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Referat af møde i brugerudvalg for Befolkningsstatistik 
25. november 2013 

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

Fra ministerier og organisationer 

Sune Enevoldsen Sabiers, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Mikkel Baadsgaard, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Christina Bjørnbak Hallstein, Dansk Arbejdsgiverforening 
Henrik Bech, Rigspolitiet 
Marianne Frank Hansen, DREAM 
Goran Vuk, Vejdirektoratet 
Morten Eske Jensen, Københavns Kommune 
Jonas Bjarke Jensen, Finansministeriet 
Carsten Jensen, DTU - Institut for Transport 
Anders Gabriel Pedersen, Arbejdsmarkedsstyrelsen 
Frederik Geerstoft, Danske Regioner 
Henriette Engel Hansen, Danske Regioner 
Poul Schou, Det Økonomiske Råds Sekretariat 
Natalia Kjær, Ankestyrelsen 
Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet 
Beskæftigelsesministeriet 
 
Fra Danmarks Statistik 

Niels Ploug, afdelingsdirektør Personstatistik 
Anita Lange, kontorchef Befolkning 
Annemette Lindhardt Olsen, Befolkning 
Thomas Klintefelt, Befolkning 
Kristine Schlæger, Befolkning 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

• Danmarks Statistiks arbejdsplan 2014 

• Danmarks Statistik på Twitter 

• Ny urbaniseringsgrad 

3. Nedgang i fertiliteten v/Thomas Klintefelt 

4. Brug af fertilitetsdatabasen v/ Kristine Schlæger 

5. Danmarks Statistiks kvalitetsarbejde med opholdsgrundlag v/Annemette 
Lindhardt Olsen 

6. Eventuelt 
Næste møde: mandag den 24. november 2014 kl. 10-12 

Mødedeltagere  
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1 Velkomst og godkendelse af dagsorden 

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

2 Meddelelser 

• Danmarks Statistiks arbejdsplan 2014 
Niels Ploug fortalte, at udkast til arbejdsplanen for 2014 vil være klar samme 
dag som mødet. Det vil efterfølgende blive sendt til brugerudvalget, som blev 
opfordret til at komme med bemærkninger skriftligt. Arbejdsplanen 
godkendes endeligt af Danmarks Statistiks styrelse 11. december.  
 

• Danmarks Statistik på Twitter 
Fra starten af 2014 vil Danmarks Statistik være på Twitter. Publikationer vil 
fremover også blive annonceret som tweets. Man kan følge Danmarks 
Statistik på Twitter fra det nye år, hvis man har en Twitterkonto, som kan 
oprettes gratis. 
 

• Ny urbaniseringsgrad 
Anita Lange fortalte, at en ny variabel for kommuners urbaniseringsgrad 
snart vil være tilgængelig. Eurostat får i øjeblikket data fra Danmark, hvor 
urbaniseringsgrad er opdelt på tre kategorier. Til nationale formål vil 
Danmarks Statistik anvende en lidt mere detaljeret opdeling, idet tyndt 
befolkede områder og den midterste gruppe vil blive opdelt på to kategorier, 
så der i alt vil være fem kategorier i Danmarks Statistiks variabel. Mere 
information findes via følgende link: 
http://dst.dk/da/Statistik/dokumentation/Nomenklaturer/degurba.aspx  

3 Nedgang i fertiliteten 

Thomas Klintefelt orienterede om det aktuelle fald i levendefødte og fertilitet. 
Det blev forklaret, at næsten en tredjedel af faldet i levendefødte siden 2008 
kan forklares ud fra en ændret befolkningssammensætning med hensyn til 
alder og herkomst. Der er færre kvinder i de mest fødedygtige aldersgrupper i 
dag, og andelen af indvandrere på disse alderstrin er samtidig steget. 
 
Det blev også beskrevet, at det nuværende fertilitetsniveau langt fra er 
historisk lavt, og at niveauet i 2008, som faldet er sket fra, var det højeste 
siden 1975. 
 
