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Referat af møde i brugerudvalg for Befolkningsstatistik 
24. november 2014 

(præsentationer fra mødet kan findes på brugerudvalgets hjemmeside under 
organisation på www.dst.dk) 
 

Fra ministerier og organisationer 

Sune Enevoldsen Sabiers, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Sune Holm Pedersen, Dansk Arbejdsgiverforening 
Henrik Bech, Rigspolitiet 
Morten Eske Jensen, Københavns Kommune 
Hjalmar Christiansen, DTU - Institut for Transport 
Anders Gabriel Pedersen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
Poul Schou, Det Økonomiske Råds Sekretariat 
David Rosdahl, Ankestyrelsen 
Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet 
Michael Holm Svendsen, Beskæftigelsesministeriet 
 
Fra Danmarks Statistik 

Niels Ploug, afdelingsdirektør Personstatistik 
Henrik Bang, kontorchef Befolkning og Uddannelse 
Annemette Lindhardt Olsen, Befolkning og Uddannelse 
Thomas Klintefelt, Befolkning og Uddannelse 
Preben Etwil, kontorchef Velfærd 
Carsten Zangenberg, kontorchef Formidlingscenter 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

• Danmarks Statistiks arbejdsplan 2015 

• Reformprocessen i Danmarks Statistik 

• Befolkningsfremskrivninger 

• Urban Europe 

3. Livskvalitet v/Preben Etwil 

4. Grundlovspublikationen i anledning af 100-året for kvinders valgret v/ 

Annemette Lindhardt Olsen 

5. Opholdsgrundlag v/Annemette Lindhardt Olsen 

6. Eventuelt 
Næste møde: mandag den 23. november 2015 kl. 10-12 

1 Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Niels Ploug bød velkommen til mødet, og dagsordenen blev godkendt. 

Mødedeltagere  
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2 Meddelelser 

• Danmarks Statistiks arbejdsplan 2015 
Niels Ploug orienterede om arbejdsplanen for 2015. Brugerudvalget kan også 
komme med bemærkninger skriftligt. Arbejdsplanen godkendes endeligt af 
Danmarks Statistiks styrelse 10. december. 
 
Ud over hvad der er beskrevet i arbejdsplanen, har Danmarks Statistik også 
planer om at komme med en individbaseret formuestatistik næste år. Det er 
resultat af et samarbejde med Nationalbanken. Oplysninger om 
pensionsformuer, boliger og både nye og brugte biler vil indgå i den nye 
statistik. Det er ikke muligt at lave den nye statistik for år før 2014.  
 
Preben Etwil fortalte, at den del, som vedrører boligformuen, godt vil kunne 
laves for 2004 og frem. Han fortalte også, at der anvendes en ny metode til 
prisfastsætning af boliger, som er udviklet i kontoret for Offentlige Finanser. 
Den nye statistik vedrørende boligformuer vil være klar i februar 2015. 
Preben Etwil nævnte, at det ikke var helt sikkert, at den nye formuestatistik 
vil være klar til udgivelse i 2015, da man endnu ikke har det fulde overblik 
mht. kvaliteten af data.   
 

• Reformprocessen 
Niels Ploug fortalte om den interne reformproces i Danmarks Statistik, hvis 
mål er at styrke kvalitet og brugerkontakt og samtidig gøre Danmarks 
Statistik mere synlig og aktiv i den offentlige debat. 
 
I forbindelse med reformprocessen har der været nedsat nogle interne 
arbejdsgrupper. Der er desuden blevet gennemført en budgetanalyse af 
Deloitte, hvis endelige rapport snart foreligger. 
 
Opgaven for Deloitte har været at finde besparelser på 10-15 pct. 
Besparelserne er for størstedelens vedkommende tænkt anvendt til at 
realisere målene for Danmarks Statistiks reformproces. 
 
