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Referat af 2. møde i brugerudvalget for kommuner og 
regioner den 28. november 2012 

 (præsentationer fra mødet kan findes på brugerudvalgets hjemmeside under organi-
sation på www.dst.dk) 
 

Fra ministerier og organisationer: 

Hans Hummelgaard, KORA 
Kate Bøgh, Foreningen af socialchefer i Danmark 
Finn Gaardskjær, Kommunaldirektørforeningen i Danmark 
Tonni Pedersen, Økonomi- og indenrigsministeriet 
 
Fra Danmarks Statistik: 

Niels Ploug 
Anita Lange 
Preben Etwil 
Bo Møller 
Anne Vibeke Jacobsen 
Henrik Bang 
Peter Bohnstedt Anan Hansen 
Jarl Quitzau 
Thomas Michael Klintefelt 
Helene Gjermansen 
 
Afbud fra: 

Jeppe Hedegaard Nielsen, Danske Regioner 
Benn Gandløse Vestergaard, LO 
Josefine Kruse, Social- og integrationsministeriet 
Anders M. Sørensen, Økonomidirektørforeningen 
 
Dagsorden: 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 
• Danmarks Statistiks arbejdsplan 2013 

• SILC om Wellbeing 

3. Orientering om dokumentationsprojekterne (Handicap samt Børn og Un-
ge)  

4. Danmarks Statistiks anvendelse af indkomststatistikdata 

5. Middellevetider for kommuner 

6. Specialundervisning i grundskolen – set fra Danmarks Statistiks vinkel  

7. Danmarks Statistiks kvalitetsdeklarationer: Ældredokumentation. 
8. Orientering om Danmarks Statistiks brugerkonferencen 8. januar 2013. 
9. Eventuelt 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Niels Ploug bød velkommen.  
 

2. Meddelelser 

Niels Ploug orienterede om udkastet til arbejdsplan for Danmarks Statistik 2013, der 
var udsendt forinden. Deltagernes eventuelle kommentarer bedes fremsendt snarest, 
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så de eventuelt kan indarbejdes inden Danmarks Statistiks Styrelse behandler ar-
bejdsplanen den 11. december 2012. 
 
Bo Møller fortalte om SILC, Statistics on Income and Living Conditions, der er en 
obligatorisk EU-stikprøveundersøgelse. Hovedindholdet er indkomster, men for 
Danmark er det mindre interessant, da vi har indkomststatistik byggende på registre. 
Hvert år indeholder SILC et specielt modul - i 2012 om boligforhold og i 2013 om 
well-being. Da der er tale om en stikprøveundersøgelse med 5-6.000 deltagende per-
soner samt deres husstandsmedlemmer, er den mindre interessant for kommunerne, 
da stikprøvestørrelsen vil give meget usikre tal i de fleste kommuner. Danmarks Stati-
stik offentliggør kun meget lidt fra undersøgelsen - i år er der dog kommet en tema-
publikation om Levevilkår, der bl.a. bringer flere tal fra SILC. 
Kate Bøgh spurgte om, der i den netop udkomne bog, Levevilkår, indgår tal fra andre 
kilder end Danmarks Statistik. Bo Møller svarede, at i denne første udgave af publika-
tionen er der kun tal fra Danmarks Statistik, der indgår. Det er værd at overveje andre 
datakilder, hvis der kommer en ny udgave af publikationen. 
Preben Etwil fortalte, at der i Eurostat er en stigende interesse for data om well-being, 
bl.a. efter udgivelsen af den såkaldte Stiglitz-rapport. Det er dog uklart, hvilke data-
kilder der skal bruges. 
 
