Indhold i Vores Mål-produktet
MÅL 1
AFSKAF FATTIGDOM
Vi skal afskaffe alle former for fattigdom i verden.

Vores mål

1.1.1. Hjemløse i Danmark

Geografi Indhold
Hele landet,
Regioner og
Kommuner

•
•

Område
Enhed:
o Antal hjemløse
o Antal hjemløse pr. 1.000 indbyggere

Antal personer, der befinder sig i en hjemløshedssituation i uge 6 efter hjemkommune.
Antal hjemløse pr. 1.000 indbyggere er baseret på folketallet den 1. januar det pågældende år.
VIVE foretager optællingen hvert andet år. Tællingen skulle være foretaget i februar 2021, men er udsat et
år på grund af coronasituationen.
KIlde:
https://www.vive.dk/da/temaer/hjemloeshed/
www.statistikbanken.dk/FOLK1A og BEF1A07
1.2.1. Personer under absolut
fattigdomsgrænse

Hele landet,
Regioner og
Kommuner

•
•

Område
Alder:
o Alder I alt
o 0-17 år
o 18-29 år
o 30-39 år
o 40-49 år
o 50-59 år
o 60-69 år

o
o
Indikator:
o
o
• Enhed:
o
o

70-79 år
80+ år
Absolut lavindkomst
Absolut fattigdom
Antal personer
Andel i procent

Antal og andel af personer, der lever for mindre end en ækvivaleret disponibel indkomst på 50 procent af
medianindkomsten i 2015. Det vil sige, at de efterfølgende år er den ækvivalerede disponible indkomst
prisreguleret til 2015-niveau ved at anvende udviklingen i forbrugerprisindekset. Absolut fattigdom kan kun
køres tilbage til 2015. Absolut lavindkomst er kørt tilbage til 2004.
Ækvivaleret disponibel indkomst er en vægtet indkomst, der anvender en såkaldt ækvivalensskala. Herved
tages der højde for, at en familie på to voksne forbruger mere, men ikke behøver en dobbelt så stor
indkomst som en familie med kun én voksen. Skalaen afspejler også, at børn ikke behøver en lige så stor
indkomst som voksne for at opnå samme levestandard.
Til beregningen benyttes både Eurostats og Danmarks Statistiks OECD’s modificerede skala, hvor første
voksne har vægten 1. De øvrige voksne og børn over 14 år har vægten 0,5, og børn til og med 14 år har
vægten 0,3. Det vil sige, at to voksne uden børn ved den modificerede skala har ækvivalensfaktoren 1,5,
mens én voksen med to børn under 15 år har faktoren 1,6.
Indikatoren viser, hvor mange personer, der har indkomst og evt. formue under grænsen for lavindkomst i
2015. Den justeres kun i forhold til inflation. Indikatoren for absolut fattigdom (som ikke indeholder
studerende og formueopgørelser) giver en god indikation på om flere eller færre har råd til et givet sæt af
goder.
Indikatoren er i modsætning til indikatoren om relativ fattigdom ikke så godt egnet, som en indikator for
social eksklusion. Her er det vigtigt at tage højde for velstandsudviklingen i det generelle samfund, som også
medfører nye krav til økonomien og den kurv af goder som en lavindkomstfamilier skal anskaffe sig, for at
være en del af samfundet. Er man interesseret i risikoen for social eksklusion af økonomiske årsager
anbefaler vi derfor fortsat relativ fattigdom frem for de absolutte mål.

Læs evt. mere om sammenhængen mellem minimumsbudgetter i denne rapport
https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/sou/bilag/263/1257640.pdf kapitel 6.1.4.
1.2.iii. Længerevarende, relativ
fattigdom

