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Offentligt beslutningsreferat af Styrelsens møde 17.
juni 2013
Mødedeltagere

Fra Styrelsen
Rigsstatistiker Jan Plovsing (formand)
Direktør Peter Gorm Hansen (næstformand)
Afdelingschef Vibeke Gaardsholt
Direktør Jakob Hald
Underdirektør Steen Nielsen
Professor Kjeld Møller Pedersen
Fra Danmarks Statistik
Afdelingsdirektør Niels Ploug
Afdelingsdirektør Hilmar Bojesen
Afdelingsdirektør Kirsten Wismer
Afdelingsdirektør Lars Thygesen
Afdelingsdirektør Karin Ravn
Kontorchef Kim Voldby Pedersen (sekretær for styrelsen)
Afdelingsleder Henriette Rosenstrøm (personalets observatør)
Chefkonsulent Bo Johansen (referent)

Afbud
Dagsorden

Der var afbud fra professor Elsebeth Lynge.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Referater af styrelsesmødet 13. maj 2013, jf. bilag 214a og 214b
Meddelelser, jf. bilag 1081
Danmarks Statistiks budget, jf. bilag 1082
Centrale temaer ved ændring af lov om Danmarks Statistik, jf. bilag 1083
Produktivitetskommissionen om det ny nationalregnskab, jf. bilag 1084
Eventuelt

1. Referater af styrelsesmødet 13. maj 2013
Beslutningsreferatet af styrelsesmødet 13. maj 2013, som var godkendt af Styrelsen 23. maj 2013, blev underskrevet.

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

Finanslovsforhold
Budgetstyringsmodeller
Finansiering af ny EU-statistik
Uddannelsesdata til Arbejdsmarkedsstyrelsen
Forlængede kredittider for moms
Nye publikationer
Ny EU-lovgivning

Styrelsen tog meddelelserne til efterretning. Det blev besluttet, at der til næste
møde sættes en punkt på dagsordenen, hvor det forklares, hvad den ny budgetlov indebærer.
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3. Danmarks Statistiks budget
Styrelsen godkendte budgettet for 2013 og 2014.

4. Centrale temaer ved ændring af lov om Danmarks Statistik
Styrelsen arbejder videre med de centrale temaer ved ændring af lov om Danmarks Statistik i løbet af efteråret med udgangspunkt i den kommende EUlovgivning. Det er Styrelsens opfattelse, at arbejdet med revisionen af lov om
Danmarks Statistik ikke skal påbegyndes før forhandlingerne om revisionen af
den europæiske statistiklov er så langt fremme, at man kan danne sig et sikkert
billede af resultatet.

5. Produktivitetskommissionen om det ny nationalregnskab
Danmarks Statistik nedsætter i samarbejde med bygge- og anlægsbranchen et
udredningsudvalg, som skal se på mulige tiltag vedr. bygge- og anlægssektoren,
samt hvad man gør i andre lande. Danmarks Statistik udarbejder et notat om
produktivitetsmåling i relation til Produktivitetskommissionens vurderinger,
der kan lægges på hjemmesiden.

6. Eventuelt
Peter Gorm Hansen sagde, at dette møde var det sidste, hvor Jan Plovsing deltog som rigsstatistiker. Han takkede for godt samarbejde og så frem til at få
lejlighed til at tage afsked ved de arrangementer, der var planlagt i ugens løb.
Næste møde er tidligere aftalt til tirsdag 1. oktober kl. 15.
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