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Til Interesserede forskere

Information om det transregionale register for
Øresundsregionen.
I forbindelse med etablering af Øresundsstatikken og Øresundsdatabanken er
der også etableret et såkaldt transregionalt register med kobling af alle flyttependlings- og løndata på tværs af Øresundsregionen i perioden 2001-2007.
Dette Forskningsregister er etableret i tilknytning til etablering af
statistikbanken ØRESTAT for Øresundsregionen (www.orestat.scb.se).
Baggrunden for etablering af dette tværgående register var en forventning om
at der bl.a. forskningsmæssigt ville være stor interesse for at analyse
integrationen omkring bopæl/arbejdssted i den nye øresundsregion efter
åbning af Øresundsbroen. Hvad er den tidsmæssige sammenhæng mellem
pendling og eventuel flytning? --- kommer pendling eller flytning først?
Specielt når det transregionale register bliver udbygget med en længere
tidsperiode vil analysemulighederne blive store.
Det transregionale register er opbygget som 3 separate datasæt, der kan
kombineres via et fælles løbenummersystem. Datasæt 1 indeholder flyttedata
på tværs af Øresund. Datasæt 2 er et tilsvarende pendlingsdatasæt, hvor
pendlingen er afgrænset efter tilsvarende regler som i den nationale
pendlingsstatistik, d.v.s. hovedaktiviteten skal være på den anden side af
Øresund. Datasæt 3 omfatter alle personer hvor der er optjent løn på tværs af
Øresund uanset om man ikke er kategoriseret som en egentlig pendler.
Registret indeholder følgende hovedtyper af data:
1. Flyttedata
År
Hændelsesdato
Køn
Alder
Uddannelse
Statsborgerskab
Dansk kommune
Svensk kommune
2. Pendlingsdata
År
Køn
Alder
Pendlingsretning
Arbejdsstedskommune (dansk eller svensk) og branche
Beskæftigelse på arbejdssted
Sektor (offentlig eller privat)
Bopælskommune (dansk eller svensk)
Lønoplysninger
Fødselsregistreringsland
3. Løndata.
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Indeholder tilsvarende data som under pendling bortset fra at
Pendlingsretning er erstattet med en kode for hvor lønindkomst er indtjent.
Udover dataindholdet i det transregionale register vil der også under
forskerordningen være mulighed for at kunne supplere data i det
transregionale register med andre baggrundsoplysninger på personniveau fra
den nationale statistik.
Data vil blive tilbudt både på dansk og svensk side under forskerordningen,
idet Danmarks Statistik administrerer aftaler med forskere bosiddende i
Danmark og SCB med forskere bosiddende i Sverige.
Adgang til data vil for dansk side beløbe sig til 20.000 DKR. ekskl. moms. og
på svensk side 25.000 SEK ekskl. mons.
Registret vil løbende blive opdateret de følgende år. Prisen for opdatering for
efterfølgende år vil for eksisterende kunder beløbe sig til 5.000 DKR eller
6.250 SEK. Nye kunder betaler fuld pris ved førstegangs køb.
Yderligere information om det transregionale register fås ved henvendelse til
Chefkonsulent Flemming Petersson, tlf.: 39 17 32 51
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