Hele landet,
Regioner og
Kommuner

Kilde: Særkørsel
• Område
• Alder:
o Alder I alt
o 0-19 år
o 20-29 år
o 30-39 år
o 40-49 år
o 50-59 år
o 60-69 år
o 70-79 år
o 80+ år
• Indikator:
o Lavindkomst
o Relativ fattigdom
• Enhed:
o Antal personer
o Andel i procent
Andelen af personer, hvis ækvivalerede disponible indkomst ligger under 50 procent af medianindkomsten i
henholdsvis et, to, tre og fire år i træk.
Ækvivaleret disponibel indkomst er en vægtet indkomst, der anvender en såkaldt ækvivalensskala. Herved
tages der højde for, at en familie på to voksne forbruger mere, men ikke behøver en dobbelt så stor
indkomst som en familie med kun én voksen. Skalaen afspejler også, at børn ikke behøver en lige så stor
indkomst som voksne for at opnå samme levestandard.
Til beregningen benyttes både Eurostats og Danmarks Statistiks OECD’s modificerede skala, hvor første
voksne har vægten 1. De øvrige voksne og børn over 14 år har vægten 0,5, og børn til og med 14 år har
vægten 0,3. Det vil sige, at to voksne uden børn ved den modificerede skala har ækvivalensfaktoren 1,5,
mens én voksen med to børn under 15 år har faktoren 1,6.

For hvert år opgøres antallet af personer, som ligger under grænsen i det pågældende år samt de tre
forudgående år. Personer, som har været i relativ fattigdom i fire år, omfatter således de personer, som var
en del af befolkningen i det pågældende og de tre forudgående år, og som i alle fire år havde en ækvivaleret
disponibel indkomst på under 50 procent af det pågældende års medianindkomst.
1.3.1. Befolkningen i den
arbejdsdygtige alder på offentlig
forsørgelse

Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

Kilde: Særkørsel
• Område
• Køn
o Køn i alt
o Mænd
o Kvinder
• Alder:
o Alder i alt
o 16-24 år
o 25-29 år
o 30-34 år
o 35-39 år
o 40-44 år
o 45-49 år
o 50-54 år
o 55-59 år
o 60 år og derover
• Enhed:
o Andel i procent
Andelen af personer i aldersgruppen 16-64 år, som modtager udvalgte offentlige forsørgelsesydelser i hele
året eller en del af det år, der betragtes. Fra og med 2020 bruges befolkningen i alderen 16-65 år pga. den
stigende pensionsalder.
Andelen er beregnet ud fra antallet af personer i de respektive aldersgrupper den 1. januar året efter det år,
der betragtes
Målepunktet opgøres på følgende ydelsestyper:
•
Nettoledige i alt (dagpenge, kontanthjælp)
•
Vejledning og opkvalificering

•
•
•
•

Støttet beskæftigelse (virksomhedspraktik, nytteindsats, løntilskud, jobrotation, skånejob, fleksjob)
Barselsdagpenge
Tilbagetrækning (førtidspension, efterløn, fleksydelse)
Øvrige ydelsesmodtagere i alt (integrationsydelse, revalideringsydelse, sygedagpenge,
ressourceforløb, jobafklaringsforløb)

Målepunktet er opgjort på ydelsestyper i alt ekskl. SU.
Bemærk at antallet af voksenlærlinge fortsat ikke offentliggøres i denne statistik, da indberetninger af disse
har været yderst mangelfulde siden 2009.
Kilde:
www.statistikbanken.dk/AUH01
www.statistikbanken/FOLK1A
1.4.1. Fordeling af nettoformue

Hele landet,
Regioner og
Kommuner

•
•

•

•

Område
Køn:
o Køn i alt
o Mænd
o Kvinder
Alder:
o 18 år og derover i alt
o 18-29 år
o 30-39 år
o 40-49 år
o 50-59 år
o 60-69 år
o 70 år og derover
Enhed:
o Gennemsnit (kr.)
o Median (kr.)
o Øvre decilgrænse (kr.)
o Øvre kvartilgrænse (kr.)
o Nedre kvartilgrænse (kr.)
o Nedre decilgrænse (kr.)

