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Offentligt beslutningsreferat af Styrelsens møde 17.
marts 2016
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Direktør Peter Gorm Hansen (næstformand)
Direktør Jakob Hald
Afdelingschef Vibeke Gaardsholt
Professor Elsebeth Lynge
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Afdelingsdirektør Niels Ploug
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Afdelingsdirektør Kirsten Wismer
Afdelingsdirektør Torben Søborg
Kontorchef Kim Voldby Pedersen (sekretær for styrelsen)
Chefkonsulent Bo Johansen (referent)
Afdelingsleder Henriette Rosenstrøm (personalets observatør)

Dagsorden

1. Referat af styrelsesmødet tirsdag 8. december 2015
2. Meddelelser
3. Danmarks Statistiks budget
4. Ny lov om officiel dansk statistik

5. Videregivelse af statistiske data
a. Model for videregivelse af identificerbare data til offentlige
danske myndigheder
b. Henvendelse til Kammeradvokaten
c. Centrale principper for videregivelse af identificerbare data
inden for det europæiske statistiske system
6. Status på opfølgning på peer reviewet
7. Tilgængelighed for data om lønmodtagerbeskæftigelsen
8. Indstilling om statistik om erhvervsdrivende fonde
9. Indstilling om supplerende dataindsamling for skibe i udenlandske registre
10. Eventuelt

1. Referater af styrelsesmødet 8. december 2015
Beslutningsreferatet af styrelsesmødet 8. december 2015, som var godkendt af
Styrelsen 22. januar 2016 blev underskrevet.

2. Meddelelser
Styrelsen fik til orientering og drøftelse forelagt notat, der uddybede følgende
aktuelle emner:
• Ny statistik om Forskning, udvikling og innovation
• Status for reformprocessen
• FN’s bæredygtighedsmål
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• Retningslinjer for europæisk statistik
• Offentlig digitaliseringsstrategi
• Omlægning af NYT fra Danmarks Statistik
• Nye publikationer
• Nye EU-retsakter
Styrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Danmarks Statistiks budget
Styrelsen godkendte Danmarks Statistiks budget for 2016 og 2017.

4. Ny lov om officiel dansk statistik
Styrelsen diskuterede et foreløbigt udkast til ny lov om officiel dansk statistik.
Det blev især fremhævet, at det bør være Styrelsen, der træffer beslutning om
dataindsamling – og ikke et politisk organ.

5. Videregivelse af statistiske data
Styrelsen godkendte udkast til en model for videregivelse af identificerbare
data til andre offentlige myndigheder til statistikbrug. Udkastet (evt. med et par
justeringer på baggrund af Styrelsens kommentarer) sendes til Kammeradvokaten til udtalelse og derefter til Datatilsynet til godkendelse.

6. Status for opfølgning på peer reviewet
Styrelsen tog status for opfølgning på peer reviewet til efterretning.

7. Tilgængelighed for data om lønmodtagerbeskæftigelsen
Styrelsen bad Danmarks Statistik undersøge, hvornår data for lønmodtagerbeskæftigelsen tidligst vil kunne lægges på forskermaskinen uden at bryde med
princippet om, at data ikke gøres tilgængelige før regnskaberne for den pågældende periode er aflagt.

8. Indstilling om statistik om erhvervsdrivende fonde
Styrelsen godkendte, at der etableres en lovpligtig spørgeskemaundersøgelse
blandt fonde fra 2016.

9. Indstilling om supplerende dataindsamling for skibe i udenlandske registre
Styrelsen godkendte, at to mindre supplerende tællinger integreres i tællingen
om udenrigshandel med varer.

10. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Næste ordinære møde er som tidligere aftalt mandag 20. juni 2016 kl. 14.15.
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