I forbindelse med budgetanalysen har Deloitte særligt set nærmere på 10 
statistikker, som også laves på en sammenlignelig måde i Sverige og Holland. 
I alle tilfælde er Deloittes konklusion, at Danmarks Statistik laver de 
pågældende statistikker billigere.  
 
Som reformtiltag har Danmarks Statistik allerede nu besluttet at lave en 
særlig enhed i erhvervsstatistik, som skal tage sig af store virksomheder. Det 
er også besluttet, at der vil blive etableret en særlig analyseenhed i løbet af 
næste år, som vil høre under kontoret for Forskning og Metode. 
 

• Befolkningsfremskrivninger 
Thomas Klintefelt fortalte, at der arbejdes på at udvide samarbejdet med 
DREAM, således at man også vil lave samordnede befolkningsfremskrivninger 
på landsdels- og kommunalt niveau. I dag er det kun fremskrivningen for hele 
landet, der laves i samarbejde med DREAM. Det forventes dog tidligst at være 
i forbindelse med fremskrivningerne i 2016, at en eventuel ny model for 
landsdels- og kommunalfremskrivninger vil være klar. 
 

• Urban Europe 
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Niels Ploug orienterede om projektet Urban Europe, som Danmarks Statistik 
er blevet deltager i sammen med universiteter i Sverige, Norge, Holland og 
Belgien. 
 
Projektet handler grundlæggende om at anvende geografiske data til at sige 
noget om segregering. I stedet for at lave opgørelser på administrative 
enheder er der udviklet et program (Equipop) på Uppsala Universitet, som 
finder nærmeste k-antal personer ud fra et geografisk udgangspunkt – fx en 
100*100 meter celle. Det er dette program, som er kernen i projektet.  
 
Første del af projektet består primært i at få lavet en fælles database med 
forskellige indikatorer omkring indkomst, udenlandsk oprindelse, 
uddannelse, beskæftigelse og sociale overførsler, der er kørt gennem 
Equipop. Projektet strækker sig helt frem til 2017, og vil derfor meget 
sandsynligt blive berørt i fremtidige møder i dette forum. 

3 Livskvalitet 

Niels Ploug fortalte om baggrunden for Danmarks Statistiks projekt om 
livskvalitet, som blandt andet udspringer af rapporten ’Beyond GDP’, som den 
tidligere franske præsident Sarkozy fik sat i gang og som blandt forfatterne 
havde den amerikanske økonom Stiglitz. Den udkom i februar 2009. Siden 
har der også været projekter i England – Wheel of wellbeing, i Italien og 
OECD (your better life index). 
 
Niels Ploug fortalte, at vi i Danmark har særlige muligheder for også at lave 
mål på kommunalt niveau på grund af vores omfattende registerdata. Han 
understregede også, at der fortsat er tale om et indhold, der er åben for debat. 
 
Herefter gennemgik Preben Etwil de 13 indikatorer for livskvalitet, som 
Danmarks Statistik har lavet på grundlag af registerdata. Indikatorerne blev 
vist på kommuneopdelte Danmarkskort. Det er planen, at man vil få et 
system, hvor kommunerne vil være klikbare, og at man ved klik vil kunne få 
flere oplysninger om hver kommune. 
 
De objektive indikatorer bør suppleres med mere subjektive indikatorer, som 
kun kan skaffes ved interview. Det er imidlertid et meget omfattende projekt, 
og skal det laves for alle kommuner kræver det op mod 100.000 interviews. 
Det er i sagens natur dyrt, og næste skridt i projekt er at søge om noget 
ekstern finansiering. I denne forbindelse er Danmarks Statistik i dialog med 
TRYG Fonden.   
 
Britta Kyvsgaard fra Justitsministeriet kommenterede indikatorerne omkring 
anmeldte indbrud og vold og nævnte, at Danmark i internationale 
sammenligninger har mange anmeldelser. Det siger dog især noget om, at 
man i Danmark er mere tilbøjelige til at anmelde end i andre lande, hvilket 
blandt andet har noget at gøre med tillid til politiet. 
 
