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Dagsorden

Der var afbud fra
Direktør Hans Ejvind Hansen (næstformand)
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1.

Referat af styrelsesmødet den 13. december 2005, jf. bilag 184
Meddelelser, jf. bilag 892
Danmarks Statistiks budget, jf. bilag 893
Årsrapport 2005, jf. bilag 894
Strategi 2010, jf. bilag 895a og 895b
Emner DST ikke belyser i interviewundersøgelser, jf. bilag 896
Omkostningsstrukturen i folkeskoler, jf. bilag 897
Eventuelt
Referater af styrelsesmødet den 13. december 2005

Beslutningsreferatet af styrelsesmødet den 13. december 2005, jf. bilag 184,
som blev godkendt af Styrelsen i januar 2006, blev underskrevet.
2.

Meddelelser

Skriftlig orientering om meddelelserne var udsendt som bilag 892 inden mødet.
Finanslovsbevillinger 2006

Jan Plovsing fortalte, at der var indgået finansieringsaftale med Ministeriet for
Familie og Forbrugeranliggender om videreførelse af børnebidragsstatistikken i 2006.

Virk.dk

I Danmarks Statistiks afdelingskontrakter for 2006 forudsættes, at der er syv
fuldt elektroniske løsninger på Virk.dk senest 1. juli. Udviklingen af det indberetningssystem, der skal bruges i forbindelse med Virk.dk, XIS2, har været
forsinket, men overtagelsesprøven er nu godkendt, og driftsprøven forventes
snart godkendt.

Statistikbevillinger på
finansloven

På finansloven for 2006 er optaget særskilte bevilling til ny og/eller forbedret
statistik under Finansministeriets og under Økonomi- og Erhvervsministeriets
rammer. Danmarks Statistik har indgået aftaler med Finansministeriet om:
forbedret offentlig beskæftigelsesstatistik, udarbejdelse af mængdeindikatorer for sundhed og uddannelse til Nationalregnskabet samt forbedring af den
årlige og kvartalsvise statistik over offentlige finanser.
Økonomi- og Erhvervsministeriets bevilling vil formentlig blive anvendt til:
en bedre arbejdskraftundersøgelse (AKU), globaliseringsstatistik samt statistikbehov vedr. projektet Mål og måling. Specielt de to første punkter vedrører Danmarks Statistik. Dataindsamling i forbindelse med en bedre arbejdskraftundersøgelse forventes indledt i begyndelsen af 2007.

Administrative byrder

Danmarks Statistik har bidraget til den rapport, som Rambøll Management er
ved at udarbejde for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om reduktion af administrative byrder.
Regeringen har i foråret 2006 nedsat en såkaldt byrdekomite, der skal komme
med konkrete forslag til regelforenklinger, digitalisering og forbedret kommunikation mellem myndigheder og virksomheder på regnskabsområdet.
De administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik vil blive
markant påvirket af gennemførelsen af den nye branchenomenklatur. Den
langsigtede effekt vil kun være marginal.

Individ-oplysninger til EU

Det er kun et begrænset antal undersøgelser, hvor der leveres individ- og virksomhedsoplysninger til EU, og det vil altid vil være uden identifikation (CVReller CPR-nummer), navn og adresse.

Drift af hovedanlægget

Hovedanlægget forventes udfaset til den 1. juli 2007, og det var derfor besluttet at videreføre den nuværende driftsaftale med leverandøren frem til denne
dato.

Ny EU-lovgivning

Der er vedtaget otte EU-retsakter siden sidste styrelsesmøde, men det medfører ikke behov for ekstra bevillinger til Danmarks Statistik.

Til efterretning

Budget 2006

Styrelsen tog meddelelserne til efterretning.
3.
Danmarks Statistiks budget
Styrelsen godkendte Danmarks Statistiks budget 2006, jf. bilag 893.

Årsrapport 2005 vedtaget

4.
Årsrapport 2005
Styrelsen gennemgik udkast til Årsrapport 2005, jf. bilag 894, som blev vedtaget med enkelte ændringer.

Strategi 2010 vedtaget

5.
Strategi 2010
Styrelsen gennemgik udkast til Strategi 2010, jf. bilag 895a og 895b, som blev
vedtaget med enkelte ændringer.

Enighed om synspunkter

6.
Emner Danmarks Statistik ikke belyser i interviewundersøgelser
Styrelsen tilsluttede sig retningslinierne i bilag 896 med hensyn til, hvilke
typer af spørgsmål, man ikke vil have med i interviewundersøgelser under
indtægtsdækket virksomhed.
7.

Uddybende notat

Omkostningsstrukturen i folkeskoler

Styrelsen vedtog indstillingen i bilag 897 om undersøgelse af omkostningsstrukturen i folkeskoler.
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8. Eventuelt
Brochurer

Jan Plovsing omtalte Danmarks Statistiks nye præsentationsbrocure og den
nye udgave af Danmark i tal. Brochurerne er gratis og styrelsesmedlemmerne
kan rekvirere flere eksemplarer.

Næste styrelsesmøde

Næste ordinære Styrelsesmøde var allerede tidligere aftalt til onsdag den 21.
juni 2006 kl. 15.

Jan Plovsing

Elsebeth Lynge

Kim Graugaard

Kjeld Møller Pedersen Hansen

Arne Vierø

Afbud til mødet, men set referat:

Hans Ejvind Hansen
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