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14. november 2019 

NPL/mlo 

 

 

Efterårets brugerudvalgsseminar 21. november 
2019 

 

 

Program 

 

9:00 Velkomst og introduktion til dagens program 

  v/Niels Ploug 

 

 - Baselineprojekt ’Vores mål’ 

 

 

9:15-11:30  

1. Nyt register om akkumulerede indkomster 

Danmarks Statistik har dannet et nyt register om folks indkomster 

over en lang periode fra 1980 og frem. 

På det grundlag kan man fx belyse kønnets, uddannelsens og stil-

lingens betydning for indkomsten igennem en større del af livet, i 

stedet for kun at se på indkomsten et enkelt år.  

Man kan også analysere, om personer, der gennem lang tid har 

haft en forholdsvis lav indkomst, har et dårligere helbred og risiko 

for tidligere død. 

v/Peter E. Lauritzen 

 

2. Ny kriminalitetsstatistik 

På finansloven for 2019 er der afsat midler til udbygning af den 

nuværende kriminalitetsstatistik, således at denne bl.a. indehol-

der information om dømte personers statsborgerskab og antallet 

af domme før og efter opnåelse af statsborgerskab. Endvidere sup-

pleres opgørelserne over ofre for kriminalitet med information om 

herkomst. Vi vil orientere om de kommende nye tabeller samt ar-

bejdet med udviklingen i 2019. 

v/Lisbeth Lavrsen 

 

3. Landegruppering i vandringsstatistikken 

DSTs anvendelse af landegrupperingen ”vestlige / ikke vestlige” 

lande har gennem årene været meget diskuteret, og er fra tid til 

anden genstand for offentlig debat. Derfor besluttede DSTs besty-

relse af vi skulle gennemføre en nærmere undersøgelse af den nu-

værende definitions fordele og ulemper samt overveje alternativer 

hertil. Dette arbejde er nu gennemført, og vi vil orientere om ho-

vedresultaterne samt den nye landegruppering, der fra 2020 vil 

supplere den eksisterende landegruppering 

v/Jens Bjerre 
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4. Statistikken om modtagere af barselsdagpenge 

Omlægningen af det administrative system vedr. barselsdagpenge 

har betydet, at DST ikke har kunnet udgive ny statistik om modta-

gere af barselsdagpenge. Den nyeste statistik vedrører barselsdag-

penge for året 2015. Nu har vi fået data fra det nye system, og vi er 

tæt på at have opbygget statistikregistret for forældre, der har fået 

børn i årene 2015-2018. Dette nye statistikregister er opbygget 

som en forløbsdatabase og indeholder også andre forbedringer fx 

oplysning om deltidsbarsel. DST vil i starten af 2020 offentliggøre 

nye statistikbanktabeller på det nye statistikgrundlag. Vi vil præ-

sentere de tanker, vi har om nye statistikbanktabeller, og vi vil 

gerne høre om ønsker til yderligere tabeller vedr. modtagere af 

barselsdagpenge. 

v/Torben Lundsvig 

 

 

11:30 Afslutning 

 

 - Næste møde i brugerudvalgene – 25. juni kl. 9-12 


