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Referat af bestyrelsesmødet 2. oktober 2018
Meddelelser
Danmarks Statistiks budget 2018 og 2019
Arbejdsplan og Statistikprogram 2019
a. Arbejdsplan 2019
b. Statistikprogram 2019
c. Kommentarer fra brugerudvalgene
Resultatplan 2019
Rapport om officiel statistik 2018
Reduceret stikprøve for Landbrugs- og gartneritællingen
Omlægning af Detailomsætningsindekset mhp. reduceret dataindsamling
Temporær udvidelse af Virksomhedernes it-anvendelse i 2019
Omlægning af Udenrigshandel med tjenester
a. Løbende indsamling
b. Screeningsundersøgelsen
Strategi for indtægtsdækket virksomhed 2018-2022
Udkast til program for bestyrelsesseminar
Eventuelt

1. Referater af styrelsesmødet 2. oktober 2018
Medlemmerne underskrev det offentlige beslutningsreferat fra mødet 2. oktober 2018.
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2. Meddelelser
Bestyrelsen fik til orientering og drøftelse forelagt notat, der uddybede følgende
aktuelle emner:
• Danmarks Statistiks omdømme 2018
• Kommende tiltag i Danmarks Statistik
• Status på reformprojekterne i Danmarks Statistik
• Revideret kommunikations- og formidlingsstrategi 2018-2022
• Mediedækningen siden sidste bestyrelsesmøde
• Folketingsspørgsmål og borgerhenvendelser
• Publikationer
• EU-retsakter
Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Danmarks Statistiks budget 2018 og 2019
Styrelsen godkendte budgettet for 2018 og 2019.

4. Arbejdsplan og Statistikprogram 2019
Bestyrelsen godkendte Statistikprogram 2019 og hoveddelen af Arbejdsplan
2019. Afsnittet med udkast til bestyrelsens kommentarer revideres på
baggrund af bemærkninger fra mødet og godkendes i skriftlig høring.

5. Resultatplan 2019
Bestyrelsen tog udkastet til Resultatplan 2019 til efterretning.

6. Rapport om officiel statistik
Bestyrelsen drøftede udkast til rapport om officiel statistik, som skal indgives
til økonomi- og indenrigsministeren. I rapporten indgår et afsnit med bestyrelsens kommentarer, som bestyrelsen aftalte ændringer til.

7. Reduceret stikprøve for Landbrugs- og gartneritællingen
Bestyrelsen tog orienteringen om reduceret stikprøve for Landbrugs- og gartneritællingen til efterretning.

8. Omlægning af Detailomsætningsindekset mhp. reduceret
dataindsamling
Bestyrelsen tog orienteringen om Omlægning af Detailomsætningsindekset, der
bl.a. medfører reduceret dataindsamling, til efterretning.

9. Temporær udvidelse af Virksomhedernes it-anvendelse i 2019
Bestyrelsen godkendte en et-årig udvidelse af stikprøven for Virksomhedernes
it-anvendelse i 2019. Udvidelsen efterspørges og finansieres af Erhvervsministeriet.

10. Omlægning af Udenrigshandel med tjenester
Bestyrelsen godkendte to indstillinger om omlægning af Udenrigshandel med
tjenester, som dels betyder, at der indføres årlige screeningsundersøgelser frem
for de tidligere store femårige undersøgelser, dels fører til en ændring af ind2/3

beretningsfrekvens, så nye års-indberettere indberetter kvartalsvist fremfor
årligt det første år og herefter årligt.

11. Strategi for indtægtsdækket virksomhed 2018-2022
Bestyrelsen drøftede udkast til Strategi for indtægtsdækket virksomhed 20182022. Der udarbejdes et revideret oplæg til bestyrelsens møde i marts, der
diskuterer nogle af de centrale problemstillinger for den indtægtsdækkede
virksomhed i forlængelse af bestyrelsens kommentarer. Et udkast til den endelige strategi vil foreligge til seminaret i april.

12. Udkast til program for bestyrelsesseminar
Bestyrelsen godkendte program for bestyrelsesseminar 30. april 2019.

13. Eventuelt
Det blev oplyst at professor Mads Bryde Andersen indtræder i bestyrelsen pr. 1.
januar 2019.
Bestyrelsen diskuterede mulige implikationer af rigsstatistikerens medlemskab
af Klimarådet i lyset af den offentlige diskussion omkring formandsskiftet. Der
var enighed om, at dette ikke har implikationer.
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