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27. november 2014 

BOM 

Velfærd 

Referat af 4. møde i brugerudvalget for kommuner og 
regioner den 26. november 2014 

Præsentationer fra mødet kan findes på brugerudvalgets hjemmeside: 
http://www.dst.dk/da/OmDS/organisation/Brugerudvalg/Brugerudvalg-for-
Kommuner-og-Regioner.aspx#nov2014 
 

Fra ministerier og organisationer: 

Hans Hummelgaard, KORA 
Cathrine Marie Gruno, Beskæftigelsesministeriet 
 
Fra Danmarks Statistik: 

Niels Ploug 
Preben Etwil 
Bo Møller 
Birgitte Brøndum 
Anne Vibeke Jacobsen 
Olav Grøndal 

Peter Lauritsen  
Sven Egmose 
Carsten Zangenberg 
Helene Gjermansen 
 
Afbud fra: 

Kate Bøgh, FSD, Socialchefer 
Mette Langager, FTF 
Anders M. Sørensen, Økonomidirektørforeningen 
 

 
Dagsorden: 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

• Danmarks Statistiks arbejdsplan 2015 

• Reformprocessen i Danmarks Statistik 

• Arbejdsmarkedsregnskabet 

• Indkomststatistik 

3. Livskvalitet v. Preben Etwil 

4. Kommunale serviceindikatorer v. kontoret for Velfærd 

5. Eventuelt 

 
 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

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

2. Meddelelser 

Niels Ploug orienterede om udkastet til arbejdsplan for Danmarks Statistik 2015, der 
var udsendt forinden. Deltagernes eventuelle kommentarer bedes fremsendt snarest, 
så de eventuelt kan indarbejdes.  
Blandt nyhederne i arbejdsplanen nævnte Niels: 

• Der etableres en helt ny formue- og gældsstatistik. Publicering af dele af sta-
tistikken vil ske i løbet af 2015, mens den endelige publicering af den samle-
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de statistik vil ske i januar 2016. Data vil også blive tilgængelige via forsker-
ordningen. 

• Der gennemføres folketingsvalg senest i september 2015, hvor Danmarks 
Statistik igen står for opgørelsen. 

• Køns- og ligestillingsstatistikken vedr. arbejdsmarkedet udvides på den må-
de, at tabeller automatisk fremsendes til virksomhederne. 

• I anledning af 100-årsdagen for grundlovsændringen i 1915, der gav kvin-
derne stemme- og valgbarhedsret til Folketinget, udgives en publikation med 
ligestillingstal over tiden. 

 
Niels Ploug fortalte om reformprocessen i Danmarks Statistik. Formålet er at skabe 
grundlag for en modernisering af statistikproduktion, statistikformidling osv. Denne 
proces startede i begyndelsen af året med nedsættelse af arbejdsgrupper med bred 
medarbejderrepræsentation. Senere er resultaterne heraf bearbejdet af direktionen 
og af nye temagrupper. Endvidere har et eksternt konsulentbureau gennemført en 
budgetanalyse, der viser mulige besparelsesområder. Der er endnu ikke truffet ende-
lige beslutninger, men det vil ske i løbet af 2015. 
 
Niels Ploug fortalte om en trist omtale af datasikkerheden i Danmarks Statistik. Det 
reelle problem er, at Datarådet (der er en del af Datatilsynet) ikke mere accepterer, at 
Danmarks Statistik ikke foretager en logning af alle statistiske behandlinger af hver 
enkelt person, der indgår i statistikmaterialet. Denne situation blev omtalt i en rap-
port fra Rigsrevisionen. Der arbejdes nu på en løsning på problemet. Rigsrevisionens 
rapport med kritik af Danmarks Statistik blev i dele af pressen udlagt som om, at ad-
gang til alle personfølsomme data er noget, som alle medarbejdere i Danmarks Stati-
stik har, mens virkeligheden er, at det kun er de konkrete medarbejdere, der har be-
hov for konkrete personoplysninger til  en konkret statistikproduktion, der har denne 
adgang (der i øvrigt revideres løbende). 
 
Efter orienteringen fra Niels havde Hans Hummelgaard et par spørgsmål, som Niels 
besvarede: 

• I arbejdsplanen omtales en kommende analyseenhed. Denne enhed beman-
des med 2 personer, der selv skal kunne lave analyser og hjælpe statistikkon-
torerne med analysevirksomhed og herunder også være koordinerende ved 
analyser, der inddrager flere statistikområder. 

• Der oprettes en særlig ’ministerieadgang’ til vores individdata. Ordningen 
skal fungere stort set som den eksisterende forskerordning, idet dog de til-
knyttede ministerier mv. ikke skal have godkendt et særskilt projekt inden 
adgangen. Endvidere skal det sikres, at ministerierne får adgang til data hur-
tigere end det normalt er muligt ved forskeradgangen. 