Hertil svarede Preben Etwil, at indikatorerne kunne fungere, når 
sammenligningsgrundlaget var kommuner i Danmark, men han nævnte også, 
at et subjektivt mål vedrørende anmeldelser kunne overvejes. 
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Poul Schou fra Det Økonomiske Råds Sekretariat konstaterede, at de valgte 
indikatorer var meget individbaserede og spurgte til dækning af andre 
områder som miljø, fritid og social kapital. 
 
Niels Ploug svarede, at der blandt andet overvejes spørgsmål om tilfredshed 
med sociale relationer og om man er uønsket alene til den subjektive del. Han 
fortalte også, at Danmarks Statistik netop har fået bevillinger til at udarbejde 
et grønt nationalregnskab. 
 
David Rosdahl fra Ankestyrelsen spurgte om der kun ville blive tale om data 
for et år. 
 
Preben Etwil svarede, at den objektive del med de 13 indikatorer relativt 
enkelt kan opdateres. Kommer man videre med den subjektive del med 
interviews er det noget, som kræver finansiering hver gang det skal laves. Det 
er håbet, at kommuner på sigt vil være så interesserede, at de gerne vil betale 
for at få lavet noget om deres kommune. 
 
Sune Enevoldsen Sabiers fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd spurgte om 
vægtning af de forskellige indikatorer, og om der findes vedtagne metoder i 
denne forbindelse. 
 
Hertil svarede Niels Ploug, at Danmarks Statistik ikke laver nogen form for 
vægtning med henblik på at få en samlet indikator for alle kommuner. Det 
ville helt sikkert kunne skabe masser af omtale, men der findes netop ikke 
noget solidt fagligt grundlag at gøre det på. I OECD løser man problemet med 
vægtning ved, at man selv lader brugerne angive, hvordan de forskellige 
indikatorer skal vægtes. 

4 Grundlovspublikation 

Annemette Lindhardt Olsen orienterede om grundlovspublikationen, som 
Danmarks Statistik vil udgive næste år for at markere 100-året for kvinders 
valgret. Ideen med publikationen er at beskrive kvinder og mænd ud fra 100 
års statistik. 
 
Der er valgt en temabaseret tilgang til emnerne for at kunne få de gode 
historier frem ved hjælp af den tværfaglige vinkel. I forbindelse med at der 
kun for nogle områder er 100-årige ensartede tidsserier, giver det samtidig 
god mening at arbejde temabaseret i stedet for kronologisk med de enkelte 
statistikemner.  
 
I forbindelse med publikationen har Danmarks Statistik nedsat en intern 
arbejdsgruppe og en følgegruppe med deltagelse af Aalborg Universitet og 
KVINFO. Netop KVINFO planlægger mange aktiviteter i forbindelse med 100-
året. 

5 Opholdsgrundlag 

Annemette Lindhardt Olsen orienterede om opholdsgrundlag for ikke-
nordiske statsborgere, hvor Danmarks Statistik nu har lavet en løsning, der 
gør det muligt at få oplysninger for alle ikke-nordiske statsborgere, som er 
indvandreret fra 1997 og frem. Disse tal findes nu i statistikbanken. 
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Imputering har været et nødvendigt redskab i denne forbindelse, da der ikke 
findes oplysninger om opholdsgrundlag for alle. De overordnede fordelinger 
af indvandrere efter opholdsgrundlag vurderes at være gode, men man skal 
være opmærksom på, at data kan være problematiske ved analyser på 
mikroniveau.  

6 Eventuelt 

Carsten Zangenberg fortalte, at Danmarks Statistik fra næste mandag vil 
ændre formatet for vores Nyt-artikler til HTML. Det har nogle fordele for 
brugerne omkring anvendelse af figurer mv. Det vil dog fortsat være muligt at 
få Nyt´er som pdf, hvis man ønsker det. 
 
