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28. november 2013 

BOM 

Velfærd 

Referat af 3. møde i brugerudvalget for kommuner og 
regioner den 27. november 2013 

Præsentationer fra mødet kan findes på brugerudvalgets hjemmeside: 
http://www.dst.dk/da/OmDS/organisation/Brugerudvalg/Brugerudvalg-for-
Kommuner-og-Regioner.aspx#nov2013 
 

Fra ministerier og organisationer: 

Kate Bøgh, Foreningen af socialchefer i Danmark 
Tonni Pedersen, Økonomi- og indenrigsministeriet 
Anne-Mette Thordal-Christensen, Beskæftigelsesministeriet 
Anders M. Sørensen, Økonomidirektørforeningen 
Mette Johannesen, Region Syddanmark 
Carsten Ulstrup, Region Syddanmark 
Maria Munk Reimert, Institut for Menneskerettigheder,  
Inge Henningsen, Institut for Menneskerettigheder 
Kirsten Precht, Institut for Menneskerettigheder 
 

Fra Danmarks Statistik: 

Niels Ploug 
Sven Egmose 
Karin Holst Duer 
Birgitte Brøndum 
Anita Lange 
Preben Etwil 
Bo Møller 
Jarl Quitzau 
Helene Gjermansen 
 
Afbud fra: 

Hans Hummelgaard, KORA 
Finn Gaardskjær, Kommunaldirektørforeningen i Danmark 
Benn Gandløse Vestergaard, LO 
Mette Langager, FTF 

 
Dagsorden: 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

• Danmarks Statistiks arbejdsplan 2014 

• Danmarks Statistik på Twitter 

• Anvendelse af P-numre 

3. Måling af livskvalitet v. Region Syddanmark 

4. Data og statistik i forbindelse med offentlige myndigheders mainstrea-
ming- og ligestillingsarbejde ved Institut for Menneskerettigheder 

5. Orientering om dokumentationsprojekterne  

6. Danmarks Statistiks anvendelse af indkomststatistikdata 

7. Eventuelt 

 

Mødedeltagere 
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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 2014, der 
var udsendt forinden. Deltagernes eventuelle kommentarer bedes fremsendt snarest, 
så de eventuelt kan indarbejdes.  
En nyhed i arbejdsplanen er, at Danmarks Statistik skal undersøge mulighederne for 
at lave en særlig statistisk opgørelse omkring livskvalitet. 
Der blev stillet et par afklarende spørgsmål, som der blev svaret på. 
 
Niels Ploug fortalte, at Danmarks Statistik snart vil komme på Twitter. 
 
Karin Holst Duer fortalte om problemerne omkring P-numrene (produktionsenheds-
numrene, dvs. et nummer for hvert arbejdssted).  
Korrekte P-numre er vigtige, da de bl.a. bruges til at knytte brancheoplysninger til de 
ansatte og til at fordele beskæftigelsen geografisk.  
Men desværre er der mange problemer specielt i kommuner og regioner. Alt for man-
ge er registreret under rådhusets P-nummer, uden at de faktisk arbejder der.  
Danmarks Statistik har haft møder med mange kommuner og regioner om sagen, 
men problemerne er ikke løst. Derfor foreslog Karin, at mødedeltagerne fra kommu-
ner og regioner lægger pres på de rette, for at sikre forbedringer. 
Kate Bøgh foreslog, at man kunne sende et brev ud til kommunaldirektørerne om, at 
kommunen øjensynlig har alt for mange ’kolde hænder’ ansat. 

