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1. Referater af styrelsesmødet 26. marts 2014
Beslutningsreferatet af styrelsesmødet 26. marts 2014, som var godkendt af
Styrelsen 6. maj 2014, blev underskrevet.

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

Reformprocessen i Danmarks Statistik.
Budgetanalyse af Danmarks Statistik.
Finanslovsforhold.
Peer review 2014/2015.
Vision 2020 for europæisk statistikproduktion.
Ministeriernes analysedata og datavarehuse.
EU-lovgivning på vej om fortrolige data.
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−
−
−
−
−
−

Henvendelse fra institutledere vedr. forskerserviceordning.
Fællesnordisk forskerordning.
Revision af nationalregnskabet i 2014.
Ændring af finansiering for fraværsstatistikken.
Publikationer udgivet siden forrige møde.
Ny EU-lovgivning.

Styrelsen tog meddelelserne til efterretning.

3. Budget 2014 og 2015
Styrelsen godkendte Danmarks Statistiks budget for 2014 og 2015.

4. Handlingsplan for officiel statistikproduktion i Danmark
Styrelsen drøftede de indledende overvejelser for handlingsplanen, som den
godkendte. Styrelsen vil få forelagt en første skitse til handlingsplanen på næste
møde.

5. Strategi 2020
Styrelsen diskuterede planerne for en ny strategi for Danmarks Statistik. Den
anbefalede et relativt kort dokument; at tidsplanen gennemgås med henblik på
en kortere proces; samt en rullende strategiudvikling, der er tænkt sammen
med de årlige arbejdsplaner.

6. Beskyttelse af fortrolige data
Styrelsen fik forelagt en redegørelse for, hvad Danmarks Statistik gør for at
sikre fortrolige oplysninger. Styrelsen var generelt tilfreds med den beskyttelse
af fortrolige data, som finder sted. Den anbefaler dog, at området tilføres ressourcer, så især anvendelsen af logninger kan forbedres.

7. Udveksling af fortrolige data i det europæiske statistiksystem
Styrelsen fik forelagt et notat, som beskriver en række problemstillinger ved
udveksling af fortrolige data inden for det europæiske statistiksystem. På baggrund af drøftelserne udarbejder Danmarks Statistik et notat til Økonomi- og
Indenrigsministeriets departement, som beskriver problemet med henblik på,
at der kan udstikkes guidelines for, i hvilke situationer man kan udveksle fortrolige data inden for det europæiske statistiksystem.

8. Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelse af bygge og anlæg
Styrelsen fik forelagt en rapport fra det af Styrelsen nedsatte udvalg med forslag til at forbedre statistikgrundlaget for nationalregnskabets produktivitetsopgørelser for bygge og anlæg. Styrelsen godkendte udvalgets indstillinger, og
rapporten lægges på Danmarks Statistiks hjemmeside.

9. Adgang til oplysninger fra eIndkomst
Styrelsen godkendte, at brugere af data fra eIndkomstregisteret kan få oplysninger med et 1-ciffret brancheniveau tidligere end det ene år, der pt. gælder
som embargo på erhvervsoplysninger.
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10. Eventuelt
Styrelsen besluttede, at dens møder fremover starter kl. 14.15.
Næste møde i Styrelsen udskydes til 6. oktober kl. 14.15, så Styrelsen kan få
lejlighed til at diskutere konklusionerne fra budgetanalysen, hvor et udkast
foreligger 1. oktober.
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