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3. december 2013 

SHO 

Velfærd 

Referat af møde i brugerudvalget for Velfærdsstati-
stik 25. november 2013 

Mødedeltagere 

Nille Bregenov-Pedersen, Ankestyrelsen 

Mikkel Baadsgaard, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

Sune Enevoldsen Sabiers, do. 

Anders Gabriel Pedersen, Arbejdsmarkedsstyrelsen 

Henriette Engel Hansen, Danske Regioner 

Anne Kristine Høj, De økonomiske Råds Sekretariat 

Steen Jørgensen, Landsorganisationen i Danmark 

Søren Myrup Andreasen, Social-, Børne- og Integrationsministeriet 

Thomas Mølsted Jørgensen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering 

Jan Vedsted, Vejdirektoratet 

Tonny Pedersen, Økonomi- og Indenrigsministeriet 

 

Niels Ploug, Personstatistik 

Anita Lange, Befolkning 

Preben Etwil, Velfærd 

Anne Vibeke Jacobsen, do. 

Birgitte Brøndum, do. 

Steffen Hougaard, do. (referent) 

Dagsorden 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

• Danmarks Statistiks arbejdsplan 2014 

• Danmarks Statistik på Twitter 

3. Orientering om dokumentationsprojekterne: 

• Børn og unge-projektet 

• Ældredokumentation 

• Handicapprojektet 

4. Fokus på de unge – temaartikel i Statistisk tiårsoversigt 2013 

5. Eventuelt 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Niels Ploug bød velkommen til det femte møde i brugerudvalget. 

2. Meddelelser 

Niels Ploug oplyste, at arbejdsplanen udsendes til høring hos medlemmerne 

snarligt med en frist, så reaktioner kan nævnes på mødet 11. december 2013 i 

Danmarks Statistiks styrelse. 

 

Fra ministerier, 

organisationer mv 

Fra Danmarks Statistik 
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En ny arbejdsopgave er et udviklingsprojekt om måling af livskvalitet, hvor der 

skal findes udvalgte indikatorer primært baseret på eksisterende registerdata. 

Vi vil fremlægge et bud på denne opgave ved udvalgets møde om et år. 

 

Danmarks Statistik skal på Twitter fra nytår. Det er et medie, der egner sig godt 

til at sende nyheder ud i kort tekst. 

3. Orientering om dokumentationsprojekterne 

• Børn og unge-projektet 

Birgitte Brøndum gennemgik projektet, idet såvel web-løsningen til indberet-

ning som system-løsningerne nu er etableret. Familierettet støtte registreres nu 

på personnummer, hvilket giver bedre muligheder for at følge barnet og famili-

en. Der er meget arbejde med at få oplysningerne ind fra et stort antal kommu-

ner.  

 

Statistikken benytter sig af anbringelsesregistret i Ankestyrelsen og der foregår 

et samarbejde om at rette historiske data for at kunne danne et forløbsregister 

over en længere periode. Der er etableret en række indikatorer, men der mang-

ler data til 7 af 19. En af de 7 – om tid fra underretning til kontakt med fagper-

son/forældre – er på vej ind fra Ankestyrelsen. Nogle af indikatorerne skal bru-

ges i forbindelse med regeringens 2020-plan. 

 

Tal for 2011 er udgivet, mens tal for 2012 er blevet forsinkede. 

 

Tonny Pedersen spurgte, om tallene er kommunefordelte. Hertil svarede Birgit-

te Brøndum, at det er de fleste, men for enkelte er der diskretionsproblemer. 

Nogle tal findes kun på landsplan og nogle findes på landsdelsniveau, der kan 

sammenlægges til regionsniveau. Nogle foranstaltninger er så sjældent fore-

kommende selv i større kommuner og er af en sådan karakter, at diskretion er 

nødvendig. 

 

Søren Myrup Andreasen spurgte om 2012-tal ville være klar til september 2014 

og om der ville blive brugt opregning for manglende kommuner. 

 

Birgitte Brøndum ville ikke love en bestemt udgivelsesdag og nævnte, at der 

gøres meget for at få alle kommuner ind og undgå opregning. Preben Etwil 

supplerede med, at det på flere områder er  stærkt problematisk at lave opreg-

ninger, da foranstaltningerne er meget ulige fordelt i kommunerne. 

 

Henriette Engel Hansen spurgte til de 4 indikatorer i 2020-planen.  

 

Birgitte Brøndum oplyste, at det er om kriminalitet, uddannelse, sammenbrud i 

anbringelser og tid fra underretning til handling. 

 

Niels Ploug oplyste, at præsentationer fra mødet ville blive lagt på internettet 

på brugerudvalgets side. 

 

• Ældredokumentation 

Anne Vibeke Jacobsen holdt oplæg og fortalte bl.a. om produktionen, herunder 

at der var udgivet 3 nyt-artikler og offentliggjort 17 ud af 23 indikatorer. De 

sidste 6 afventer Social-, Børne- og Integrationsministeriet/Ankestyrelsen. Der 

mangler data fra en del kommuner, mest vedrørende hjemmehjælp i plejeboli-

ger. Landstotaler imputeres. Der holdes løbende møder med kommuner og 

systemleverandører for at sikre bedre dækningsgrad. I forhold til kommunerne 
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er det et problem, at der kommer misvisende omtale af tallene i pressen, selv 

om kommunen faktisk har godkendt dem. 

 

I årets løb har Danmarks Statistik også undersøgt, om de ældres og deres børns 

indkomst har betydning for omfanget af visiteret hjemmehjælp. En analyse 

offentliggøres i december.  