3. Orientering om dokumentationsprojekterne 

Preben Etwil orienterede om dokumentationsprojekterne, der drejer sig om at doku-
mentere vigtige kommunale ydelser til borgerne: 
 
Udsatte børn og unge: Projektet handler især om de familierettede ydelser, der skal 
kunne knyttes til det enkelte barn. Planen var, at datafangsten skulle ske som en sy-
stem til system-løsning - altså via automatisk transmission af data fra sagsbehandler-
systemet til Danmarks Statistik. Det har dog vist sig, at ikke alle kommuner har eller 
snart får anvendelige systemer, så derfor suppleres med en internetløsning, hvor der 
skal indtastes data til Danmarks Statistik. Indtastningssystemet er klar og systemløs-
ningerne ventes klar i januar 2013. Specielt i starten vil opgaven for kommunerne 
desværre blive noget belastende. Der er oprettet et system, så kommunerne selv kan 
få fat på oplysningerne til internt styringsbrug mv. Dette har været et krav fra KL. 
Efter spørgsmål fra mødedeltagerne kunne Preben fortælle, at Danmarks Statistik 
ikke må videresende data fra én kommune til en anden i forbindelse med børns flyt-
ning mellem kommunerne. Data fra projektet vil kunne benyttes på mikroniveau via 
forskerordningen.  
 
Handicapområdet: Her er der den samme type problemer som omkring udsatte børn 
og unge - især at kommunerne ikke alle har it-systemer, der kan levere data til Dan-
marks Statistik. Af forskellige årsager er tidsplanen desværre skredet noget. Et speci-
elt problem er, at kommunerne i dag ved meget lidt om hvilke ydelser, der faktisk 
gives, og det er svært at koble de konkrete ydelser med regnskabsoplysninger. Den 1. 
juni 2013 skal de kommuner, der anvender en system til system-løsning have indbe-
rettet den aktuelle status til Danmarks Statistik, hvorefter systemet fremover kan 
indberette ændringer.  
Under debatten blev det fremhævet af Kate Bøgh, at projektet ikke dækker alle handi-
cappede, men kun de, der modtager en handicapydelse. Endvidere måtte Preben 
Etwil efter spørgsmål om problemerne med at kontere ydelser korrekt i regnskabssy-
stemet slå fast, at det ikke er en sag, som Danmarks Statistik kan gøre noget ved, men 
noget, der drøftes mellem ministeriet og KL. 
 
4.  Danmarks Statistiks anvendelse af indkomststatistikdata 

Jarl Quitzau berettede om indkomststatistikken: Registeret dækker alle skattepligti-
ge, dvs. stort set hele befolkningen samt udlændinge med danske indkomster. Data er 
stort set sammenlignelige over tid fra og med 1980. Hovedkilden er skattevæsnets 
slutligningssystem, men også andre systemer indgår. Nogle indkomster indgår ikke, 
fx indkomst ved sort arbejde og gevinster. Indkomstdata udgives første gang knap et 
år efter indkomståret. Årligt udgives en bog med indkomststatistik, og på hjemmesi-
den kan man på et interaktivt kort se data. Det er planen at udvide statistikbanken 
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med tabeller om indkomstfordelinger, og der vil blive oprettet nye kort på hjemmesi-
den. Som noget nyt danner Danmarks Statistik nu også kvartalsvise data om indkom-
ster ud fra E-indkomstsystemet. Her indgår alle A-indkomster, men ikke fx selvstæn-
diges indkomster. Dette statistiksystem vil ikke danne grundlag for publicering, men 
kan benyttes mod betaling. I 2013 arbejdes der med at få adgang til oplysninger om 
pensionsformuer, således at der ud fra disse data og eksisterende data i indkomstre-
gistret samt yderligere oplysninger kan dannes en individbaseret formuestatistik, der 
dækker langt størstedelen af formuerne. 
Niels Ploug supplerede med at slå fast, at netop en dækkende formuestatistik er vigtig 
også i international sammenhæng, hvor den danske befolkning ser for ’forgældede’ 
ud, da der nok findes dækkende oplysninger om gældsposter men ikke om formuepo-
ster. 
Finn Gaardskjær mente, at kortene er meget nyttige og var især positiv over for at 
kunne få oplysninger om flyttemønstre via kort. 
 
