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Offentligt beslutningsreferat af bestyrelsens møde
20. april 2020 (video-møde)
Mødedeltagere

Fra bestyrelsen
Rigsstatistiker Jørgen Elmeskov (formand)
Adm. direktør i Industriens Pension Laila Mortensen (næstformand)
Professor ved Københavns Universitet Mads Bryde Andersen
Adm. direktør i Landbrug & Fødevarer Anne Lawaetz Arhnung
Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jakob Hald
Koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen Ida Sofie Jensen
Professor ved Københavns Universitet David Dreyer Lassen
Direktør i Digitaliseringsstyrelsen Rikke Hougaard Zeberg
Fra Danmarks Statistik
Afdelingsdirektør Niels Ploug
Afdelingsdirektør Søren Schiønning Andersen
Afdelingsdirektør Kirsten Balling
Afdelingsdirektør Torben Søborg
Afdelingsdirektør Carsten Zangenberg
Kontorchef Kim Voldby Pedersen
Afdelingsleder Henriette Rosenstrøm (personalets observatør)
Chefkonsulent Bo Johansen (referent)
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Referat af bestyrelsesmødet 10. december 2019
Meddelelser
Danmarks Statistiks regnskab og budget
Funktionsadskillelsen ved godkendelsen af udgiftsbilag
Håndtering af anmodninger om ’statistiske ydelser’
Revideret indberetning vedr. Landbrugs- og gartneritællingen
Årlig undersøgelse for små virksomheder
Eventuelt

Bestyrelsen fik indledningsvis en kort redegørelse for situationen i Danmarks
Statistik, hvor medarbejderne har arbejdet hjemmefra siden 11. marts som en
følge af de foranstaltninger, regeringen har truffet for at imødegå smittespredning med corona-virus.
Bestyrelsesmødet var oprindelig planlagt til 26. marts, og bilagsmaterialet var
udsendt 19. marts. Som følge af regeringens foranstaltninger mod corona-virus,
blev det besluttet at udskyde mødet til 20. april.

1. Referater af bestyrelsesmødet 10. december 2019
Underskrivningen af det offentlige beslutningsreferat fra mødet 10. december
2019 blev udsat til næste fysiske møde.
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2. Meddelelser
Bestyrelsen fik til orientering og drøftelse forelagt notat, der uddybede følgende
aktuelle emner:
 Rigsrevisionens undersøgelse af effektivitet og kvalitet
 Rigsrevisionens undersøgelse af verdensmålene
 Adgang til rådata for lønstatistikken
 Status for aftale om lovmodellen
 Fyldestgørende opgørelse af indvandrer og efterkommere
 Private forskeres adgang til virksomhedsdata i Forskerordningen
 Offentliggørelsesrytmen i nationalregnskabet
 Status på pressearbejdet 2019
 Folketingsspørgsmål og borgerhenvendelser
 Publikationer
 EU-retsakter
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Danmarks Statistiks prognose 2020 og budget 2021
Bestyrelsen godkendte Danmarks Statistiks prognose for 2020 og tog budgettet
for 2021 til efterretning. Der forventes på nuværende tidspunkt maksimalt et
indtægtstab i 2020 på 3-5 mio. kr. som følge af corona-krisen, hvilket vil kunne
håndteres, så der er balance, men det kan ændre sig afhængig af restriktionernes
varighed. Der budgetteres med balance i 2021, men der er fortsat stor usikkerhed.

4. Funktionsadskillelsen ved godkendelsen af udgiftsbilag
Bestyrelsen tog redegørelsen for funktionsadskillelsen ved godkendelse af udgiftsbilag til efterretning.

5. Håndtering af anmodninger om ’statistiske ydelser’
Bestyrelsen drøftede håndteringen af anmodninger om ’statistiske ydelser’ i henhold til formålsbestemmelsen i § 1, stk. 2, nr. 2 i lov om Danmarks Statistik. Det
betragtes som vigtigt, at alle offentlige myndigheder og institutioner behandles
ens, samt at hjemmel til indhentning af nye data fortsat ligger i §§ 6 og 8-12 i lov
om Danmarks Statistik. På et kommende møde drøftes de nærmere retningslinjer, herunder kriterierne for, hvornår en statistik er generelt samfundsbelysende.

6. Revideret indberetning vedr. Landbrugs- og gartneritællingen
Bestyrelsen bekræftede godkendelsen fra den skriftlige procedure, der sluttede
26. marts, af indberetning vedr. Landbrugs- og gartneritællingen, idet tidsplanen muligvis udskydes på baggrund af beslutning i Eurostat i juni.

7. Årlig undersøgelse for små virksomheder
Behandlingen af denne indstilling udskydes til et senere tidspunkt.

8. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
Næste møde i bestyrelsen er tidligere aftalt til 25. juni kl. 14.00.
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Underskrifter:

Jørgen Elmeskov

Laila Mortensen

Mads Bryde Andersen
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Ida Sofie Jensen

David Dreyer Lassen

Rikke Hougaard Zeberg
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