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Kommissorium for et indberetterudvalg
Danmarks Statistiks Styrelse har besluttet at nedsætte et indberetterudvalg 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.
Udvalget skal bidrage til at DST
dataleverandørvenlige institutioner.
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1 Udvalgets opgaver
Overordnede opgaver

Indberetterudvalgets primære opgave er at drøfte:
−

DST’s dataleverandørpolitik

−

oplæg til nye dataindsamlinger fra virksomhederne og kommunerne, som
er en følge af ny EU-lovgivning eller nye nationale behov

−

spørgsmål, vejledninger,
virksomheder

−

services, der stilles til rådighed for digital indberetning

−

initiativer i forhold til obligatorisk digital indberetning.

−

muligheder for datagenbrug i den offentlige sektor

−

DST’s arbejde med administrative lettelser

stikprøver

og

kommunikation

med

Udvalget kan komme med indstillinger om initiativer til forbedret kontakt og
dialog med indberetterne.
Emneområder

Udvalgets emneområde vil være spørgsmål relateret til indberetninger fra
virksomheder og kommuner til DST.

2 Arbejdsform
Formand og sekretariat

Møder

Afdelingsdirektøren for Erhvervsstatistik i DST er formand for udvalget. DST
varetager sekretariatsfunktionerne. Sekretariatet udsender materiale og
udarbejder referat mv. Referater godkendes af udvalgets medlemmer.
Indberetterudvalget mødes normalt to gange årligt.
Forud for mødet udsendes et udkast til dagsorden. Udvalgets medlemmer har
herudover mulighed for at stille forslag til dagsordenspunkter.

Skriftlige høringer

Arbejdsgrupper

Der afholdes skriftlige høringer om de årlige arbejdsplaner. Herudover kan
der afholdes skriftlige høringer bl.a. i forbindelse med nye dataindsamlinger,
der ikke bør afvente et møde i udvalget.
Der kan nedsættes arbejdsgrupper i tilknytning til udvalget.
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Formidling

Mødemateriale og en oversigt over udvalgets medlemmer vil være tilgængelig
på DST’s 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.

3 Medlemmer
Medlemmer af udvalget udpeges af rigsstatistikeren efter indstilling fra:
Økonomi- og Erhvervsministeriet, departementet
Fødevareministeriet, departementet
Dansk Transport og Logistik
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
KL
CBS
Dansk Arbejdsgiverforening
DI
Dansk Erhverv
Dansk Byggeri
Håndværksrådet
Landbrug og Fødevarer

Revision
Udvalgets medlemskreds kan ændres efter Rigsstatistikerens beslutning.
Udvalgets formål kan ændres efter beslutning i Danmarks Statistisk styrelse.
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