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1. december 2015 

AVJ 

Velfærd 

Referat af 5. møde i brugerudvalget for kommuner og 
regioner den 25. november 2014 

Præsentationer fra mødet kan findes på brugerudvalgets hjemmeside: 
http://www.dst.dk/da/OmDS/organisation/Brugerudvalg/Brugerudvalg-for- 
Kommuner-og-Regioner.aspx#nov2015 

 

Fra ministerier og organisationer:Fra ministerier og organisationer:Fra ministerier og organisationer:Fra ministerier og organisationer:    

Hans Hummelgaard, KORA 

Ulla Nørskov Philip, Beskæftigelsesministeriet 

Jeppe Hedegaard Munck, Danske Regioner 

Thomas Thorgaard, Finansministeriet 

Finn Gaadskjær, Kommunaldirektørforeningen 

Ingerlise Buck, Landsorganisationen i Danmark 

 

Afbud fra:Afbud fra:Afbud fra:Afbud fra:    

Kate Bøgh, FSD, Socialchefer 

Mette Langager, FTF 

Anders M. Sørensen, Økonomidirektørforeningen 

Henrik Torp Andersen, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 

 

Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:    

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

• Danmarks Statistiks arbejdsplan 2016 

• Reformprocessen i Danmarks Statistik 

• Befolkningsfremskrivninger på kommunalt niveau v/Amy, Annika, Henrik 

• Projekt Bedre data 

3. Livskvalitetsindikatorer v/Preben og Inez 

4. Kommunale serviceindikatorer v/Anne Vibeke, Birgitte og Kiki 

5. Formidling med kommunekort v/Anne Vibeke 

6. Ny børnepasningsstatistik v/Rijad 

7. Indvandrer i Danmark --- nyt indhold og hovedtendenser v/Jens Bjerre 

8. Eventuelt 
 

1.1.1.1. Velkomst og godkendelse aVelkomst og godkendelse aVelkomst og godkendelse aVelkomst og godkendelse af dagsordenf dagsordenf dagsordenf dagsorden    

Niels Ploug bød velkommen, og der blev gennemført en kort præsentationsrunde. 

 

2. Meddelelser 

Niels Ploug orienterede om udkastet til arbejdsplan for Danmarks Statistik 2016, der 
var udsendt forinden. Den er kortere end tidligere år og ligger tæt op ad Strategi 
2020. Internt er Danmarks Statistik i gang med et større reformprogram, bl.a. i form 
af, at medarbejderne rykker mere sammen og centralisering af it. Disse tiltag vil give 
midler til mere analysearbejde. Dette har bl.a. udmøntet sig i oprettelsen af en analy-
seenhed med 4 analysemedarbejdere. 

 

Mødedeltagere 



 

2/5 

Annika Klintefelt fortalte om omlægning af den kommunalfordelte befolkningsprog-
nose. Tilbage i maj blev udtrykt utilfredshed fra nogle kommuner med prognoserne, 
der viste befolkningstilbagegang, hvor de oplevede det modsatte. Der er nu nedsat en 
projekt- og følgegruppe, der skal belyse, hvad forskelle skyldes, og hvad der skal æn-
dres på i den kommunale fremskrivning. Danmarks Statistik baserer sin prognose for 
kommuner og regioner på landsprognosen fra DREAM. 

Finn Gadskjær roste Danmarks Statistik for at tage kritikken til efterretning. 

Niels Ploug orienterede om Projekt Bedre Data. Projektet er født i Ministeriet for 
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og forankret i Ankestyrelsen. Dan-
marks Statistik deltager sammen med ministerier på området for de sociale statistik-
ker, KL og styrelser. Der er fokus på at diskutere de udfordringer, der er på servicein-
dikatorområdet og skitsere anbefalinger. Det sidste møde i gruppen vil blive afholdt 
mandag den 30. november. Niels mente dog, at projektet vil fortsætte set i lyset af, at 
der er kommet en ny søjle i Social- og Indenrigsministeriet, der hedder Data og Ana-
lyse, som vil gøre stor brug af sociale data. 

