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Referat af møde i Brugerudvalget for Befolknings-
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Maja Appel, Dansk Arbejdsgiverforening, 

Poul Schou, De Økonomiske Råds Sekretariat, 

Marianne Frank Hansen, DREAM, 

Thomas Lindholm Lassen, Udlændinge-, Integration og Boligministeriet, 

Morten Eske Jensen, Københavns Kommune, 

Henrik Bech, Rigspolitiet, 

Hjalmar Christiansen, DTU – Institut for Transport. 

 

Niels Ploug, Danmarks Statistik 

Henrik Bang, Danmarks Statistik 

Steen Dahl Pedersen, Danmarks Statistik 

Annika Klintefelt, Danmarks Statistik, 

Susanne Mainz Sørensen, Danmarks Statistik 

Amy Frølander, Danmarks Statistik 

Jens Bjerre, Danmarks Statistik 

Annemette Lindhardt Olsen, Danmarks Statistik 

1. Velkomst og godkendelse af referat 

Niels Ploug bød velkommen og dagsorden blev godkendt. 

2. Meddelelser 

a. Danmarks Statistiks arbejdsplan 2016. 

Danmarks Statistik har udarbejdet ny strategi ”Strategi 2020”. Den er der mange 

gode ting ved, bl.a. at den er kort. Den fokuserer på fem forskellige områder: 

ydelser, arbejdsprocesser, datakilder, datasikkerhed og tværgående statistiksam-

arbejde. Strategien bliver implementeret ved, at arbejdsplanen bliver tilrettelagt, 

så man kan se hvordan de forskellige aktiviteter bidrager til at vi opfylder vores 

strategi. Strategien har været i proces og er blevet drøftet af Danmarks Statistiks 

Styrelse. Arbejdsplanen er blevet sendt til jer, og vi vil meget gerne have jeres 

kommentarer, både konkrete kommentarer, men vi vil også meget gerne høre, 

hvis der er noget I synes der mangler. Høringsrunden i brugerudvalgene har en 

kort tidsfrist, da vi gerne vil have jeres kommentarer inden den skal gennemgås 

på styrelsesmødet d. 8. december. 

b. Reformprocessen i Danmarks Statistik. 

Reformprocessen er en aktivitet vi satte i gang for to år siden i forbindelse med 

at vi fik ny Rigsstatistiker. Hovedelementerne er centralisering af IT-personale, 

samt at vi rykker sammen på mindre plads, for at få råd til selv at kunne analyse-

re mere på data, da man bliver klogere på data, når man arbejder med dem. Der 

er blevet nedsat en analyseafdeling, som kommer med en analyse af hvordan det 

er gået de personer, som mistede deres arbejde i forbindelse med finanskrisen i 

2008.  

c. Ligestillingsstatistik i fremtiden. 

Deltagere: 
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Danmarks Statistik ønsker at arbejde mere med ligestillingsstatistikker. Det er 

planlagt at oparbejde et sæt ligestillingsindikatorer i samarbejde med Institut for 

Menneskerettigheder. Indikatorerne vil blive sendt i høring blandt interessenter 

som kommuner, forskere, arbejdsmarkedsorganisationer, kvinde- (og man-

de)organisationer, Ligestillingsministeriet, de aktuelle brugerudvalg mv. Indika-

torerne vil i relevante tilfælde også blive dannet på kommunalt niveau. 

3. Nyt register i uddannelsesstatistikken 

Danmarks Statistik har dannet et nyt register på befolkningens uddannelse som 

bliver kaldt Overgangsregistret. Formålet er at kunne følge personers institutions-

skift. Ud fra det er der også blevet dannet et register, der ser på grupper af uddan-

nelser, f.eks. ungdomsuddannelser, i stedet for enkeltuddannelser. Det vil fx sige, at 

man ser om en person har afsluttet sin ungdomsuddannelse 5 år efter den første 

ungdomsuddannelse blev påbegyndt, uanset om der har været skift i ungdomsud-

dannelsen undervejs. Opgørelserne offentliggøres for første gang om fjorten dage. 

Hjalmar Christiansen spurgte til, om det er muligt at følge den enkeltes elev fakti-

ske studieadresse, så man kan se hvor langt de skal pendle. Data findes kun på 

afdelingsniveau, og det er derfor ikke muligt at se, hvor undervisningen reelt fore-

går. 

4. Befolkningsfremskrivninger på kommunalt niveau 

Befolkningsfremskrivning bliver dannet i samarbejde med Marianne fra DREAM, 

som laver landsprognosen. DST udarbejder fremskrivningen på landsdelsniveau og 

kommuneniveau. I år er Danmarks Statistik blevet gjort opmærksomme på, at de 

skævheder der opstår ved de kommunale fremskrivninger, har betydning for kom-

munernes økonomi. Der var særligt stor kritik fra Allerød kommune, som kunne 

konstatere, at Danmarks Statistik nedskrev deres befolkning, hvilket ikke passede 

til den reelle stigning. Det er derfor blevet besluttet at gennemgå fremskrivnings-

modellen, og der er nedsat en følgegruppe til at komme med input til arbejdet. 

Gennemgangen af fremskrivningerne skal være færdig til marts, så den nye frem-

skrivning skulle kunne tage højde for de problemer der tidligere er opstået.  

5. Indvandrer i Danmark – nyt indhold og hovedtendenser 

Torsdag d. 28. november kommer der en ny udgave af Indvandrere i Danmark. De 

fleste af kapitlerne er gengangere, da det er opgørelser om fx arbejdsmarkeds- og 

uddannelsesforhold, som der er storefterspørgsel efter. Der er et nyt kapitel med 

om familie og bolig. Morten Eske Jensen spurgte til om Danmarks Statistik har 

planer om at ændre vestlig/ikke-vestlig definition af indvandrernes oprindelses-

land. Danmarks Statistik har ikke umiddelbart planer om at ændre definitionen. 

Jens gennemgik udvalgte opgørelser fra publikationen om familie- og boligforhold, 

og fortalte om at der er i bogen er fokus på at bruge aldersstandardiserede beskæf-

tigelsesindeks fremfor beskæftigelsesfrekvenser. Maja spurgte til, om der ikke var 

opgørelser på beskæftigelse blandt syrerne. Jens svarede at beskæftigelsesopgørel-

serne er fra november 2013, og på det tidspunkt var der stadig få indvandrere fra 

Syrien. 

6. Eventuelt 

Næste møde er mandag d. 21. november 2016 kl. 10-12. 
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Niels forhørte sig om der var punkter til eventuelt, hvilket ikke var tilfældet, og 

mødet blevet hævet. 

 