o

Antal personer

Befolkningens (18 år +) nettoformue omfatter værdien af fast ejendom, biler, indestående i pengeinstitutter
mv. samt værdipapirer fratrukket gæld. Personen skal have boet i landet hele året. Nettoformuen er
prisreguleret til 2015-niveau ved at anvende udviklingen i forbrugerprisindekset.
Nettoformuen er stærkt aldersafhængig. Personers formue akkumuleres normalt over årene. Derfor er det
de færreste unge, der har nogen særlig formue. Formuen topper normalt omkring pensionsalderen,
hvorefter der sker en langsom nedsparring.
Trækker man tallene for formuen for alle på 18 år og derover, så skal man derfor være opmærksom på, at
data i høj grad vil afspejle aldersfordelingen i det område der betragtes. Er man mere interesseret i social
ulighed, er det ofte bedre at betragte uligheden inden for mere snævre aldersgrupper.
Nettoformuen består af positive formuekomponenter fratrukket gælden. Det er kun personhenførbare
formuekomponenter og områder med tilgængelige data, som indgår i statistikken. Nogle komponenter, som
således ikke er dækket af statistikken er:
• Kontantbeholdninger
• Værdi af indbo
• Unoterede aktier og gæld til det offentlige
Negative formuer er ensbetydende med at personens registrerede gæld overstiger værdien af de positive
formuekomponenter i registret.
1.5.1. Andel af befolkningen, der
er medlem af en a-kasse

Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

Kilde: Særkørsel
• Område
• Køn:
o Køn i alt
o Mænd
o Kvinder
• Alder:
o Alder i alt
o 16-24 år
o 25-29 år
o 30-39 år

•

o
o
o
Enhed:
o

40-49 år
50-59 år
60 år og derover
Andel i procent

Andel personer i aldersgruppen 18-64 år, der er medlem af en akasse og som ikke samtidig er på efterløn.
December-tallene er benyttet som basis for at udregne andelen på baggrund af befolkningen ultimo året
(den 31. dec.) det samme år.
Fra og med offentliggørelsen af a-kassemedlemsdata for september 2016 (den 31/10 2016), er dataserien
blevet revideret fra og med august 2010. For mere information om tabellen, se
www.dst.dk/registreretledighed. Her kan du bl.a. læse mere om a-kasseændringer.
Kilde:
www.statistikbanken.dk/AUA01
www.statistikbanken/FOLK2

MÅL 2
STOP SULT
Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedreernæring samt fremme bæredygtigt
landbrug.

Vores mål

2.3.1. Afkastningsgrad for
landbruget

Geografi Indhold
Hele landet og
Regioner

•
•

•

Område
Bedrifter:
o Alle bedrifter
o Landbrug
o Konventionelt landbrug
o Økologisk landbrug
o Gartneri
Enhed:
o Andel i procent

Afkastningsgraden beskriver landbrugets evne til at skabe overskud givet den investerede kapital.
Gennemsnit på tværs af alle bedrifter (både deltids- og heltidsbedrifter). Afkastningsgrad kaldes også
populært for ROI efter engelsk “Return of investment”. Beregning af afkastningsgraden sker ved hjælp af
følgende formel.
Afkastningsgrad = Resultat før finansielle poster / samlede aktiver * 100
Resultater for jordbrug omfatter landbrug samt gartnerier. Der er databrud mellem 2019 og 2020, idet
bundgrænsen for deltagende jordbrug er hævet fra 15.000 til 25.000 euro. Inddelingen i driftsformer er
baseret på standardoutput fra de forskellige jordbrugsaktiviteter. ”..” (dobbeltpunktum) angiver at
observationen mangler, er diskretioneret eller er for usikker til at kunne angives.
Kilde: www.statistikbanken.dk/JORD6

MÅL 3
SUNDHED OG TRIVSEL
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Vores mål

3.6.2. Dræbte og alvorligt
tilskadekomne i færdselsuheld

Geografi Indhold
Hele landet,
Regioner og
Kommuner

•
•

•

Område
Personskade:
o Dræbte
o Alvorligt tilskadekomne
o Dræbte og tilskadekomne i alt
Enhed:
o Antal personer

Statistikken omfatter kun de personskader, der er kommet til politiets kendskab. For at belyse det såkaldte
mørketal har Danmarks Statistik siden 1996 gennemført en undersøgelse, hvor data om skadestuebesøg
inddrages. Undersøgelsen viser, at det samlede antal personskader ved færdselsuheld er langt større end
det antal, der registreres af politiet. Dækningsgraden vedr. dræbte er dog næsten 100 pct. Fra 2001 er
resultaterne offentliggjort i tabellen MOERKE.