 

3.3.3.3. LivskvalitetsindikatorerLivskvalitetsindikatorerLivskvalitetsindikatorerLivskvalitetsindikatorer    

Preben Etwil fortalte om Livskvalitet. Tidligere har man brugt BNP og Nationalregn-

skab som indikator for samfundsudviklingen. I dag er ønsket at gøre befolkningens 

livskvalitet målbart for dermed at kunne lave statistik.  

Startskuddet på projektet er en finansiering fra Tryg Fonden. Der indgår i dag 38 

kommuner i undersøgelsen. Til projektet har man taget det bedste fra andre undersø-

gelser om livskvalitet, bl.a. FN, OECD og Nososco og skævet til andre lande, bl.a. Ita-

lien og UK, som er længst fremme i indikatorarbejdet.  

Livskvalitetsindikatorprojektet er et mix af subjektive og objektive indikatorer. I og 

med Danmarks Statistik har adgang til mange registre, er der rig mulighed for at kob-

le data sammen. De objektive indikatorer dækker alle landets 98 kommuner, da de 

udelukkende er baseret på eksisterende registre. For de objektive indikatorer er det 

ønsket, at de skal være simple og centrale. For hver kommune er målet at levere ét tal, 

hvorefter brugeren kan arbejde videre med statistikbank og forskerordning og få 

adgang til yderligere data. Til projektet er dannet en national rådgivningsgruppe.   

Til de subjektive indikatorer vil der være 40 spørgsmål som sendes til ca. 60.000 re-

spondenter med en forventet svarprocent på 70.  

Region Syddanmark har sponsoreret 18 ud af regionens 22 kommuner, hvilket bety-

der fuld dækning af regionens kommuner. For de øvrige fire regioner, er der blevet 

udvalgt 4 kommuner i hver region, og de er blevet valgt ud fra befolkningsstørrelse, 

indkomst, yderkommune og tættest på den gennemsnitlige alderssammensætning i 

regionen. Data fra projektet forventes at blive offentliggjort i september 2016. Det er 

dog egnet til Folkemødet, hvorfor man vil anvende nogle foreløbige data her. Det er 

planen at lave en analyse af de store kommuner i november 2016. 

 

Jeppe Hedegaard Munck udtrykte, at det er et spændende projekt og spurgte, om 

man vil anvende sundhedsprofiler af folk. Det vil være interessant at kombinere selv-

opfattet sundhed på individniveau. Det vil også være interessant at kombinere data 

med landspatientregisteret for at se, hvad der er ydet af sundhedsydelser. 

 

Preben Etwil svarede, at 3. part kan forøge data. Det er også muligt at få yderligere 

spørgsmål med i undersøgelsen, hvilket vil være marginalt dyrere. 

  

Finn Gaardskjær sagde, at det vil være en god form, at få de nationale sundhedsprofi-

ler tænkt ind. 
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Niels Ploug sagde, at borgmester Jens Ive fra Ruderdal er medlem af den nationale 

følgegruppe for livskvalitetsprojektet, og at da han også er medlem af KL’s bestyrelse, 

har vi kort drøftet mulighederne for opfølgning overfor KL med ham. 

 

Jeppe Hedegaard Munck udtrykte, at man ved at kombinere selvopfattelse af helbred 

med objektive indikatorer kan blive klogere på, hvad man skal tilbyde af behandling. 

