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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Niels Ploug bød velkommen til det fjerde møde i brugerudvalget for velfærdsstatistik. 
Arbejdsplanen er udsendt til medlemmerne og Danmarks Statistik vil meget gerne 
have eventuelle kommentarer skriftligt. Siden udsendelsen er der sket det, at 
økonomien for 2013 ikke er fuldt afklaret. Hvis de økonomiske forudsætninger 
ændrer sig, vil vi tilpasse arbejdsplanen.  

1. Meddelelser 

Preben Etwil orienterede om SILC (Statistics on Income and Living Conditions). 
Hovedindholdet er husstandendes indkomster, men I Danmark belyses dette af 
indkomststatistikken. Derudover belyses en række emner, som fx fattigdom, som p.t. 
har stor interesse for det udvalg, som Niels Ploug er medlem af. Der interviewes årligt 
5.000-6.000 personer og det svarer til 11.000 husstande. SILC udvides hvert år med 
et adhoc-modul. I 2012 var det boligforhold og i 2013 bliver det ”well-being”, dvs 
hvordan føler folk selv, at de har det. Her kan man belyse, om man er tilfreds, om 
man føler, at der en mening med livet, om man lever roligt og fredfyldt og om man 
har tillid til retsvæsenet. 
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Der er to tabeller med indikatorer fra SILC i statistikbanken og der er i 2012 udsendt 
en særlig publikation om Levevilkår på grundlag af data fra SILC. 
 
Et papir om EU-arbejdet med well-being indeks 8+1 blev omdelt (kan også ses på 
udvalgets hjemmeside).  Arbejdet følges af en ekspertgruppe på direktørniveau i EU. 
 
Steen Jørgensen spurgte, om indkomst også bliver belyst i SILC. 
 
Niels Ploug svarede, at SILC er hovedkilde til indkomst i mange lande, men vi spørger 
ikke, da vi har en god indkomststatistik. Undersøgelser viser, at de interviewede svagt 
overvurderer deres indkomst. 
 
Preben Etwil supplerede med, at stikprøven er lille og at grupper som 
institutionsbeboere og hjemløse med lave indkomst ikke er med. 
 
Niels Ploug oplyste, at den ny recidivstatistik vil udkomme den 11. december 2012.  
Han forventede, at det var af stor interesse for brugerudvalget at høre, at vi i 
samarbejde med Nationalbanken er ved at etablere datagrundlaget for en 
individbaseret formuestatistik, hvor de hidtil kendte oplysninger om folks passiver 
kan suppleres med data om aktiver, herunder arbejdsmarkedspensioner. Det er 
Nationalbankens hjemmel, der bruges og de data, der skal indsamles, er bl.a. tidligere 
blevet brugt af Velfærdskommissionen. Håbet er at nå at indsamle data i 2013 og 
publicere i 2014. 
 
Mikkel Baadsgaard kvitterede med, at det er en savnet statistik og han ville gerne 
vide, om andelsboliger også er omfattet.  
 
Hertil svarede Niels Ploug ja og supplerede med, at der også vil være et antal 
delprojekter, om fx unoterede aktier. 
 
Preben Etwil fortalte, at der p.t. forhandles med SKAT, som har data om 
pensionsindbetalinger, men ikke om beholdningerne. 
 
Birgitte Olesen ønskede at vide, hvad der ligger i det datawarehouse, der omtales side 
15 i arbejdsplanen. 
 
Niels Ploug oplyste, at der er særligt samarbejde med UNI-C og at datawarehouset var 
på MBU’s område, idet Danmarks Statistik har et elevregister, mens MBU har et 
institutionsregister. Det er håbet at kunne give en bedre belysning af elevernes forløb 
fra uddannelse til arbejdsmarked. 

2. Orientering om dokumentationsprojekterne 

Birgitte Brøndum orienterede om det nationale dokumentationsprojekt for udsatte 
børn og unge. Der etableres fra 1. januar 2013 et nyt indberetningssystem, så alle 
data kommer ind elektronisk på personnummerniveau. Der er tre systemleverandører 
og der udvikles en webbaseret indberetningsløsning til kommuner, der ikke benytter 
en af disse systemleverandører. P.t. er 3 kommuner med til test af web-
indberetningerne. 
 
I 2013 kommer også de familierettede foranstaltninger ind ved den nye metode i 
stedet for blanketter. Det vil blive en udfordring at få alle kommuner til at være med. 
 
Mette Skak-Nielsen spurgte til indikator om børns venskaber. 
 
Birgitte Olesen oplyste, at data forventes indsamlet via den trivselsundersøgelse, som 
er en del af forudsætningerne for indsamlingen af den type data. 
 



 

3 

Anne Vibeke Jacobsen holdt et oplæg om ældredokumentation. I 2012 var det et mål 
at udkomme med en ny statistik og dette er opfyldt med Nyt-artiklen for nylig om 
leveret hjemmehjælp. Bestræbelserne på at forbedre datakvaliteten er optimeret ved 
at samle tilbagemeldingerne og spørgsmålene til kommunerne i én henvendelse. 
Dette har bl.a. ført til, at indikatorerne på hjemmesiden var færdige to måneder 
tidligere i år. Der er også arbejdet med at forbedre opregninger vedrørende 
hjemmehjælp i plejeboliger mv og det er opregnet til landstal for de indikatorer, hvor 
det giver mening. 
 
Der er fortsat problemer med at få leverancer fra nogle kommuner. Det virker som om 
det er et tilbagevendende problem, da det især ses ved personale- og systemskift.  
 
