Kommissorium for Danmarks Statistiks brugerudvalg for Fødevarestatistik
Danmarks Statistiks Styrelse har besluttet at nedsætte et brugerudvalg for
fødevarestatistik i henhold til Lov om DST § 3, stk. 6. Formålet er at opnå en øget dialog
med og inddragelse af brugerne i DST's arbejde.
Udvalgets opgave
Overordnede opgaver. Udvalgets overordnede arbejdsområder er at drøfte og evaluere:
•
•
•
•

resultater for fødevarestatistikken samt generelle udviklingsplaner (herunder
arbejdsplaner)
planlagte eller igangværende udviklingsaktiviteter indenfor et afgrænset
emneområde
brugernes anvendelse af statistik og behov for statistik
kvalitet, dokumentation og formidling af statistikken

EU-retsakter. Udvalget vil desuden blive orienteret om forslag til EU-retsakter indenfor
udvalgets emneområde.
Emneområder. Udvalgets opgave vil være rettet mod anvendelse og samordning af
statistik på fødevareområdet og vil primært være fokuseret på landbrugsstatistik samt
regnskabsstatistik for landbrug og fiskeri.
Tilknyttede kontaktudvalg. Der er etableret en række kontaktudvalg på fødevareområdet.
Disse udvalg er koncentreret om drifts- og udviklingsprojekter inden for et afgrænset
område. Fødevarestatistikudvalget vil blive informeret om arbejdet i kontaktudvalgene.
Arbejdsform
Formand og sekretariat. Afdelingsdirektøren for Erhvervsstatistik i DST er formand for
udvalget. DST varetager sekretariatsfunktionerne. Sekretariatet udsender materiale og
udarbejder referat mv. Referater godkendes af udvalgets medlemmer.
Møder. Fødevarestatistikudvalget mødes normalt en til to gange årligt.
Forud for mødet udsendes et udkast til dagsorden. Udvalgets medlemmer har herudover
mulighed for at stille forslag til dagsordenspunkter.
Drøftelser i udvalgene sker såvel ved medlemmernes reaktion på oplæg fra DST som
oplæg fra medlemmerne om deres behov for og brug af statistik. Hele eller dele af
møderne kan have form af faglige seminarer.
Skriftlig høringer. Der afholdes skriftlige høringer om de årlige arbejdsplaner. Herudover
kan der afholdes skriftlige høringer, hvis der er sager, som ikke bør afvente et møde i
udvalget.
Arbejdsgrupper. Der kan nedsættes arbejdsgrupper i tilknytning til udvalget.
Formidling. Mødemateriale og en oversigt over udvalgets medlemmer vil være tilgængelig
på Danmarks Statistiks hjemmeside.
Afrapportering. Udvalget refererer til DST og der aflægges årligt rapport til DST's Styrelse
om aktiviteter og resultater af arbejdet i det forgangne år.

Medlemmer af udvalget
Medlemmer af udvalget udpeges af Rigsstatistikeren efter indstilling fra:
Fødevareministeriet, departementet
Fødevareøkonomisk Insititut (FOI)
Fødevareerhverv
Skov og Naturstyrelsen
Miljøstyrelsen
Fiskeridirektoratet
Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for landbrug
Landbrug og Fødevarer
Dansk Gartneri
DI
Danmarks Fiskeriforening
Dansk Akvakultur
Revision
Udvalgets medlemskreds kan ændres efter Rigsstatistikerens beslutning.
Udvalgets formål kan ændres efter beslutning i Danmarks Statistiks Styrelse.

