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Amtsborgmester Kristian Ebbensgaard
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1. Referat af styrelsesmødet den 15. juni 2005, jf. bilag 182
2. Meddelelser, jf. bilag 875
3. Danmarks Statistiks budget 2005, jf. bilag 876
4. Om Danmarks Statistiks åbningsbalance, jf. bilag 877
5. Grundlaget for arbejdsplan 2006, jf. bilag 878
6. Overvejelser om resultatkontakt 2006, jf. bilag 879
7. Handlingsplan for administrative lettelser, jf. bilag 880
8. Indberetninger til Danmarks Statistik 2005, jf. bilag 881
9. Fraværsstatistik for den private sektor, jf. bilag 882
10. Stikprøver ved indsamling af oplysninger til personstatistiske undersøgelser, jf. bilag 883
11. Strategi 2010, jf. bilag 884
12. Eventuelt
1.

Beslutningsreferat
underskrevet

Referater af styrelsesmødet den 15. juni 2005

Beslutningsreferatet af styrelsesmødet den 15. juni 2005, jf. bilag 182, som
blev godkendt af Styrelsen i august 2005, blev underskrevet.
2.

Meddelelser

Jan Plovsing gav følgende orientering:
Digitaliseringsprojekter

Det fælles system til indledende statistikbehandling har ikke har virket tilfredsstillende, og derfor udvikler Danmarks Statistik sammen med IBM et
ændret system (XIS2) til behandling af digitale statistikindberetninger. Indtil
første kvartal 2006, hvor det nye system forventes taget i brug, er der midlertidigt lukket for muligheden for at indberette til Intrastat via virk.dk.

Det forventedes, at EDH-systemet meget snart ville blive sat i drift.
Kommentar til Nyt fra
Danmarks Statistik

I forbindelse med den månedlige arbejdsløshedsstatistik, den kvartalsvise
ATP-beskæftigelsesstatistik og det kvartalsvise nationalregnskab bliver der
samtidig med offentliggørelsen også på Danmarks Statistiks hjemmeside offentliggjort en kommentar om særlige forhold og usikkerheden ved opgørelsen. Kommentaren sendes til de økonomiske ministre.

Udfasning og udbud

Udfasningen af Danmarks Statistiks hovedanlæg forventes afsluttet i 2007.
Hovedanlægget skal i nyt udbud, og der forventes indgået en kontrakt i foråret 2006; men pga. udfasningen, vil den være kortvarig.

Ti-årsoversigten 2005

Pga. uheldige formuleringer og faktuelle fejl i temaartiklen i Statistisk Tiårsoversigt 2005 var der blevet udsendt en pressemeddelelse, og salget var blevet stoppet, indtil der var blevet udarbejdet en revideret version af temaartiklen. Efterfølgende er der udarbejdet klare retningslinjer, så det er entydigt,
hvem der har det faglige ansvar for indholdet i temaartikler mv., der udsendes med forfatternavne.

Danmarks Statistik i
budgetredegørelsen

I Finansministeriets årlige budgetredegørelse var der i år en beskrivelse af
produktivitetsopgørelser i Danmarks Statistik.

Ny EU-lovgivning

I oversigten over ny EU-lovgivning i 2005 var der siden juni kommet to nye
parlaments- og rådsretsakter og to nye kommissionsretsakter.

Københavns Kommune
og lønstatistik

Pga. manglende brugbare lønoplysninger fra Københavns Kommune forventedes der indtil videre ikke udgivet årslønsstatistik for 2004 og 2005. De
manglende lønoplysninger fra København påvirker også Den Sociale Ressourceopgørelse.
Styrelsen tog orienteringen til efterretning
3.

Danmarks Statistiks budget

Styrelsen godkendte Danmarks Statistiks budget for 2005 og 2006, jf. bilag
876.
4.

Danmarks statistiks åbningsbalance

Styrelsen tog Danmarks Statistiks åbningsbalance pr. 1. januar 2005, jf. bilag
877 til efterretning.
5.

Grundlaget for arbejdsplan 2006

Styrelsen vedtog hovedindstillingen i Grundlaget for arbejdsplan 2006. jf. bilag 878.
6.

Overvejelser om resultatkontakt 2006

Styrelsen godkendte de resultatkrav som indgik i Overvejelser vedrørende Resultatkontrakt 2006, jf. bilag 879.
7.

Handlingsplan for administrative lettelser

Styrelsen godkendte handlingsplanen for reduktion af de administrative byrder, jf. bilag 880.

2

8.

Indberetninger til Danmarks Statistik 2005

Med enkelte bemærkninger godkendte Styrelsen rapporten om indberetninger til Danmarks Statistik, jf. bilag 881
9.

Fraværsstatistik for den private sektor

Styrelsen besluttede, at Danmarks Statistik skulle tage ansvaret for at udføre
regeringens beslutning om, at der skal udarbejdes en fraværsstatistik for den
private sektor, jf. bilag 882
10. Stikprøver ved indsamling af oplysninger til personstatistiske
undersøgelser
Styrelsen ønskede bilag 883 uddybet, således at det fremgik, hvilke undersøgelser stikprøveudtagningen kunne bruges til, og hvilke eksterne kunder der
var tale om. Et nyt notat udarbejdes til næste styrelsesmøde
11.

Strategi 2010

Styrelsen godkendte udkast til kapitlerne 1, 5 og 6 i Strategi 2010, jf. bilag
884 idet man ønskede, at
− kapitel 1 bliver indledt med et afsnit om rammerne for statistikken
−

Statistikkvalitet bliver det første indsatsområde, der omtales

−

at strategien andre steder ville komme til at indeholde: beskrivelse af forholdet til dataleverandørerne, beskrivelse af den internationale indflydelse og omtale af FN's og EU's statistiske principper

Eventuelt
Næste ordinære styrelsesmøde var allerede tidligere aftalt til tirsdag den 13.
december 2005 kl. 10
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