Kilde: www.statistikbanken.dk/UHELDK1
3.7.3. Alder på
førstegangsfødende kvinder

Hele landet,
Regioner og
Kommuner

3.8.3. Privatpraktiserende læger
per 100.000 indbyggere

Hele landet og
Kommuner

•
•

Område
Alder - gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder.

Kilde: www.statistikbanken.dk/FOD111
• Område
• Enhed
o Antal praktiserende læger
o Antal praktiserende læger per 100.000 indbyggere
Antallet af praktiserende læger (almen- og speciallæger) i den private sektor.
Populationen er den bosiddende befolkning i Danmark primo året og tilknytningen til arbejdsmarkedet
måles ultimo november året før.

3.8.4. Middellevetiden

Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

Kilde: Særkørsel på den Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik (RAS)
384A
• Område: Hele landet, Landsdele og Regioner
• Køn
o Køn i alt
o Mænd
o Kvinder
• År: 2-årsintervaller
384B
o Område: Kommuner
• Køn
o Køn i alt
o Mænd
o Kvinder
• År: 5-årsintervaller
• Enhed
o Antal år

Middellevetiden for 0-årige angiver det gennemsnitlige antal år, som en nyfødt vil leve under den
forudsætning, at de nuværende aldersbetingede dødshyppigheder holder sig konstante i fremtiden. Det er
ikke en realistisk forudsætning. Dødeligheden har nemlig været faldende gennem mange år, og derfor er
der sket en stigning i middellevetiden blandt 0-årige fra år til år. Fortsætter denne tendens, vil et
gennemsnitligt barn født i 2021 blive væsentligt ældre end de middellevetider for 0-årige, som er udregnet
på grundlag af dødshyppighederne for perioden 2019-2020. Middellevetiden for 0-årige skal derfor blot ses
som en indikator for befolkningens dødelighed, og ikke en forudsigelse af, hvor længe nyfødte i praksis vil
leve.
Kilde:
www.statistikbanken.dk/HISBR
www.statistikbanken.dk/HISB77

MÅL 4
Kvalitetsuddannelse
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang
læring

Vores mål

4.1.i. Andel af personer med
gennemført henholdsvis
grundskole- og
ungdomsuddannelse

Geografi Indhold
Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

•
•

•
•

Område
Køn
o Køn i alt
o Mænd
o Kvinder
Uddannelsesstatus
o Grundskole (18 årige)
o Ungdomsuddannelse (25 årige)
Enhed
o Andel i procent

Indikatoren er dannet på baggrund af Danmarks Statistiks register over højst fuldført uddannelse. Den viser
henholdsvis:

1. Andelen af 18-årige, der har fuldført grundskolen i forhold til det samlede antal personer på 18 år eller
derover.
2. Andelen af 25-årige, som har den højest fuldførte uddannelse ud af det samlede antal 25-årige i
hovedgruppe 20 (Gymnasial uddannelse) eller højere i Danmarks Statistiks
uddannelsesklassifikationssystem DISCED.
Alderen angiver personens alder den 31. december året inden det valgte år. Uddannelsesstatus angiver
personens højst fuldførte uddannelse den 1. oktober året inden det valgte år.
4.2.1. Andel pædagogisk
personale med en pædagogisk
uddannelse

4.3.1. Andel af voksne med en
erhvervskompetencegivende
uddannelse

Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

Kilde: Særkørsel på uddannelsesregistret
• Område
• Enhed
o Andel i procent
Andel pædagogisk personale med pædagoguddannelse er opgjort som den procentvise andel af det
samlede antal fuldtidsansatte pædagogisk personale i kommunale og selvejende daginstitutioner, der har
en af følgende uddannelser:
• Pædagogisk almen uddannelse/pædagogisk grunduddannelse (PAU/PGU)
• Pædagogisk professionsbachelor
• Pædagogisk uddannelse uden nærmere angivelse
• Mellemlang videregående uddannelse (MVU) som pædagog og bachelor (BACH)
• Lang videregående uddannelse (LVU) eller ph.d. inden for pædagogik
• Område
• Køn
o Køn i alt
o Mænd
o Kvinder
• Enhed
o Andel i procent
Målepunktet opgøres som andelen af 35-årige, som har den højest fuldførte uddannelse i hovedgrupperne:
•
•
•

