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Referat af møde i brugerudvalg for Befolkningsstatistik 
26. november 2012 

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

Fra ministerier og organisationer 

Jonas Schytz Juul, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Christina Bjørnbak Hallstein, Dansk Arbejdsgiverforening 
Henrik Bech, Rigspolitiet 
Marianne Frank Hansen, DREAM 
Goran Vuk, Vejdirektoratet 
Morten Eske Jensen, Københavns Kommune 
Kristine Flarup Tofthøj, Finansministeriet 
Emma Barslund Fosse, Finansministeriet 
Lars Pedersen, Pensionsstyrelsen 
Andreas Eriksen, Økonomi- og Erhvervsministeriet 
Niels Buus Kristensen, DTU - institut for Transport 
Michael Drescher, Beskæftigelsesministeriet 
 
Fra Danmarks Statistik 

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

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

• Danmarks Statistiks arbejdsplan 2013 

• Opholdsgrundlag 

3. Nedgang i vielser 2006-2011 v/Annemette Lindhardt Olsen 

4. Personer med dansk oprindelse i udlandet v/ Thomas Klintefelt 

5. Middellevetidsberegninger med udgangspunkt i fremskrivningerne 
v/Thomas Klintefelt 

6. Danmarks Statistiks kvalitetsdeklarationer: Befolkningen 1. januar, 
befolkningen udvikling.. 

7. Orientering om Danmarks Statistiks brugerkonference 8. januar 2013. 

8. Eventuelt 
Næste møde: mandag den 25. november 2013 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 2013 
Niels Ploug fortalte, at arbejdsplanen for 2013, er blevet sendt til deltagerne, 
og han opfordrede dem til at give bemærkninger skriftligt. Kommentarer vil 
blive taget med til mødet i Danmarks Statistiks styrelse 11. december, hvor 
arbejdsplanen vil blive endeligt vedtaget. 
 

• Opholdsgrundlag 
Anita Lange fortalte, at Danmarks Statistik netop har modtaget data fra 
Udlændingeservice for de seneste tre kvartaler, der indeholder cpr-numre og 
oplysninger om opholdsgrundlagene beskæftigelse og uddannelse. Det er 
mere end fem år siden, Danmarks Statistik sidst har modtaget oplysninger om 
opholdsgrundlag. I løbet af foråret 2013 vil Udlændingeservice også levere 
oplysninger for perioden fra 2006 og frem, der forhåbentlig dækker alle typer 
af opholdsgrundlag. Danmarks Statistik kender endnu ikke kvaliteten af data, 
men det er meget positivt, at der nu sker noget på det område.  
 

• Kriminalitet 
Anita Lange fortalte også, at der i den årlige kriminalitetsstatistik vil være en 
særlig opgørelse med recidivstatistik, der blandt andet opdeler på 
uddannelse. Publikationen udkommer 11. december. 

3 Nedgang i vielser 2006-2011 

Annemette Lindhardt Olsen fortalte om temaartiklen om vielser 2006-2011, 
som findes i den seneste udgave af årspublikationen Befolkningens Udvikling. 
Baggrunden for at lave artiklen var det historisk store fald i det årlige antal 
vielser fra 2008 til 2011. Over hele perioden var faldet på 28 pct.  
 
I artiklen er det centrale mål viede per 1.000 ikke-gifte, og gennemgående er 
der tale om et fald for stort set alle grupperinger af alder, beskæftigelse og 
indkomst. 
 
Goran Vuk fra Vejdirektoratet bemærkede, at årsagen til faldet kunne hænge 
sammen med, at det er blevet mindre moderne at gifte sig, og at danskernes 
tilknytning til kirkerne bliver mindre og mindre. 
 
Til det svarede Annemette Lindhardt Olsen, at det store fald er sket over en så 
kort årrække, at det ikke blot hænger sammen med, at det er blevet mindre 
populært at gifte sig. Denne type kulturelle ændringer foregår normalt 
langsomt over en lang periode. At kirken spiller en mindre rolle er korrekt, 
men statistikken omfatter både borgerlige og kirkelige vielser, og der er mere 
end 50 pct. flere borgerlige vielser end kirkelige i dag. 