Carsten Zangenberg fortalte også, at API virker som det skal. Det er et 
værktøj, som gør det muligt hurtigt at downloade fx hele tabeller i 
statistikbanken uden de sædvanlige restriktioner om tabellens omfang. Man 
kan finde mere information om API på 
http://www.dst.dk/da/Statistik/statistikbanken/api.aspx 
 
Poul Schou fra Det Økonomisk Råds Sekretariat spurgte i tilknytning til 
punktet om formuestatistik om der var nogen planer om at indsamle 
oplysninger vedrørende arv. 
 
Niels Ploug sagde, at der ikke var nogen planer i denne forbindelse.  
 
Sune Enevoldsen Sabiers fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd spurgte om 
Rigsrevisionens kritik af Danmarks Statistik. Han ville gerne vide, om det er 
noget, som skaber store ændringer. 
 
Niels Ploug fortalte, at det vil medføre ændringer, men at det er ændringer, 
som ikke påvirker eksterne brugere via forskeradgang. Han gav også en kort 
opsummering af sagen. Det er sådan, at Danmarks Statistik tidligere har 
været fritaget for almindelige krav om logning. Det blev så i august i år 
afklaret, at det ikke var tilfældet længere. Så snart det blev kendt, forelagde 
Danmarks Statistik Datatilsynet en plan for, hvordan man ville leve op til 
kravene. Om denne plan er tilstrækkelig er der endnu ikke kommet noget svar 
på. Det er midt i denne proces, at Rigsrevisionen kritik er kommet. 
 
Niels Ploug understregede også, at der ikke var nogen af de undersøgte 
statslige institutioner, som levede op til Rigsrevisionens krav, og at der er tale 
om et generelt problem, som ikke blot vedrører Danmarks Statistik. Han 
fortalte også, at der findes klare regler for, hvem der kan få adgang til hvilke 
data i Danmarks Statistik. Typisk er det et begrænset antal personer, som har 
adgang til oplysninger om et bestemt område, og det er kun, hvis man skal 
anvende det til noget helt konkret arbejdsmæssigt, at man får adgang.  
 
Niels Ploug slog også fast, at kulturen i Danmarks Statistik omkring 
fortrolighed af data fungerer fint. Der er ingen eksempler på, at en ansat i 
Danmarks Statistik har misbrugt sin adgang til fortrolige oplysninger. Man vil 
dog være særlig opmærksom på at overholde alle procedurer fremover. 
 
Hjalmar Christiansen fra DTU - Institut for Transport spurgte om Danmarks 
Statistik var opmærksom på, at mange udlændinge udvandrer uden at det 
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registreres, og at man derfor har personer, der står som om de er en del af 
befolkningen, selv om de udvandret. Problemet er blevet større i de senere år 
ikke mindst på grund af udenlandske studerende med korte ophold. 
 
Annemette Lindhardt Olsen fortalte, at man godt kender problemet. Det er 
dog svært at gøre noget ved det, da vores befolkningsstatistik er baseret på 
CPR-systemet, og det er her, at registreringerne sker for sent. Dybest set 
handler det om, at udlændinge som forlader Danmark ikke har noget 
incitament til at fortælle myndighederne, at de udvandrer. Der kan derfor gå 
lang tid – i mange tilfælde år – før det opdages, at de er udvandret. Det er 
kommunernes opgave at sikre, at oplysningerne i CPR er opdaterede. 
 
Morten Ekse Jensen fra Københavns Kommune fortalte, at de kender 
problemstillingen godt i København. For at få bedre opdaterede oplysninger 
er de nu begyndt at spørge, hvor længe en person har planer om at blive i 
landet, når de folkeregistreres.  
 
Niels Ploug afsluttede mødet ved at meddele, at næste års møde allerede er 
planlagt til at finde sted mandag 23. november 2015 kl. 10. 
 
 