Faldet i fertilitet er i høj grad sammenfaldende med den økonomiske 
udvikling, og det er også tæt korreleret med det store fald i vielser, som også 
er sket siden 2008. Det store fald i vielser skete fra 2008 til 2010, mens 
fertiliteten havde sit store fald fra 2010 til 2011. Det tyder på, at fald i vielser 
kan forvarsle et kommende fald i fertilitet. Og modsat med stigende antal 
vielser. Derfor giver det god mening at følge udviklingen i vielser tæt, hvis 
man er interesseret i udviklingen i levendefødte og fertilitet. 
 
Jonas Bjarke Jensen fra Finansministeriet spurgte om man havde set på andre 
økonomiske variable, som også kunne varsle faldende fertilitet. Thomas 
Klintefelt svarede, at der i denne sammenhæng blot var set på vielser, som 
fungerer som en indikator for familiedannelse. 
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Mikkel Baadsgaard fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd spurgte om der var 
observeret ændringer i sammensætning af familiernes størrelser. Er der flere 
kvinder uden børn i dag og samtidig flere kvinder med mange børn? 
 
Thomas Klintefelt svarede, at familiestørrelse ikke havde indgået i analyserne 
omkring udviklingen i fertilitet og levendefødte. Han nævnte også, at det er 
muligt at lave den type analyser, og at analyser af fertilitet er noget, som der 
vil blive opprioriteret. Annemette Lindhardt Olsen fortalte, at Danmarks 
Statistik offentliggør tal for andelen af kvinder med mindst ét levendefødt 
barn for generationerne født mellem 1945 til 1986 i tabel 2.7 i Befolkningens 

Udvikling. Der har ikke været nogen stigning over tid i andelen af barnløse, 
når man ser på kvinder, som har gennemlevet hele deres fertile periode. 
Tendensen har faktisk været faldende de seneste år.  
 
Der blev også spurgt om faldet i vielser også hænger sammen med den 
demografiske udvikling med færre personer i de mest vielsesaktive aldre. 
Thomas Klintefelt svarede, at faldet i vielser langt overstiger faldet i antallet 
af kvinder. Annemette Lindhardt Olsen fortalte også, at faldet i vielser har 
fundet sted for alle alderstrin. 
 
Morten Eske Jensen fra Københavns Kommune fortalte, at man i København 
har haft et stort fald i fertilitet i de seneste år, hvor man havde en stigning i 
årene før. De mener i Københavns Kommune, at det kan hænge sammen med 
udviklingen på boligmarkedet. Man flyttede ikke væk fra København og fik 
derfor børn i København, hvilket gav stigende fertilitet. Boligernes størrelse 
begrænser dog mulighederne for familieforøgelse, hvorfor man har oplevet et 
fald efterfølgende. 

4 Brug af fertilitetsdatabasen 

Kristine Schlæger fortalte, at fertilitetsdatabasen er blevet flyttet til 
befolkning, hvor den tidligere har været opdateret i forskningsservice. 
Fertilitetsdatabasen vil fortsat være tilgængelig via forskningsservice. 
 
Kristine Schlæger gav nogle eksempler på mulighederne med 
fertilitetsdatabasen. Databasen indeholder blandt andet oplysninger om 
antallet af børn for alle personer i befolkningen, rækkefølgen af børnene, 
afstand mellem børnene i tid, graviditetsforløb, oplysninger om kvindens 
sundhed mht. BMI og cigaretforbrug, barnets størrelse, tidligere aborter og 
meget mere. 
 
Databasen kan kobles med øvrige persondata om fx socioøkonomisk status og 
uddannelse, og der er derfor meget rige analysemuligheder. 

5 Danmarks Statistiks kvalitetsarbejde med 
opholdsgrundlag 

Annemette Lindhardt Olsen fortalte om Danmarks Statistisk kvalitetsarbejde 
med opholdsgrundlag. Danmarks Statistik får oplysninger om 
opholdsgrundlag fra Udlændingestyrelsen, men det er ikke alle indvandrere, 
som får koblet oplysningerne på. Det skyldes problem med match mellem 
udlændingenummer og cpr-nummer.  
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Det er kun fra 1997, at Danmarks Statistik overhovedet har oplysninger om 
førstegangstilladelser på individniveau. Nordiske statsborgere skal ikke have 
opholdstilladelse i Danmark og har derfor per definition ikke noget 
opholdsgrundlag. For øvrige er det mellem 75-95 procent af indvandrerne, 
som har opholdsgrundlag for årene fra 1997 til 2012. Tendensen har været 
faldende de seneste år. 
 