30 Erhvervsfaglige uddannelser,
40 Kortere videregående uddannelser,
50 Mellemlange videregående uddannelser,

•
•
•

60 Bacheloruddannelser,
70 Lange videregående uddannelser eller
80 Ph.d. og forskeruddannelser

i Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikationssystem DISCED.
4.3.2. Frafald på ungdoms- og
videregående uddannelser

Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

Kilde: Særkørsel på uddannelsesregistret
• Område
• Køn
o Køn i alt
o Mænd
o Kvinder
• Enhed
o Andel i procent
Andelen af studerende, der 5 år efter de er påbegyndt en uddannelse, er stoppet uden at fuldføre en
uddannelse i den hovedgruppe de startede i. Der vil være studerende, som efter 5 år fortsat er i gang på en
uddannelse i den hovedgruppe de startede. Hovedgrupperne er:
•
•
•
•
•
•

Gymnasieuddannelser (gr. 21),
Erhvervsfaglige uddannelser (gr. 31),
Kortere videregående uddannelser (gr. 40),
Mellemlange videregående uddannelser (gr. 50),
Bacheloruddannelser (gr. 60), Lange videregående uddannelser (gr. 70) og
Ph.d. og forskeruddannelser (gr. 80).

Personer med uoplyst herkomst og bopælskommune er fjernet fra populationen.
4.4.2. Voksnes deltagelse i voksen- Hele landet,
Landsdele,
og efteruddannelse
Regioner og
Kommuner

Kilde: Særkørsel på uddannelsesregistret
• Område
• Køn
o Køn i alt
o Mænd
o Kvinder
• Alder

•
•

o Alder i alt
o Under 25 år
o 25-39 år
o 40-59 år
o 60 år og derover
Enhed
o Antal kursister
o Antal årselever
Tidsangivelse
o Skoleår
o Kalenderår

Antallet af voksne kursister og årselever er defineret som personer over 18 år, der deltager i voksen- og
efteruddannelse. Der kan være nogle tilfælde, hvor personer under 18 år optræder i denne
opgørelsesmetode. Det kan for eksempel være personer, der afslutter gymnasiet, inden de er 18 år og tager
på et højskoleophold, eller højskolekurser, der henvender sig til bedsteforældre og deres børnebørn, og
børnene også er medtaget som kursister. Disse udgør dog en meget lille andel af samtlige kursister.
Tallene for 2020 indeholder kun 1. og 2. kvartal 2020, og derfor vil opgørelsen for kalenderåret ikke
indeholde hele 2020. Tallene for 3. og 4. kvartal 2020 kommer med i tabellen næste gang
statistikbanktabellen offentliggøres. Der kan være mindre afvigelser fra de tidligere udgivelser.
For dokumentation af tabellerne se: http://dst.dk/ext/uddannelse/Uddannelsestabeller
4.5.1. Andel af 35-årige med en
erhvervskompetencegivende
uddannelse opgjort efter
forældrenes uddannelsesniveau

Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

Kilde: www.statistikbanken.dk/VEU20
• Område
• Køn
o Køn i alt
o Mænd
o Kvinder
• Forældrenes uddannelsesniveau
o I alt
o Grundskole
o Gymnasieuddannelse
o Erhvervsuddannelse

•

o
o
o
o
Enhed
o

Kort videregående uddannelse
Mellemlang videregående uddannelse
Bachelor, lang videregående uddannelse eller Ph.D.
Uoplyst
Andel i procent

Målepunktet opgøres som andelen af 35-årige med en oplyst erhvervskompetencegivende uddannelse
opgjort efter forældrenes højest fuldførte uddannelse på det tidspunkt, hvor personen var 13 år.
En erhvervskompetencegivende uddannelse omfatter uddannelser i hovedgruppe 30, 40, 50, 60, 70 eller 80
i Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikationssystem DISCED.
Forældrenes uddannelsesniveau opgøres på grundskole (gr. 10), gymnasialuddannelse (gr. 20),
erhvervsuddannelse (gr. 30), kort videregående uddannelse (KVU gr. 40), mellemlang videregående
uddannelse (MVU gr. 55) eller bachelor, lang videregående uddannelse (LVU) eller ph.d. (gr. 75) samt
uoplyst (gr. 90).
Kilde: Særkørsel

MÅL 5
Ligestilling mellem kønnene
Vi skal opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvindersog pigers rettigheder og muligheder.

