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1. Referater af styrelsesmødet 1. oktober 2015
Beslutningsreferatet af styrelsesmødet 1. oktober 2015, som var godkendt af
Styrelsen 2. november blev underskrevet.

2. Meddelelser
Styrelsen fik til orientering og drøftelse forelagt notat, der uddybede følgende
aktuelle emner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Finanslovsforhold
Ny lov om dansk statistik
Status på reformprocessen
Sustainable Development Goals
Samarbejdsaftale med CBS
Lange tidsserier for bruttoledigheden i Statistikbanken
Mulig udvidelse af FUI-statistikken for erhvervslivet
Statistik om erhvervsdrivende fonde
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•
•
•
•

Udvikling af hjemmesiden
Mødedatoer i 2016
Nye publikationer
Ny EU-lovgivning

Styrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Budget 2015 og 2016
Styrelsen godkendte Danmarks Statistiks budget for 2015 og 2016.

4. Arbejdsplan 2016
Styrelsen godkendte arbejdsplanen med nogle få kommentarer. Godkendelsen
skete under den forudsætning, at der ikke sker uforudsete ting med den planlagte lov om dansk statistik. Hvis væsentlige ændringer er nødvendige, vil arbejdsplanen blive sendt i skriftlig høring blandt Styrelsens medlemmer. Det har
efterfølgende vist sig, at der ikke blev ændret væsentligt i forudsætningerne for
lovarbejdet, hvorfor der ikke bliver tale om en skriftlig høring.

5. Resultatplan 2016
Styrelsen godkendte udkastet til Resultatplan 2016, idet der dog kan forventes
revision af mål 1.3, når planerne for lovprocessen er konkretiseret yderligere.

6. Fremtiden for statistisk fortrolighed
Styrelsen drøftede et notat, der lægger op til en mindre restriktiv politik for
videregivelse af statistiske data til andre offentlige myndigheder til statistisk
brug. Styrelsen tilsluttede sig hovedsynspunkterne i notatet. Danmarks Statistiks vil rette henvendelse til Kammeradvokaten for at få en klarere vurdering
af de juridiske rammer. Der kan blive tale om et ekstraordinært møde i Styrelsen, hvis udviklingen nødvendiggør det.

7. Revideret dataleverandørpolitik
Styrelsen godkendte den fremlagte reviderede dataleverandørpolitik.

8. Ny statistik om udsatte børns og unges sundhed
Styrelsen godkendte indstillingen om ny statistik om udsatte børns og unges
sundhed.

9. Orientering om IDV
Styrelsen tog en præsentation af Danmarks Statistiks IDV-forretning til efterretning.

10. Eventuelt
Jørgen Elmeskov orienterede om, at beskikkelsesperioden for fire medlemmer
af Styrelsen vil udløbe inden for de næste syv måneder. Ministeren er anmodet
om at genbeskikke de medlemmer, som har ønsket det.
Styrelsen vil på næste møde genoverveje en tidligere beslutning om, at data om
lønmodtagerbeskæftigelsen først er tilgængelig med nogen tidsforskydning.
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