 

4.4.4.4. Kommunale serviceiKommunale serviceiKommunale serviceiKommunale serviceindikatorerndikatorerndikatorerndikatorer    

Anne Vibeke Jacobsen fortalte om Ældreserviceindikatorprojektet. Området er skiftet 

ressort fra Ankestyrelsen til Sundheds- og Ældreministeriet. Ministeriet er i øjeblikket 

i gang med en kvalitetsundersøgelse af de ældre brugere af hjemmehjælp. Derudover 

har Danmarks Statistik fået et par spørgsmål med på SILC om hjemmehjælp. Det er en 

meget lille stikprøve, men måske det indikere, hvor mange der selv betaler for hjem-

mehjælp eller indgår i et rehabiliteringsforløb. Der arbejdes på, at ældreprojektet 

stadig er en del af Projekt Bedre Data. Arbejdsgruppen anbefaler bedre vejledning til 

kommunerne og et tættere samarbejde med kommuner og leverandører. Det har i 

2015 udmøntet sig i heldagsmøder med to af de tre leverandører på området samt 

deltagelse i et ERFA møde med 27 kommuner, hvor Danmarks Statistiks tilgang til de 

kommunale data blev præsenteret. FLIS bliver nu anvendt af mange kommuner, og 

det skal pointeres at det er rådata, der udgives, mens offentliggjorte data fra Dan-

marks Statistik er fejlsøgte og godkendte data. Udover arbejdet med at forbedre data-

kvaliteten arbejdes der på at etablere en ny leverance med rehabilitering. I 2015 er 

der lavet en analyse af plejehjemsbeboere i 2009 og 2014 med fokus på træk på 

sundhedsydelser. Analysearbejdet fortsætter bl.a. i samarbejde med den nye Analyse-

sektion. 

 

Kiki Jørgensen fortalte om projektet Handicapydelser. Statistikken indeholder antal-

let af handicapydelser tildelt efter Serviceloven siden 1. juli 2013. I maj 2015 udkom 

den første udgivelse, der indeholdt statistik for 13 kommuner for 4. kvartal 2013 til 1. 

kvartal 2015. Dette skyldtes, at Ankestyrelsen er meget interesseret i data, og derfor 

valgte man i Danmarks Statistik at offentliggøre data på trods resten af kommunerne 

ikke havde godkendt deres data. I efteråret 2015 er 45 kommuner blevet kontaktet, 

som har fornuftige data. Indtil videre er 13 kommuners data blevet godkendt og 14 

ikke kunne godkende data. Næste udgivelse vil være i januar 2016, som dækker 4. 

kvartal 2013 til 3. kvartal 2015.  

 

Birgitte Brøndum fortalte om projektet Udsatte Børn og Unge. For 2012 og 2013 

mangler Danmarks Statistik at opdatere indikatoren om udsattes misbrug. Det skyl-

des, at Socialstyrelsen endnu ikke har videregivet deres data om behandling for stof-

misbrug og alkoholmisbrug til Danmarks Statistik. Men ellers er indikatorerne for 

2012 og 2013 opdateret.  Status for 2014 er, at der pt. er 4 kommuner, som ikke har 

godkendt Danmarks Statistiks fremsendte opgørelser over kommunens udsatte børn 

og unge. Danmarks Statistik slås med en række forskelligartede registreringsproble-

mer i de fagsystemer, som anvendes i kommunerne bl.a. med, at nogle kommuner 

registrerer de familierettede foranstaltninger på moderens og ikke barnets cpr.nr. I 

løbet af 2014 har Danmarks Statistik besøgt en række kommuner for at få klarhed 

over og afhjælpe problemer med at indrapportere data. Inden udgangen af 2015 er 

det planen at offentliggøre anbringelser, personrettede og familierettede foranstalt-

ninger for 2014. Der arbejdes på i 2016 at få etablere en ny statistik om udsatte børn 

og unges sundhed. 

 

5.5.5.5. Formidling med kommunekortFormidling med kommunekortFormidling med kommunekortFormidling med kommunekort    
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Anne Vibeke Jacobsen præsenterede den nye webside Kommunekort. Websiden bli-

ver offentliggjort den 1. januar 2016. Siden vil ikke kun indeholde kommunale ser-

viceindikatorer men også yderligere områder, hvor Danmarks Statistik har kommu-

nalfordelte data. På sigt vil der komme et landsgennemsnit, som man kan sammen-

ligne sin kommune med, og der arbejdes på en side to, hvor alle aktuelle indikatorer 

for en kommune skal indgå samt nogle økonomiske nøgletal.  