Vores mål

5.5.1. Kønsfordeling i ledelse

Geografi Indhold
Hele landet,
Landsdele og
Regioner

•
•

•

Område
Stilling
o Bestyrelse
o Direktør
Enhed
o Andel i procent

Andelen af kvinder i bestyrelser og direktioner opgøres i forhold til det samlede antal personer i bestyrelser
og direktioner. Målepunktet opgøres på baggrund af oplysninger om medarbejdere i reelt aktive firmaer i
Danmark, i den private sektor med virksomhedsformerne aktieselskab, anpartsselskab og
iværksætterselskab.
5.a.2. Andel selvstændigt
beskæftigede

Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

www.statistikbanken.dk/BEST1
• Område
• Køn
o Køn i alt
o Mænd
o Kvinder
• Enhed
o Andel i procent
Indikatoren er dannet på baggrund af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). Indikatoren viser
andelen af selvstændigt beskæftigede i forhold til det samlede antal beskæftigede mellem 16 og 64 år. RAS
er en årlig individbaseret opgørelse over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på den sidste
arbejdsdag i november.
Kilde: www.statistikbanken.dk/RAS301

MÅL 7
BÆREDYGTIG ENERGI
Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig ogmoderne energi til en overkommelig
pris.

Vores mål

7.1.i. Andel danske boliger med
oliefyr som primær
opvarmningskilde

Geografi Indhold
Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

•
•

Område
Enhed
o Andel i procent

Andelen af det samlede antal danske boliger, der har angivet at have centralvarme med olie som
opvarmningskilde på tværs af alle beboertyper, husstandstyper og anvendelse. Alle beboede boligtyper er
medregnet - dvs. alle Parcel/stuehuse, række-, kæde-, dobbelthus, Etageboliger, Kollegier,
Døgninstitutioner og Fritidshuse, hvor der er tilknyttet et CPR-nummer.
Det er boligejerens ansvar at sørge for at oplysningerne bliver opdateret i BBR. Mangler i dette skyldes bl.a.
uvidenhed. Det er fx. usikkert i hvor stort omfang, borgeren melder ændrede antal værelser eller
udskiftning af varmekilde.
Kilde. www.statistikbanken.dk/BOL105

MÅL 8
ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST
Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv
beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

Vores mål

8.5.ii. Beskæftigelsesfrekvens

Geografi Indhold
Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

•
•

•

•

Område
Køn
o Køn i alt
o Mænd
o Kvinder
Alder
o Alder i alt
o 16-17 år
o 18-19 år
o 20-24 år
o 25-29 år
o 30-34 år
o 35-39 år
o 40-44 år
o 45-49 år
o 50-54 år
o 55-59 år
o 60-64 år
Enhed
o Andel i procent

Andelen af befolkningen i alderen 16-64 år, der er i beskæftigelse. Indikatoren er dannet på baggrund af
den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS). RAS er en årlig individbaseret opgørelse over
befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet på den sidste arbejdsdag i november.
www.statistikbanken.dk/RAS200

MÅL 9
INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR
Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtigindustrialisering og understøtte
innovation.

Vores mål

9.2.i. Erhvervsbeskæftigelsen
opdelt efter branche

Geografi Indhold
Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

•
•

•

Område
Brancher
o A Landbrug, skovbrug og fiskeri
o B Råstofindvinding
o C Industri
o D Energiforsyning
o E Vandforsyning og renovation
o F Bygge og anlæg
o G Handel
o H Transport
o I Hoteller og restauranter
o J Information og kommunikation
o K Finansiering og forsikring
o L Ejendomshandel og udlejning
o M Videnservice
o N Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service
Enhed
o Andel i procent

Målepunktet opgøres som andelen af erhvervsbeskæftigelsen, der er beskæftigede inden for forskellige
brancher.
Område henviser til den beskæftigedes bopæl.
Målepunktet opgøres som antallet af job (både hovedjob og diverse bijob) i forhold til den samlede
erhvervsbeskæftigelse.