5. Middellevetider for kommuner 

Thomas Michael Klintefelt berettede om et nyt system til at belyse middellevetider på 
kommuneniveau. I første omgang er der offentliggjort middellevetider for 0-årige 
uden kønsopdeling. Systemet bruger data fra en 5-årig periode, for at kunne danne 
tilstrækkeligt præcise skøn. Statistikken vil blive opdateret årligt, men ved opdaterin-
gen vil kun det ene ud af de 5 basisår være nyt. Det må forventes, at de kommunefor-
delte tal vil give lidt lavere middellevetider end de ordinære landstal, der kun bygger 
på et enkelt basisår. 
På forespørgsel kunne det oplyses, at der også kan opgøres restlevetider for andre end 
de 0-årige. 
 
6. Specialundervisning i grundskolen –  set fra Danmarks Statistiks vinkel 

Peter Bohnstedt Anan Hansen fortalte om statistiksystemet. Grundlaget er et elevre-
gister med oplysninger over elever ved alle landets uddannelser. Dette suppleres med 
et særligt grundskolemodul med oplysning om skoleklasser, klassestørrelser og for 
specialundervisningens vedkommende om hvor meget specialundervisning, der gi-
ves, om hvor mange elever der modtager den og om årsagen til modtagelsen af speci-
alundervisning. Statistikken er i 2012 forbedret med mere præcise og hurtigere opgø-
relser, og yderligere forbedringer vil ske i 2013 og fremover. Den ændrede afgræns-
ning af begrebet specialundervisning i den nye lovgivning skal implementeres i sy-
stemet, og der arbejdes på en mere standardiseret klassificering af henvisningsårsa-
gerne. 
Kate Bøgh mente, at det var vigtigt at kunne tage højde for socioøkonomiske forhold 
mv. ved vurderingen af omfanget af specialundervisning i forskellige skoler. Svaret 
er, at det kan der allerede, da der er personnummer på alle elever, der derfor kan 
knyttes sammen med andre registerbaserede oplysninger.  
Kate Bøgh mente, at det ikke var rimeligt at betragte ministeriet som Danmarks Stati-
stiks vigtigste samarbejdspartner. Kommunerne, der i høj grad har brug for oplysnin-
gerne og bedst ved hvilke oplysninger, der skal anvendes i styring osv., er meget vig-
tige. Henrik Bang svarede hertil, at man vil overveje at tage kontakt til et antal kom-
muner. 
Peter Bohnstedt Anan Hansen afsluttede med at konstatere, at det er et problem, at 
registeret ikke er fuldt dækkende for andet end folkeskolerne, men at der arbejdes på 
en bedre dækning for andre skoleformer. 
 
7. Danmarks Statistiks kvalitetsdeklarationer 

Hans Hummelgaard var på forhånd blevet bedt om at se på en af Danmarks Statistiks 
kvalitetsdeklarationer (tidligere kaldet varedeklarationer), nemlig den vedrørende 
dokumentationsprojektet på ældreområdet. Følgende blev især bemærket: 
Der er et afsnit om den varierende dækningsgrad i forskellige kommuner, men det er 
ikke klart beskrevet, hvor stort problemet er.  
Beskrivelsen af, hvorledes landstal beregnes, er alt andet end nemt forståelig. 
Strukturen i kvalitetsdeklarationen følger ikke strukturen i statistikbanken, og det er 
ikke altid de samme ord, der benyttes om samme fænomener. 



 

4 

I højkvalitetsdokumentationen indgår grafer og tabeller - dette kunne måske også 
indgå i kvalitetsdeklarationen. 
Det bør fremgå, hvilke data der kan benyttes under forskerordningen. 
Generelt mente Hans Hummelgaard at kvalitetsdeklarationen var god, men der var 
plads til forbedringer. 
Anne Vibeke Jacobsen fortalte, at der på hjemmesiden uddybende dokumentation. 
Hertil kommenterede Hans Hummelgaard, at det var fint, men der bør så indgå et 
link i kvalitetsdeklarationen. 
Niels Ploug sluttede af med at slå fast, at dokumentationen skal være meget detalje-
ret, da det kun er meget interesserede, der ser deklarationen. 
 
8. Orientering om Danmarks Statistiks brugerkonferencen 

Punktet udgik, da konferencen er udskudt. 
 
9. Eventuelt 

Næste møde afholdes  onsdag den 27. november 2013 