 

Jeppe Hedegaard Munck spurgte, om det er muligt at kombinere indikatorer. Anne 

Vibeke Jacobsen svarede, at det er muligt i Statistikbanken et hente data og kombine-

re dem, men det ligger i ikke i kortfunktionaliteten. Kortet skal ses som en overbyg-

ning til Statistikbanken og skal løbende revideres med tidssvarende indikatorer. 

 

6.6.6.6. Ny børnepasningsstatistikNy børnepasningsstatistikNy børnepasningsstatistikNy børnepasningsstatistik    

Rijad Babalija fortalte om projektet Normeringer i Dagtilbud. Formålet med projektet 

er at lave nogle præcise normeringer på dagtilbudsområdet. Baggrunden for projektet 

er Finanslov 2013, hvor Enhedslisten og den daværende regering ønskede en mere 

præcis normeringsstatistik på området.  

Der er udfordringer med de eksisterende data, idet der er umuligt at adskille børn, 

der er optaget efter reglen om dagtilbud, fritidshjem og klub --- særligt ift. de 5-6 årige. 

Endvidere er det umuligt at adskille personale, som er knyttet til børn efter reglen om 

dagtilbud, fritidshjem og klub. Opgørelsen skal kun indeholde personale, som passer 

børn. Statistikken vil indeholde oplysninger om institutioner, børn og personale og en 

normeringsopgørelse på kommunalt niveau. Man vil bl.a. kunne se personaleandel, 

der har en pædagogisk uddannelse. Det er planen at udgive statistikken i juni 2016. 

 

7.7.7.7. Indvandrer i Danmark Indvandrer i Danmark Indvandrer i Danmark Indvandrer i Danmark ------------    nyt indhold og hovedtendensernyt indhold og hovedtendensernyt indhold og hovedtendensernyt indhold og hovedtendenser    

Jens Bjerre fortalte om publikationen Indvandrere i Danmark, der vil udkomme den 

26. november. Publikationen udkommer hvert år. Udover en oversigt befolkning, 

arbejdsmarked, uddannelse, offentlig forsørgede og kriminalitet vil der komme et nyt 

kapitel om familieforhold, hvor der bl.a. vil være statistik om pardannelser og bolig-

forhold. Tendensen er at parfamilier udgøres af personer fra samme oprindelsesland. 

Boligforhold varierer efter nationalitet, hvor der især er en tendens til, at ikke-vestlige 

indvandrere i højere grad bor til leje. Der indgår også i højere grad aldersstandardise-

rede beskæftigelsesindeks i beskæftigelsesafsnittet, idet der er stor forskel i alders-

sammensætningen mellem de forskelle herkomstgrupper. Især de unge ikke-vestlige 

efterkommere har en alderssammensætning, hor en stor andel af gruppen er under 

40 år. Kvinder med ikke-vestlig baggrund er underbeskæftigede i forhold til kvinder 

med dansk oprindelse, og igen er der stor forskel på hvilket land, man oprindeligt 

kommer fra. 

 

Ulla Nørskov Philip spurgte, om man kunne udvide begreb og følge børn af efter-

kommere. Jens svarede at statistik om børn af efterkommere har indgået i publikatio-

nen siden 2007 og til dette års publikation er der ligeledes udarbejdet tabeller, der er 

offentligt tilgængelige i statistikbanken.   

 

I dag er der 135.000 ikke-vestlige efterkommere og gruppen vil vokse i de kommende 

år. Hans Hummelgaard supplerede med, at der for hvert år vil være en årgang yderli-

gere og dette har indflydelse på udviklingen. 

 

Jeppe Hedegaard Munck spurgte, om man kunne se, om det er permanent indvan-

dring eller er det opholdsgrundlag. Jens svarede, at det er muligt at se i publikation. 
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8.8.8.8. EventueltEventueltEventueltEventuelt    

Næste møde afholdes onsdag den 23. november 2016 kl. 13-15. 