4 Personer med dansk oprindelse i udlandet 

Thomas Klintefelt orienterede om statistik vedrørende personer med dansk 
oprindelse i udlandet. Der blev udgivet en nyt 16. november, og det var første 
gang, at Danmarks Statistik udgav noget om emnet. Det er planen, at der 
fremover vil blive lavet en årlig udgivelse. 
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Tallet for 2012 er fremkommet ved at tage udgangspunkt i bestanden af alle 
personer med dansk oprindelse, som inden for de seneste 50 år er udvandret 
fra Danmark, og som 1. januar 2012 ikke var vendt tilbage igen. Personer, der 
er født på Færøerne eller i Grønland, er desuden trukket fra. Efterfølgende er 
der anvendt oplysninger om dødelighed med den antagelse, at udvandrede 
personer har været underlagt de samme alders- og kønsspecifikke 
dødeligheder som resten af den danske befolkning. 
 
De 172.000 personer med dansk oprindelse i udlandet omfatter kun personer, 
som på et tidspunkt er udvandret fra Danmark. For at blive regnet for en 
person med dansk oprindelse skal man have mindst en forælder, som er født i 
Danmark og som er dansk statsborger. Der vil derfor også være mange 
personer med dansk oprindelse, som er født i udlandet, som vi ikke kender 
noget til. De er ikke med i opgørelsen. 

5 Middellevetidsberegninger med udgangspunkt i 
fremskrivningerne. 

Thomas Klintefelt orienterede også om en særlig beregning af middellevetid, 
der er lavet på baggrund af dødshyppigheder fra fremskrivningerne. I den 
normale opgørelse er det de senest opgjorte aldersbetingede 
dødshyppigheder, der danner grundlag for beregningerne. De giver en 
middellevetid for 0-årige på henholdsvis 77,3 år for mænd og 81,6 år for 
kvinder. 
 
Tallet angiver det gennemsnitlige antal leveår, som en nyfødt person vil leve, 
hvis de nuværende dødshyppigheder holder sig konstante i al fremtid. I 
virkeligheden er dødshyppighederne faldet kraftigt igennem længere tid, og 
dette fald forventes at fortsætte. Middellevetid for 0-årige skal derfor først og 
fremmest ses som en indikator for dødelighed, som hovedsagelig er relevant, 
når der sammenlignes med tidligere perioder eller andre lande.  
 
I Danmark er middellevetiden for 0-årige i løbet af de seneste 20 år steget 
med omkring 5 år for mænd og 4 år for kvinder. Trods denne udvikling er 
Danmark fortsat relativt dårligt placeret internationalt, hvor blandt andet 
Sverige og Norge for begge køn ligger omkring 2 år højere. De internationale 
tal er baseret på udregninger af Eurostat, som har modtaget data om 
befolkning og døde fra alle lande. Efterfølgende er middellevetiden udregnet 
efter samme metode for alle lande.  
 
Ønsker man et tal for middellevetid for 0-årige, som kan tolkes som en 
forudsigelse af hvor længe de nyfødte i dag vil leve, er det relevant at se på 
fremskrevne dødshyppigheder i stedet. De findes allerede tilgængelige som et 
vigtigt input til Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, der laves i 
samarbejde med DREAM. Med de fremskrevne dødshyppigheder bliver 
middellevetiden for en nyfødt i 2012 89,4 år for mænd og 91,3 år for kvinder. 
 
Middellevetiden baseret på fremskrevne dødshyppigheder er publiceret i et 
lille afsnit i temaudgivelsen 65+, der udkom i oktober 2012. Det vil ikke 
udkomme som nogen fast statistik, og det er først og fremmest lavet for at 
illustrere faren med at tolke den traditionelle beregning af middellevetid som 
andet end en indikator for dødelighed. Tolkes de traditionelle tal for 
middellevetid som en forudsigelse af nyfødtes forventede levetid, vil det 
resultere i en kraftig undervurdering. 
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6 Danmarks Statistiks kvalitetsdeklarationer 

Niels Ploug indledte punktet med at fortælle, at der i Eurostat er et stort fokus 
på kvalitet i statistik i øjeblikket. Det hænger blandt andet sammen med fatale 
fejlrapporteringer fra enkelte lande af økonomisk statistik inden for de 
seneste år. Det er blandt andet på den baggrund, at Danmarks Statistik 
planlægger at revidere kvalitetsdeklarationer (som tidligere hed 
varedeklarationer). Marianne Frank Hansen fra DREAM var på forhånd blevet 
bedt om at kommentere den nuværende kvalitetsdeklaration for 
Befolkningen 1. januar, befolkningens bevægelser, befolkningen i regioner og 
kommuner. 
 
Marianne Frank Hansen fortalte, at DREAM får en del henvendelser om 
hvordan forskellige statistikker er lavet, og hun vurderer først og fremmest 
kvalitetsdeklarationen på, om svarene på spørgsmålene kan findes. 
 