Erhvervsbeskæftigede omfatter både personer med hovedjob og diverse bijob, beregnet som
fuldtidsbeskæftigede.
9.2.ii. Andel af beskæftigede med
grønne varer og tjenester

Regioner

Kilde: Særkørsel
• Område
• Brancher
o A Landbrug, skovbrug og fiskeri
o C Industri
o D Energiforsyning
o E Vandforsyning og renovation
o F Bygge og anlæg
o M Videnservice
• Enhed
o Andel i procent
Målepunktet opgøres som andelen af erhvervsbeskæftigede, der er beskæftigede med grønne varer og
tjenester fordelt på brancher.
Grønne varer og tjenester er defineret som såvel produkter, som direkte har et miljø- eller ressourceformål,
som produkter, der er renere og/eller ressourcebesparende, så de forurener eller forbruger mindre end
andre produkter med samme hovedformål.

9.5.ii. Andel af virksomheder med
innovationsaktiviteter

Landstal,
landsdele,
Regioner og
Kommuner

Kilde: Særkørsel
• Område
• Brancher
o På tværs af danske virksomheder (DB07)
o Engroshandel
o Transport
o Information og kommunikation
o Finansiering, forsikring og erhvervsservice
o Øvrige brancher
• Innovationstype
o Innovative i alt
o Produktinnovativ
o Procesinnovativ

•

Enhed
o Andel i procent

Målepunktet opgøres som antallet af virksomheder inden for forskellige brancher, der foretager innovation
i form af produktinnovation eller procesinnovation i forhold til det samlede antal virksomheder.
En virksomhed defineres som havende innovationsaktiviteter, hvis den har introduceret produkt- og/eller
procesinnovation.
• Produktinnovation vil sige, at virksomheden har introduceret varer eller serviceydelser, der er nye eller
væsentligt ændrede. Produkterne skal være nye for virksomheden, men kan eventuelt være udviklede eller
introducerede før af andre.
• Procesinnovation vil sige, at virksomheden har indført nye eller væsentligt ændrede produktionsmetoder,
arbejdsgange, metoder vedrørende logistik eller distribution, regnskabs- og andre administrative
funktioner, organisering af eksterne relationer, organisering af ansvar eller personaleledelse eller metoder
til promovering af produkter, indpakning, prissætning, produkteksponering eller kundeservice. Processen
skal være ny for virksomheden, men kan være udviklet eller anvendt før af andre.
Kilde: www.statistikbanken.dk/INN12

MÅL 10
MINDRE ULIGHED
Vi skal reducere ulighed i og mellem lande

Vores mål

10.2.i. Andel kvinder i politik

Geografi Indhold
Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

1021A - Folketingsvalg
• Område
o Landstal
• Køn
o Mænd
o Kvinder
o Forskel mellem mænd og kvinder
• Alder

•

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Enhed
o
o

Alder i alt
Under 20 år
20-24 år
25-29 år
30-34 år
35-39 år
40-44 år
45-49 år
50-54 år
55-59 år
60-64 år
65-69 år
70 år og derover
Andel i procent
Forskel i procentpoint

1021B-Regionsvalg
• Område
o Hele landet
o Regioner
• Køn
o Mænd
o Kvinder
o Forskel mellem mænd og kvinder
• Kandidater
o Opstillede kandidater
o Valgte kandidater
• Enhed
o Andel i procent
o Forskel i procentpoint
1021C-Kommunalvalg
• Område
o Landstal

•

•

•
•

o Landsdele
o Regioner
o Kommuner
Køn
o Mænd
o Kvinder
o Forskel mellem mænd og kvinder
Alder
o Alder i alt
o Under 20 år
o 20-24 år
o 25-29 år
o 30-34 år
o 35-39 år
o 40-44 år
o 45-49 år
o 50-54 år
o 55-59 år
o 60-64 år
o 65-69 år
o 70 år og derover
Kandidater
o Opstillede kandidater
o Valgte kandidater
Enhed
o Andel i procent
o Forskel i procentpoint

