatteministeriet 

STARS* 

Statens Seruminstitut, Forskerserviceenheden 

Sundhedsministeriet 

Uddannelses- og forskningsministeriet 

Undervisningsmisteriet 

 

Sekretariat 

KORs sekretariat i Rigsarkivet betjener referencegruppen. 

 

Ændring af kommissorium og opløsning 

Referencegruppens kommissorium og sammensætning kan ændres af KOR, 

hvis det gavner formålet. 

 

Dette kommissorium er vedtaget af KOR den 8. december 2014. 