Danmarks Statistik vil forsøge at lave løsning baseret på imputering, således 
at alle indvandrede fra 1997 og frem får tildelt et opholdsgrundlag. 
Imputeringen vil blive baseret på oplysninger om statsborgerskab, 
indvandringsår, køn, alder og civilstand. 
 
Personer, der indvandrede før 1997, er meget dårligt dækket med hensyn til 
opholdsgrundlag, og det er en situation, som det er vanskeligt at gøre noget 
ved. Det overvejes fortsat, hvad der kan gøres, men datagrundlaget for at 
tildele opholdsgrundlag til dem, der indvandrede før 1997, er meget dårligt. 
 
Mikkel Baadsgaard fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd spurgte, om man vil 
anvende faktiske oplysninger om uddannelse og beskæftigelse til at vurdere, 
om man har tildelt opholdsgrundlag korrekt. 
 
Annemette Lindhardt Olsen svarede, at man vil undersøge det i analyser, men 
til produktionen vil uddannelses- og beskæftigelsesdata være så forsinkede, at 
man ikke kan have det med ved tildelingen af opholdsgrundlag.  
 
Mikkel Baadsgaard fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd spurgte, hvornår 
løsningen vil være klar. Annemette Lindhardt Olsen svarede, at det vil ske i 
løbet af 2014. Det kan tidligst ske, når første kvartal er overstået, da denne 
periode er vigtig at få med for at få så mange opholdsgrundlag tildelt som 
mulig.  

6 Eventuelt 

Britta Kyvsgaard fra Justitsministeriet fortalte, at man havde opdaget, at 
oplysninger var blevet slettet fra kriminalitetsregisteret. Det drejede sig 
konkret om nogle oplysninger vedrørende foranstaltningsdomme, hvor der 
ikke kunne beregnes længden af dommene pga. manglende datooplysninger. 
Hun anbefalede, at man prioriterede at bevare rådata, da de kunne have stor 
værdi for forskere. 
 
Anita Lange svarede, at rådata normalt bevares, og at Danmarks Statistik er 
opmærksomme på vigtigheden af det. Hun lovede at undersøge den konkrete 
sag nærmere. 
 
Carsten Jensen fra DTU - Institut for Transport spurgte om Danmarks Statistik 
havde nogen planer om at producere fremskrivninger opdelt på arbejdssted i 
stedet for blot bopæl. Hertil svarede Niels Ploug, at man ikke har nogen 
planer i den retning, og at der er mange uløste problemer omkring 
arbejdspladsers placering, der skal løses inden, man kunne overveje det. Han 
fortalte om en aktuel udfordring omkring kommunerne, hvor 
uforholdsmæssigt mange arbejdspladser har rådhuset registreret som 
arbejdssted, selv om det i virkeligheden ikke er tilfældet. 
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Goran Vuk fra Vejdirektoratet fortalte, at han var stødt på tal fra Danmarks 
Statistik, som angav, at halvdelen af husstandene i Hovedstaden bestod af 1-
personers husholdninger i 2010. Han spurgte om disse tal kunne være rigtige. 
På selve mødet kunne et klart svar ikke gives på det spørgsmål. Af 
statistikbankens tabel FAM55N fremgår det, at der blandt region 
Hovedstadens 806.768 husstande i 2010 (1. januar) var 342.909 1-personers 
husstande. Det svarer til en andel på 42,5 pct. 
 
Niels Ploug fortalte, at Danmarks Statistik har inviteret en norsk statistiker 
ved navn Jo Røislien til at holde et foredrag torsdag 5. december kl. 14:15 i 
Auditorium 4 i Universitetsparken 2. Han er kendt for sin formidling af tal i et 
program ved navn Siffer, som har været sendt på norsk tv. Niels Ploug gjorde 
opmærksom på, at medlemmerne af brugerudvalgene også havde fået 
invitation til arrangementet. 
 
Niels Ploug afsluttede mødet ved at meddele, at næste års møde allerede er 
planlagt til at finde sted mandag 24. november 2014 kl. 10. 
 
 


