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1. Referater af styrelsesmødet 14. marts 2018
Medlemmerne underskrev det offentlige beslutningsreferat fra mødet 14. marts
2018.

2. Meddelelser
Bestyrelsen fik til orientering og drøftelse forelagt notat, der uddybede følgende
aktuelle emner:
• Lov om Danmarks Statistik
• Opfølgning på AUB-sagen
• Gruppering af vestlige/ikke-vestlige lande
• DRDS-projekter
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• Beskæftigelses-oplysninger i CVR
• Ændringer vedr.
• DST Survey
• Folkemødet 2018
• Mediedækningen
• Nye publikationer
• Nye EU-retsakter
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Danmarks Statistiks budget
Styrelsen godkendte budgettet for 2018 og 2019. Det samlede budget for 2018
udviser et underskud på 2,0 mio. kr., hvilket svarer til de forventede omkostninger vedrørende udlicitering af interviewydelser. Budgettet for 2019 udviser
balance.

4. Revideret forretningsorden
Bestyrelsen behandlede udkast til forretningsorden, som bl.a. er tilrettet i overensstemmelse med den reviderede lov om Danmarks Statistik. Desuden indgår
en bestemmelse om inhabilitet. Bestyrelsen besluttede, at Danmarks Statistik
på baggrund af drøftelserne færdiggør forretningsordenen.

5. Kompetenceprofiler i bestyrelsen
Bestyrelsen drøftede hvilke kompetencer det er ønskeligt at have repræsenteret
i bestyrelsen i lyset af de ansvarsområder, bestyrelsen har i henhold til den
reviderede lov, og de hovedområder, der er relevante for den strategiske udvikling af Danmarks Statistik.

6. Strategi for Big Data i Danmarks Statistik
Bestyrelsen kommenterede udkast til strategi for Big Data i Danmarks Statistik.
Kommentarerne indarbejdes i den endelige udgave af strategien.

7. Karensperiode for virksomhedsdata i Forskningsservice
Bestyrelsen godkendte, at der gives adgang til beskæftigelsesoplysninger på
arbejdsstedsniveau gennem Danmarks Statistiks mikrodataordninger, så snart
Lønmodtagerbeskæftigelsesstatistikken med endelige data er offentliggjort.

8. EU-projekt om fordeling af værditilvækst i udvalgte multinationale selskaber
Bestyrelsen drøftede implikationerne vedr. lovhjemmel og kommunikation
vedr. et EU-projekt om fordeling af værditilvækst i udvalgte multinationale
selskaber. Danmarks Statistik genovervejer omfanget af kommunikation med
de pågældende virksomheder.

9. Status på efterlevelsen af GDPR
Bestyrelsen tog orienteringen om Danmarks Statistiks efterlevelse af GDPR til
efterretning.
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10. Ændring af statistikken om industriens miljøbeskyttelsesudgifter
Bestyrelsen godkendte indstillingen om ændring af statistikken om industriens
miljøbeskyttelsesudgifter, således at data kun indsamles hvert andet år.

11. Præsentation af platform for FN’s verdensmål
Bestyrelsen fik en præsentation af den platform for FN’s verdensmål, som
Danmarks Statistik har udviklet.

12. Eventuelt
Danmarks Statistik overvejer at afholde et seminar for bestyrelsens medlemmer, hvor der bl.a. kan ske en dybere diskussion af relevante emner, end der
normalt er mulighed for.
Bestyrelsen takkede Kjeld Møller Pedersen for hans indsats for Danmarks Statistik efter 20 år i bestyrelsen.
Næste møde i Styrelsen afholdes som tidligere aftalt 2. oktober 2018 kl. 14.15.
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