I årets løb havde hun sammen med Niels Ploug analyseret den sociale kapital, især om  
der er en sammenhæng mellem hvor mange timers hjemmehjælp, den ældre bliver 
visiteret til og den ældres indkomstniveau/den ældres børns indkomstniveau. Udover 
hjemmehjælpsdata og indkomstdata indgik data om familierelationer fra 
befolkningsstatistik, og data om lægebesøg og hospitalsindlæggelser. 
 
Hovedresultaterne er for de ældres forhold, at der ingen korrelation er mellem 
indkomstniveau og hjemmehjælp, at mindre raske får mere hjælp og at fattige ældre 
er oftere på hospitalet og modtager mere hjemmehjælp end rige ældre.  
 
Set i forhold til de ældres børns forhold er der en korrelation mellem indkomstniveau 
og hjemmehjælp. Derudover ses, at jo højere indkomst den ældres datter/søn har, jo 
mere hjemmehjælp modtager deres mor eller far. 
 
Niels Ploug nævnte, at andre har fundet tilsvarende resultater. Nogle af antagelserne 
er, at det dels er billigere for lavtlønnede at hjælpe deres forældre end for 
højtuddannede. Og dels kan man sige, at jo mere uddannet man er jo bedre er man til 
at gøre sin ret gældende. 
 
Birgitte Olesen spurgte, om den geografiske afstand mellem børn og forældre betød 
noget og Niels Ploug, at der ikke kunne påvises nogen sammenhæng. 
 
Om Handicapdokumentation oplyste Steffen Hougaard, at opgaven blev bevilget kort 
efter forrige møde. Ligesom de andre projekter sker dataindsamling i henhold til lov 
om retssikkerhed og administration på det sociale område og ikke i henhold til lov om 
Danmarks Statistik. 
 
De data, der indsamles om personer, der får handicapkompenserende 
naturalieydelser, baserer sig på det ny digitaliseringsprojekt for handicappede og 
udsatte voksne. Data vil kunne give en basisinformation med bedre præcision end de 
blanketter, der hidtil har været anvendt. De fleste kommuner vil indberette i et IT-
system, mens de øvrige vil bruge et nyt webbaseret system, som også kan bruges til 
egen sagsbehandling. Første år er 2013 og førte publiceringer vil ske i 2014. I alt 
regnes der med 20-25 indikatorer om hvilke ydelser og målgrupper modtagerne 
tilhører og oplysninger om deres uddannelse,  beskæftigelse og boligforhold. 

3. Orientering om temapublikation om ’Levevilkår i 
Danmark’ 

Preben Etwil gennemgik baggrunden for temapublikationen. Levevilkår i Danmark 
belyses med brug af SILC og registerdata. Udover det, der er publiceret i år, er der 
muligheder for nogle forløbsanalyser, men der er ikke finansiering til at fremstille en 
publikation hvert år. 
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4. Danmarks Statistiks kvalitetsdeklarationer: 
Ældredokumentation 

Niels Ploug bemærkede, at der arbejdes med at forbedre dokumentationen. Centralt 
er kvalitetsdeklarationerne, som vil blive revurderet.  
 
Mikkel Baadsgaard havde taget imod en opfordring om at kommentere emnet. Han 
nævnte, at kvalitetsdeklarationen er det sted, man starter, når man vil vide noget om 
statistikkens grundlag. Det vigtigste er at fokusere på kilderne og usikkerhederne, 
mens indsamlingshjemmelen og byrderene er mindre vigtige. Han foreslog, at 
deklarationerne blev mere kompakte, så man kun så overskrifterne og kunne folde 
tekster ud efter behov. Han bemærkede, at der er en vis gentagelse mellem afsnittene 
om pålidelighed og usikkerhed. Derudover er der en gentagelse af de indledende 
afsnit, idet de også står i en særlig faktaboks. Generelt var han meget tilfreds med 
deklarationerne. 
 
Om den udvalgte deklaration om ældreområdet sagde han, at den er kompleks med 
de mange kilder, men indenfor det valgte opsætning er det gjort godt og overskueligt. 
Man kunne overveje at dele den op i flere deklarationer og under henvisninger kunne 
man indsætte link til notater om fx opregning. Han så også gerne mere tekst om 
problemerne i beregningerne og hvor mange kommuner, der er med o.l. samt hvad 
det betyder statistisk med manglende kommuner i de forskellige år. 
 
Lone Hougaard oplyste, at DA bruger kvalitetsdeklarationerne meget og at de fx har 
meget glæde af formuleringerne om lovændringer. Når man skal fortolke en 
udvikling i tallene, et det rigtig godt, at så mange ting er forklaret. 
 
Niels Ploug takkede for bemærkningerne og nævnte, at højkvalitetsdokumentation på 
udvalgte områder fx indkomststatistikken kan afsløre, at en udvikling skyldes 
bruttoficering af kontanthjælpen, der skete i starten af 90’erne. I nogle statistikker fx 
dokumentationsprojekterne og AKU er der er række forhold, der gør, at 
deklarationerne bliver komplicerede. 

5. Orientering om Danmarks Statistiks brugerkonference 
8. januar 2013 

Niels Ploug beklagede, at brugerkonferencen måtte udskydes indtil videre på grund 
af meget få tilmeldinger. 

6. Eventuelt 

Mikkel Baadsgaard efterspurgte tilbagemelding på den tidligere bebudede 
kvartalsvise indkomststatistik. 
 
Preben Etwil svarede, at der er nogle forhold, der skal afklares, idet opgaven 
finansieres af udviklingsmidler og at reglerne er, at der ikke må være en 
krydsfinansiering. Det betyder, at statistikken kun kan blive på servicevilkår. 
 
Niels Ploug uddybede med, at statistikken vil kunne købes via Forskningsservice. Han 
takkede for de mange konstruktive bidrag og nævnte, at næste møde er planlagt til 
torsdag den 28. november 2013 kl. 13-15. 
 
 