Det står i kvalitetsdeklarationen klart, at den omfatter indberetninger indtil 1. 
februar, hvilket er positivt. Det er også beskrevet, at det giver en 
undervurdering af udvandringer. Hun efterlyste dog, at der i 
kvalitetsdeklarationen var en opgørelse over de forsinkede indberetningers 
omfang fra tidligere år. På den måde kunne man beregne mere meningsfulde 
tal for nettoindvandring. Anvender man de publicerede tal i statistikbanken 
til dette formål overvurderes nettoindvandringen voldsomt. 
 
Hertil svarede Anita Lange, at man i Danmarks Statistik ikke ønsker at have 
mere end ét befolkningstal, men at man i forbindelse med forskningsprojekter 
altid vil kunne få befolkningsdata lavet, så forsinkede indberetninger indgår. 
Det er også meget vanskeligt at definere tal som endelige, da de forsinkede 
indberetninger kommer ind mange år efter. Hun lovede dog, at man vil se på, 
hvad der kan gøres for at få flere informationer med i kvalitetsdeklarationen. 
 
Morten Eske Jensen fra Københavns Kommune fortalte, at man i Københavns 
Kommune er bekendt med problemet omkring sene indberetninger af 
udvandringer. Ofte oplever man, at der kan stå 6-7 tilmeldte på samme 
kollegieværelse på 12 kvadratmeter. Her vil der typisk være tale om 
udenlandske studerende, som har forladt Danmark efter et kort ophold, uden 
at folkeregisteret har fået besked. 
 
Marianne Frank Hansen nævnte også, at det kan virke som om, der er for 
mange forskellige kvalitetsdeklarationer. Fx findes der tabeller i 
statistikbanken med opdeling på herkomst og oprindelsesland, der henviser 
til kvalitetsdeklaration for Befolkning 1. januar, men selve definitionen af 
herkomst findes ikke i denne kvalitetsdeklaration. Det burde den gøre. 
Desuden efterlyste hun, at det står klart om den anvendte variabel for alder er 
alder på hændelsestidspunkt, alder ultimo året eller noget helt andet. 
 
Michael Drescher fra Beskæftigelsesministeriet bemærkede, at der hellere må 
stå for mange definitioner af begreber end for få i kvalitetsdeklarationerne. 
 
Christina Bjørnbak Hallstein fra Dansk Arbejdsgiverforening var enig og 
bemærkede, at kvalitetsdeklarationerne bør være fyldestgørende. Personer, 
der søger oplysninger der, er hovedsagelig seriøse brugere, der er 
interesserede i alle detaljer. Der bør derfor ikke spares på tekst af 
formidlingsmæssige årsager. 
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Niels Ploug sluttede punktet med at fortælle, at der også findes en 
begrebsdatabase, og at en af de store udfordringer er at få bundet alle de 
forskellige platforme sammen, hvor der findes forskellige oplysninger om en 
given statistik. Brugerne bør kunne få adgang til al vigtig information ved kun 
at søge et sted. 

7 Orientering om Danmarks Statistiks brugerkonference 8. 
januar 2013. 

Niels Ploug orienterede om en stor brugerkonference, som Danmarks Statistik 
efter planen skulle have afholdt 8. januar 2013. Siden mødet i brugerudvalget 
er der imidlertid sket det, at brugerkonferencen er blevet udskudt. På 
nuværende tidspunkt er der ikke fastsat en eventuel ny dato. 

8. Eventuelt  

Kristine Flarup Tofthøj spurgte om der til foråret vil være møde i 
kontaktudvalget for befolkningsfremskrivninger. 
 
Hertil svarede Thomas Klintefelt, at mødet vil finde sted, og at Danmarks 
Statistik på opfordring fra Finansministeriet vil bestræbe sig på at holde 
mødet inden fremskrivningen offentliggøres. Pt. består udvalget af deltagere 
fra DREAM, Danmarks Statistik, KMD, KL, Københavns Kommune, 
Finansministeriet og Social- og Integrationsministeriet. Andre deltagere med 
interesse for fremskrivningerne er imidlertid også velkomne. Hvis nogen fra 
brugerudvalget for befolkningsstatistik er interesseret i at blive medlem af 
kontaktudvalget for befolkningsfremskrivninger, kan de skrive til Thomas 
Klintefelt på tmn@dst.dk. De vil så modtage invitation, når den udsendes en 
gang i marts. 
 
Niels Ploug afsluttede mødet med at fortælle, at tidspunkt for næste års møde 
allerede er bestemt til mandag 25. november 2013 kl. 10-12. 
 


