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1. Referater af styrelsesmødet 15. december 2010
Beslutningsreferat
underskrevet

Beslutningsreferatet fra styrelsesmødet 15. december 2010, som tidligere var
godkendt af Styrelsen, blev underskrevet.

2. Meddelelser
Styrelsen fik til orientering og drøftelse forelagt notat, der uddybede følgende
aktuelle emner:
−

Finanslovsforhold

−

Nyt publiceringstidspunkt

−

Aftale med Videnskabsministeriet

−

Publikation om produktiviteten i den offentlige sektor

−

Nye publikationer

−

Ny EU-lovgivning.

Styrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Danmarks Statistiks budget
Styrelsen fik forelagt Danmarks Statistiks budget for 2011 og 2012.
Styrelsen godkendte budgettet for 2011 og havde en drøftelse af budgettet for
2012.
Styrelsen udtrykte sin kritik af, at Økonomistyrelsen på et meget sent
tidspunkt havde ændret metoden til opgørelse af feriepengeforpligtelsen,
hvilket har medført en betydelig forringelse af Danmarks Statistiks
økonomiske situation.

4. Årsrapport 2010
Styrelsen fik forelagt Danmarks Statistiks årsrapport for 2010.
Der var et overskud på indtægtsdækket virksomhed på 6,7 mio. kr. Det
akkumulerede overskud siden 1997 svarer til 1 mio. kr. om året ud af en
omsætning på 50-60 mio. kr., hvilket overholder Finansministeriets regler for
indtægtsdækket virksomhed.
Målopfyldelsen blev 100 pct. Det hører dog med, at flere af målene kun netop
blev nået.
Styrelsen godkendte Danmarks Statistiks årsrapport for 2010.

5. Obligatorisk digital indberetning af statistikoplysninger
Styrelsen fik forelagt udkast til bekendtgørelse om obligatorisk digital
indberetning for fem statistikker i 2011.
Styrelsen godkendte bekendtgørelsen, som herefter sendes til ministerens
underskrift og efterfølgende offentliggørelse.

6. Udbetaling af særskilt vederlag
Styrelsen fik forelagt model for, hvordan udbetalingen af medlemmernes
honorar kan administreres. Modellen indebærer, at hvert styrelsesmedlem én
gang årligt med sin underskrift bekræfter det beregnede gennemsnitlige
timeforbrug, som er 110 timer for næstformanden og 90 timer for de øvrige
medlemmer.
Styrelsen tog den opstillede model for udbetaling af honorar til efterretning.
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7. Medlemmer af de af Styrelsen nedsatte udvalg
Styrelsen tog oversigten over medlemmerne af de af Styrelsen nedsatte
udvalg til efterretning.

8. Eventuelt
Styrelsen udbad sig til næste møde en en oversigt over statistikker, som
hverken er lovpligtige, eksternt finansierede eller finansieret ved
finanslovsoverførsler i de senere år.
Næste møde er aftalt til mandag 27. juni kl. 15.00.
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