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Eventuelt
Referater af styrelsesmødet den 28. september 2005

Beslutningsreferatet af styrelsesmødet den 28. september 2005, jf. bilag 183,
som blev godkendt af Styrelsen i november, blev underskrevet.
2.
Finanslovsbevillinger 2006

Meddelelser

Jan Plovsing fortalte, at Danmarks Statistik har fået en bevilling til etablering
og drift af en beskæftigelsesstatistik baseret på eIndkomstregistret.
Der vil ikke blive søgt midler til at finansiere udgifterne ved strukturreformen,
da de kun ville blive givet som lån.

Økonomi- og Erhvervsministeriet har fået en årlig pulje på 15 mio. kr. til at
styrke statistikdækningen på centrale områder. En væsentlig del forventes at
gå til udvidelse af stikprøven i Arbejdskraftsundersøgelsen.
Justitsministeriet har givet tilsagn om økonomisk støtte til, at der fra 2007
årligt udarbejdes en publikation om kriminalitet og national baggrund.
Danmarks Statistik har drøftelser med Finansministeriet om etablering af
følgende projekter: ny offentlig beskæftigelsesstatistik, offentlig produktion
(mængdeindikatorer) og højere kvalitet i den statistiske bearbejdning af
kommunale budgetter. Projekterne finansieres af Finansministeriets pulje til
bedre statistikdækning af den offentlige sektor. Finansministeriets pulje bliver
overført til 2006, hvor der således vil være et samlet beløb på 10 mio. kr. til
bedre offentlig statistikdækning.
Konference om
konjunkturstatistik

I samarbejde med dagbladet Børsen havde Danmarks Statistik holdt en konference om konjunkturstatistik med deltagere fra ministerier, organisationer,
finansielle institutioner og pressen. Der havde været forslag til forbedringer,
kritik og ros, og det var blevet fastslået, at brugerne af konjunkturstatistikkerne prioriterede pålidelighed højere end hurtighed.

Ny EU-lovgivning

Der var vedtaget ti retsakter siden sidste styrelsesmøde, men der var ikke
meromkostninger udover de allerede kalkulerede omkostninger.

The European Statistical
Code of Practice

Indførelse og efterlevelse af den europæiske statistikkodeks i medlemslandene vil blive overvåget gennem en evalueringsproces, der består af landenes
selvevaluering kombineret med "peer reviews" og sammenligninger på baggrund af de indikatorer, som er knyttet til hver af de 15 principper. Styrelsen
ønskede den europæiske statistikkodeks omtalt i strategien og på en mere
fremtrædende plads i arbejdsplanen. Implementering af kodeksen vil komme
på dagsordenen på styrelsens møde i juni 2006

Ordreindgang for bygge
og anlæg

Danmarks Statistik er ophørt med at gennemføre den kvartalsvise spørgeskemaundersøgelse af ordreindgang for anlæg, da det i konjunkturforordningen er blevet frivilligt at levere data for ordreindgang for bygge- og anlæg.

Meddelelser taget til
efterretning

Med de angivne bemærkninger tog Styrelsen meddelelserne til efterretning

Budget 2005 og 2006

3.
Danmarks Statistiks budget
Styrelsen godkendte Danmarks Statistiks budget for 2005 og 2006, jf. bilag
886.

Arbejdsplan 2006 vedtaget

4.
Arbejdsplan 2006
Styrelsen gennemgik udkast til Arbejdsplan 2006, jf. bilag 887, som blev vedtaget med enkelte ændringer.

Individoplysninger
Sammenligninger af
statistikker

5.
Strategi 2010
Til uddybning af forhold i Strategi 2010 vil Styrelsen til næste møde få en
oversigt over, hvilke individoplysninger, der leveres til EU. På et af de kommende møder vil Styrelsen også få en sammenfatning af de sammenligninger
af landenes konjunktur-, struktur- og arbejdskraftsstatistikker, som Eurostat
havde udarbejdet.
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Strategi 2010
principgodkendt

Styrelsen principgodkendte det foreliggende udkast til Strategi 2010, jf. bilag
888 med enkelte mindre ændringer.

Styrelsens
kompetenceområde

6.
Resultatkontrakt 2006
Styrelsen kunne ikke acceptere departementets krav til resultatkontrakten,
idet de gik ind i Styrelsens kompetenceområde. Hvis problemerne ikke blev
løst skulle sagen bringes op på et højere niveau.
7.
Stikprøver ved indsamling af oplysninger til personstatistiske
undersøgelser

Uddybende notat

Styrelsen ønskede et uddybende notat om udvælgelse af emner til personstatistiske undersøgelser.
8.

Nedlæggelse af statistik

Supplerende regnskabsstatistik for rederier

Styrelsen tilsluttede sig nedlæggelsen af den supplerende regnskabsstatistik
for rederier jf. bilag 891.
10.

Eventuelt

Jan Plovsing takkede Kristian Ebbensgaard for 5½ år i Styrelsen og Kristian
Ebbensgaard takkede for samarbejdet.
Næste styrelsesmøde

Næste ordinære Styrelsesmøde var allerede tidligere aftalt til torsdag den 30.
marts 2006 kl. 15.
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Afbud til mødet, men set referat:

Arne Vierø

Kjeld Møller Pedersen
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