 

Niels Ploug supplerede med, at det ikke er overraskende, at fattige får mere 

hjælp end rige og at nogle ressourcestærke børn kan medvirke til, at den ældre 

får mere praktisk hjælp. 

 

Anne Vibeke Jacobsen gennemgik resultaterne af udførte forløbsanalyser og 

sammenhæng mellem omfanget af hjælp og lægekontakter samt hospitalsbe-

søg. 

 

Henriette Engel Hansen spurgte, om medicinforbrug kan kobles på og Niels 

Ploug svarede, at det kan man principielt godt, men der kræves særlige tilladel-

ser. I øvrigt kan alle de omtalte data gøres tilgængelige via forskeradgang. 

 

Mikkel Baadsgaard spurgte til kvaliteten af data.  

 

Anne Vibeke Jacobsen oplyste, at der er flere slags problemer. Kun kommuner 

med fuldt datasæt indgår i analyserne. Ved de offentliggørelser, hvor der mang-

ler kommuner, udvikles der specielle metoder til imputering, bl.a. på grundlag 

af oplysninger fra andre statistikker i huset. 

 

Niels Ploug nævnte, at det for alle dokumentationsprojekterne og for de hidti-

dige statistikker om sociale serviceydelser, der som bekendt omfatter en stor 

andel af den kommunale økonomi, er en udfordring at få data, men projekterne 

giver et stort løft. 

 

• Handicapprojektet 

Om det nyeste projekt sagde Steffen Hougaard, at der på dette område ikke i 

forvejen er nogen brugbare registreringer. Det er en af grundene til, at der op-

står forsinkelser. 40-45 kommuner kan indberette i en internt udviklet web-

baseret løsning, mens resten vil aflevere elektronisk fra systemløsninger. Alle 

indberetter med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2013 og indikatorer for 2013 

ventes offentliggjort i sommeren 2014, herefter hvert år i maj. Løsningerne 

ligner den for børn og unge. 

 

Thomas Mølsted Jørgensen spurgte til, om der ville komme tal om hvor mange 

handicappede, der får serviceydelser og hvor mange af dem, der er i arbejde.  

 

Steffen Hougaard bekræftede, at tal af den slags vil blive publiceret, men nævn-

te, at der også findes handicappede, der ikke er omfattet af denne lovgivning. 

Der skal også laves indikatorer ved samkøring med data fra arbejdsmarked og 

uddannelse. 

 

4. Fokus på de unge – temaartikel i Statistisk tiårsoversigt 
2013 

Preben Etwil omtalte temartiklen om fokus på de unge fra den nyeste tiårsover-

sigt og at denne illustrerer, hvordan data kan sættes sammen i forløbsanalyser 

for fx 2001-2011. Her kan man fx se, at de unge bor i de store uddannelsesbyer 
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og at de store byer har ændret sig fra at have mange gamle til at have mange 

unge. Ligesom man kan se, at de unge er hårdere ramt end andre af krisen. 

Hvis andre vil have kørt data til analyseformål, er selve data gratis, men den 

arbejdstid, der medgår, skal finansieres. 

 

Niels Ploug bemærkede, at temaartiklen kan downloades fra hjemmesiden. 

5. Eventuelt 

Mikkel Baadsgaard spurgte til formuestatistik og kvartalsvis A-indkomst. 

 

Niels Ploug oplyste, at vi er i gang med at etablere datagrundlaget for en per-

sonbaseret formuestatistik, hvor pensioner og boliger er helt centrale. I samar-

bejde med Nationalbanken og med brug af bankens lovhjemmel indsamles nye 

data via Skat. For så vidt angår tidsplanen har vi været for optimistiske, men i 

2015 er der chance for at have statistik for 2014. 

 

Preben Etwil tilføjede, at det nye er at belyse beholdningerne via bl.a. pensions-

institutter, mens strømmene hidtil har indgået i indkomststatistik. Indsam-

lingsmetoden afhænger af lovhjemlerne hos parterne. 

 

Thomas Mølsted Jørgensen nævnte, at de indsamler data om de 59-årige og at 

metoden kunne inspirere. 

 

Preben Etwil og Niels Ploug svarede, at det havde været undersøgt og overvejet, 

men at et af problemerne er, at efterlønsalderen vil blive ændret og indberet-

ningssystemet skal være langtidsholdbart. 

 

Sune Enevoldsen Sabiers spurgte, om der var enighed om definitionen af pen-

sionsformuerne og Preben Etwil svarede, at der var lavet en model. 

 

Niels Ploug svarede, at udgangspunkt er depoternes størrelse. SFI har tidligere 

beregnet på data for Velfærdskommissionen og fandt frem til, at ulighederne i 

pensionsformuer vil blive mindre, når arbejdsmarkedspensioner, der kom i 

90’erne, efterhånden får større betydning. 

 

Om A-indkomst oplyste Niels Ploug, at der var en særlig lovgivningsmæssig 

problemstilling, idet vi ikke må krydssubsidiere produkterne. Den kvartalsvise 

A-indkomst kan derfor ikke indgå i almindelige offentliggørelser, men der kan 

etableres adgang til data via Forskningsservice. 

 

Niels Ploug lovede, at der ville blive redegjort for formuestatistik og om måling 

af livskvalitet på næste møde, som er fastsat til 27. november 2014 kl. 13 og 

opfordrede udvalgets medlemmer til at komme til et inspirerende oplæg med 

den norske statistiker Jo Røslein 5. december 2013 kl. 14.15.  

 

 