3. Måling af livskvalitet 

Repræsentanter fra Region Syddanmark berettede om deres arbejde med måling af 
livskvalitet. Livskvalitet, eller det gode liv, er blevet en særlig dimension i den regio-
nale udviklingsplan.  
Det gode liv har 5 dimensioner: Sundhed, tryghed, relationer, selvrealisering og om-
givelser. 
Der indgår 2 typer data i opgørelsen af livskvalitet: Registerbaserede data og sur-
veydata fra hver enkelt af regionens kommuner. 
På baggrund af disse data udarbejdes en særskilt analyse til hver enkelt kommune, 
som kan benyttes ved den politiske fastlæggelse af indsatsområder mv. 
Region Syddanmark har planer om, at systemet kan udvikles til at dække alle landets 
5 regioner. 
Niels Ploug supplerede med at fortælle, at Danmarks Statistik var inde i overvejelser 
om, hvordan en generel landsdækkende statistik om livskvalitet kan opbygges. Et 
problem er naturligvis financieringen, da det er dyrt, hvis der skal samles surveydata 
ind dækkende alle kommuner. 

4. Data og statistik i forbindelse med offentlige myndigheders 
mainstreaming- og ligestillingsarbejde  

Institut for Menneskerettigheder fortalte om deres projekt. Baggrunden er, at alle 
offentlige myndigheder har pligt til at arbejde med ligestilling. 
Institut for Menneskerettigheder har arbejdet med at finde et relevant datagrundlag 
til brug for kommuner og regioner. For ofte kan man i statistikbanken ikke finde data, 
der på samme tid er opdelt i kommuner og på køn. 
Beskæftigelsesministeriet gjorde reklame for deres www.jobindsats.dk, der kan give 
mange relevante oplysninger. 
Jarl Quitzau gjorde opmærk som på, at indkomststatistikken ofte er opdelt på køn, 
men at tallene kan misforstås, hvis man ikke tager højde for, at kvinder ofte har en 
kortere arbejdstid end mænd. 
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Preben Etwil gjorde opmærksom på, at skulle alle tabeller i Statistikbanken opdeles 
på køn, ville det medføre en kraftig vækst i datamængden. En anden mulighed er at 
bestille særkørsler, hvor kønsdimensionen tilføjes. Sådanne kørsler vil ikke blive dyre. 
Institut for Menneskerettigheder slog fast, at de meget gerne vil have input fra Dan-
marks Statistik til det videre arbejde. 
 
Kontaktoplysninger til Institut for Menneskerettigheder: Marie Munk Reimert, email: 
mamu@humanrights.dk, tlf. 9132 5774. 

5. Orientering om dokumentationsprojekterne 

Preben Etwil orienterede om dokumentationsprojekterne, der drejer sig om at doku-
mentere vigtige kommunale ydelser til borgerne: 
Specielt dokumentationsprojektet omkring ældre bliver stadig mere relevant - hvilket 
også fremgik af finanslovsforhandlingerne. Det er desværre stadig et stort problem at 
få korrekte data i hus. Målet om at kunne klare hele dataindsamlingen via system-til-
system-løsninger har desværre ikke kunnet opfyldes, så der suppleres med web-
indberetninger. 
Projektet omkring de udsatte børn og unge vil bl.a. kunne sætte individoplysninger på 
de familierettede foranstaltninger, så man kan se af hensyn til hvem, foranstaltningen 
er sat i værk. 
På handicapområdet håber Danmarks Statistik at kunne offentliggøre de første tabel-
ler medio eller ultimo 2014. 

6.  Danmarks Statistiks anvendelse af indkomststatistikdata 

Jarl Quitzau berettede om indkomststatistikken. 
Efter en omtale af den aktuelle status var han inde på nogle af de kommende nyhe-
der: 
På grundlag af eIndkomstregistret vil der fra midten af 2014 være adgang til kvartals-
vise tal om A-indkomsterne, dvs. løn og overførselsindkomster, men ikke fx indkom-
ster fra selvstændig virksomhed, kapitalindkomster eller indkomster fra udlandet. 
Tabellerne vil dog kun kunne findes i en betalingsdatabank. 
Der arbejdes med at lægge en række nye tabeller omkring indkomstfordelingen med 
forskellige fordelingsmål ind i statistikbanken. 
I 2015 planlægges en større hovedrevision af hele indkomststatistikken, der første 
gang vil slå igennem for opgørelsen vedr. indkomståret 2014. Brugerønsker modta-
ges gerne! 

7. Eventuelt 

Næste møde afholdes den 26. november 2014. 

 