 
Sven Egmose fortalte om arbejdsmarkedsregnskabet. Arbejdsmarkedsregnskabets 
mål er at kunne belyse hver enkelt borgers tilknytning til arbejdsmarkedet mv. på et 
hvilket som helst tidspunkt i løbet af året. Herved vil bl.a. den nuværende registerba-
serede arbejdsstyrketælling kunne forbedres, idet det bliver muligt at ’fange’ fx per-
soner, der er midlertidigt fraværene fra et job i forbindelse med ferier, hvor der ikke 
modtages løn. Foreløbige tal blev offentliggjort den 25. november 2014 og de endeli-
ge tal for 2008-2013 vil blive offentliggjort i foråret 2015. 
 
Peter Lauritsen fortalte om omlægningen af begreberne i indkomststatistikken.  
Som noget nyt vil virksomhedsoverskud fremover blive offentliggjort inkl. renteind-
tægter, men efter at renteudgifterne er fratrukket. Formueindkomster og udgifter vil 
derfor falde med netop disse renteindtægter og udgifter.  
Det vil blive lettere at forstå forskellen på offentlige og private overførsler. 
Lejeværdi af egen bolig vil fremover ikke indgå under formueindkomst, men vil blive 
vist særskilt.  
I tillæg til den nye opdeling af indkomstkomponenterne indgår også oplysninger om 
ejendomsskatter for såvel ejere som lejere.  
Den 16. december 2014 udgives de nye data i statistikbanken for 2010 til 2013 og i 
løbet af 2015/16 dannes tilsvarende data tilbage til 2000. 
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I 2015 planlægges det endvidere at gøre opgørelser af A-indkomsten på kvartalsbasis 
tilgængelig i en betalingsdatabank.  
 
3. Livskvalitet 

For at kunne belyse livskvalitet i Danmark er det ikke så relevant at sammenligne 
med fx Rumænien. I stedet er det relevant at kunne sammenligne situationen i for-
skellige dele af landet ud fra kommuneinddelingen.  
Indtil videre arbejdes med 13 forskellige registerbaserede indikatorer for livskvalitet 
inden for områderne helbred, kriminalitet, uddannelse, arbejdsliv, økonomi og fami-
lieforhold. Disse objektive indikatorer skal så suppleres med subjektive indikatorer 
fundet via en survey. Målet er en samlet offentliggørelse bl.a. via en række interaktive 
kort. Danmarks Statistik håber på at kunne finde eksterne finansiering til projektet. 
 
4. Kommunale serviceindikatorer 

Ældreserviceprojektet v. Anne Vibeke Jacobsen: 
Status 2014: 2 Nyt fra Danmarks Statistik er udkommet. 19 ud af 23 indikatorer er 
offentliggjort og 2 yderligere kommer senere i år. 
Der er stadig store problemer med at modtage data. System-til-system-løsninger, der 
burde bruges overalt, fungerer ikke i alle kommuner.  
Der er nedsat en driftsstyregruppe, der forhåbentlig kan sikre bedre dataleverancer 
fremover. 
Efter at Ankestyrelsen overtog ansvaret fra departementet, går det bedre. 
Der arbejdes med en analyse af beboerne på plejehjem: Hvem kommer på plejehjem, 
hvor længe bor man der osv. 
8 af variablene er højkvalitetsdokumenteret. De kan ses her: 
www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable.aspx 

I 2015 skal en række lovændringer mht. rehabilitering mv. som resultat af hjemme-
hjælpskommissionens indstillinger indarbejdes. 
Der er nedsat en intern sundhedsgruppe, der arbejder på en koordinering mv. af 
sundhedsdata på tværs af tællinger. Herunder indgår visse af ældreservicedataene. 
 
De kommunale serviceindikatorer for udsatte børn og unge v. Birgitte Brøndum: 
Projektet har 3 hovedelementer: 

1. Anbringelser (data fra Ankestyrelsen) 
2. Forebyggende foranstaltninger på individniveau (data fra system-til-system) 
3. Familierettede foranstaltninger (data fra system-til-system) 

1. 2012-tal er udgivet. 2013-tal er i hus. Udgives 1. december. Problemet er, at der er 
en difference på 30-60 børn i Ankestyrelsens statusopgørelse sammenlignet med 
vores forløbsopgørelse. 
2. Kun 1 kommune mangler, men kvalitet skal undersøges. Kun få kommuner anven-
der data fra system-til-system-løsninger. I 2015 træder mange lovændringer i kraft. 
3. Problemerne er foreløbig udskudt til 2015. Det kan blive svært at få alle kommuner 
til at indberette alt fra 2012 til 2014. 
Indikatorerne dannes på grundlag af data, som de ser ud 31/12 2014. 
 
Handicapserviceindikatorer v. Olav Grøndal: 
Der er en række eksterne leverandører, hvoraf nogle giver problemer. Der er ingen 
excel- eller web-løsninger.  
Generelt er der tale om ret komplicerede kvalitetsproblemer. 
Vi håber at vi i 2015 får data fra alle kommuner, og at de kan blive godkendt efter 
vores tilbagemelding til kommunerne. 
Det planlægges at bringe et særligt temaafsnit i Danmarks Statistiks indkomstbog 
2013, der udkommer i 2015. 
 
5. Eventuelt 

Næste møde afholdes den 25. november 2015 kl. 13-15. 
 
 
 


