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4. Årsrapport 2009, jf. bilag 997
5. Danmarks Statistiks økonomiske råderum, jf. bilag 998
6. Danmarks Statistiks eksterne udvalg, jf. bilag 999
7. Obligatorisk digital indberetning, jf. bilag 1000
8. Statistik om industriens udgifter til miljøbeskyttelse, jf. bilag 1001.a og
1001.b
9. Statistik om virksomhedernes adgang til finansiering, jf. bilag 1002.a og
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1. Referater af styrelsesmødet 9. december 2009
Beslutningsreferatet fra styrelsesmødet 9. december 2009, som var godkendt
af Styrelsen i januar 2010, blev underskrevet.

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

Finanslovsforhold

−

Sundhedsindikatorer

−

Kulturstatistikker

−

Ændring af lov om Danmarks Statistik vedr. Nationalbanken

−

Administrative lettelser

−

Koncernprojekt ”Indberetning én gang”

−

Koordinationsudvalget for europæisk statistik

−

Styrelsesbeslutning vedr. virksomhedernes energiforbrug

−

Nye publikationer

−

Ny EU-lovgivning

Styrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Danmarks Statistiks budget
Styrelsen fik forelagt Danmarks Statistiks budget for 2010 og 2011 til hhv.
godkendelse og drøftelse.
I budgettet for 2010 forventes et lille overskud. Styrelsen godkendte budgettet for 2010 og havde en foreløbig drøftelse af budgettet for 2011.

4. Årsrapport 2009
Styrelsen fik forelagt Danmarks Statistiks årsrapport for 2009 til godkendelse.
Hovedkonklusionerne i årsrapporten er, at der samlet har været et underskud
på 0,1 mio. kr. i 2009 på baggrund af et overskud på IDV på 3,3 mio. kr. og et
underskud på almindelig og tilskudsfinansieret virksomhed på 3,4 mio. kr.
Målopfyldelsen for den faglige del var på 90 pct.
Styrelsen godkendte Danmarks Statistiks årsrapport for 2009 med en enkelt
tekstmæssig ændring.

5. Danmarks Statistiks økonomiske råderum
Styrelsen havde på sit forrige møde under drøftelsen af Arbejdsplan 2010
fokuseret på Danmarks Statistiks og Styrelsens stadigt mindre råderum. Det
blev i den forbindelse besluttet at udarbejde et notat til Styrelsen, som belyser
det økonomiske råderum. Dette blev forelagt til drøftelse.
Styrelsen konstaterede, at råderummet er beskedent. I lyset af de varslede
økonomiske stramninger kan det blive nødvendigt at reducere i opgaverne,
herunder kan det blive nødvendigt også at se på opgaver, der er omfattet af
lovgivning. Det centrale må være at arbejde for, at Danmarks Statistik kan
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fungere som en moderne og effektiv statistikinstitution, selv om opgaveporteføljen måtte blive mindre.
Til næste møde udarbejder Danmarks Statistik en prioriteret liste, hvorfra der
kan tages konkret stilling til eventuelle opgavereduktioner.

6. Danmarks Statistiks eksterne udvalg
Styrelsen fik til godkendelse forelagt en indstilling om en ny struktur for
Danmarks Statistiks eksterne udvalg.
Den foreslåede struktur er en udløber af Strategi 2015. Formålet med ændringen er at opnå en øget dialog med og inddragelse af brugerne i Danmarks
Statistiks arbejde.
Styrelsen godkendte oprettelsen af de foreslåede brugerudvalg og Indberetterudvalget. Styrelsen har tidligere godkendt oprettelsen af Koordinationsudvalget for europæisk statistik. Energiområdet indgår i Kontaktudvalget for
miljøøkonomi.

7. Obligatorisk digital indberetning
Styrelsen fik til drøftelse forelagt en orientering om Danmarks Statistiks planer for implementeringen af obligatorisk digital indberetning.
Styrelsen tog orienteringen om obligatorisk digital indberetning til efterretning.

8. Statistik om industriens udgifter til miljøbeskyttelse
Styrelsen godkendte indstillingen om statistik vedr. industriens udgifter til
miljøbeskyttelse.

9. Statistik om virksomhedernes adgang til finansiering
Styrelsen godkendte indstillingen om statistik vedr. virksomhedernes adgang
til finansiering.

10. Statistik om virksomhedernes brug af it
Styrelsen godkendte indstillingen om statistik vedr. virksomhedernes brug af
it.

11. Statistik om erhvervslivets forskning og udvikling i informations- og kommunikationsteknologi
Styrelsen godkendte indstillingen om statistik vedr. erhvervslivets forskning
og udvikling i informations- og kommunikationsteknologi.
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12. Eventuelt
Næste ordinære styrelsesmøde afholdes mandag 28. juni kl. 15.

Jan Plovsing

Hans Ejvind Hansen

Vibeke Gaardsholt

Peter Gorm Hansen

Elsebeth Lynge

Kjeld Møller Pedersen

Afbud til mødet, men set referat:

Kim Graugaard
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