Målepunktet opgøres som andelen af opstillede og valgte kandidater til henholdsvis folketingsvalg,
Regionsvalg og kommunevalg, fordelt på mænd og kvinder og forskellen i procentpoint. Målepunktet er
også opdelt på aldersgrupper for kandidater til Folketingsvalg og kommunalvalg.
Kilde:
www.statistikbanken.dk/LIGEDI1 (Folketingsvalg)
www.statistikbanken.dk/LIGEDI3 (Regionsvalg)

10.2.ii. Andel personer med anden Landstal,
Regioner og
herkomst end dansk i politik
Kommuner

www.statistikbanken.dk/LIGEDI2 (Kommunalvalg)
1022A-Kommunalvalg
• Område
o Landstal
o Kommuner
• Kandidater
o Opstillede kandidater
o Valgte kandidater
• Herkomst
o Dansk oprindelse
o Indvandrer/Efterkommer
• Enhed
o Andel i procent
1022A-Regionsvalg
• Område
o Landstal
o Regioner
• Kandidater
o Opstillede kandidater
o Valgte kandidater
• Herkomst
o Dansk oprindelse
o Indvandrer/Efterkommer
• Enhed
o Andel i procent
Målepunktet opgøres som andelen af det samlede antal opstillede og valgte kandidater til henholdsvis
regionsvalg og kommunalvalg, der har dansk oprindelse eller er indvandrere/efterkommere. Målepunktet er
opgjort i tre separate tabeller.

10.3.i. Sammenhæng mellem
indkomst i barndomshjemmet og
som voksen

Hele landet og
Regioner

Særkørsel
• Område
•

Indkomstdecil som 10-årig

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

•

1. decil (10-årig)
2. decil (10-årig)
3. decil (10-årig)
4. decil (10-årig)
5. decil (10-årig)
6. decil (10-årig)
7. decil (10-årig)
8. decil (10-årig)
9. decil (10-årig)
10. decil (10-årig)

Indkomstdecil som 35 årig
o 1. decil (35-årig)
o 2. decil (35-årig)
o 3. decil (35-årig)
o 4. decil (35-årig)
o 5. decil (35-årig)
o 6. decil (35-årig)
o 7. decil (35-årig)
o 8. decil (35-årig)
o 9. decil (35-årig)
o 10. decil (35-årig)
Enhed
o Antal

Målepunktet opgøres som indkomstdeciler for 35-årige personer i et givent år opgjort efter den
indkomstdecil, de befandt sig i som 10-årig i barndomshjemmet. Målepunktet anvender ækvivalerede,
disponible indkomster, der tager udgangspunkt i familiernes samlede indkomst før skat og korrigerer for
familiestørrelse og alderssammensætning.
Ved opdeling i deciler inddeles en befolkningsgruppe i 10 lige store grupper efter fx deres indkomst. De 10
procent med lavest indkomst findes i 1. decil og de 10 procent med højest indkomst i øverste decil (10.
decil). Indkomst decilerne er beregnet på landsplan indenfor årgangen. I tabellen vil man altså se, at der er
lige mange personer i hvert decil, hvis man vælger ”Hele landet”. I tabellen indgår kun personer, der har
været i landet både som 10 og 35-årige.

Regionen er defineret ud fra personens bopæl som 35 årig.
Særkørsel

MÅL 11
BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende,sikre, robuste og bæredygtige

Vores mål

11.1.ii. Udvikling i den
økonomiske boligbyrde

Geografi Indhold
Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

•

Område

•

Deciler
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

1. decil
2. decil
3. decil
4. decil
5. decil
6. decil
7. decil
8. decil
9. decil
10. decil

Enhed
o Andel i procent

Boligbyrden beregnes som forholdet mellem boligudgifter og disponibel
indkomst.
Boligudgifter:
Ejendomsværdiskat (EJVSKAT)
Ejendomsskat(grundskyld) for boligejere (EJD_SKAT_EJER_BOLIG)
Renteudgift vedrørende prioritetsgæld (RENTUPRI)

-

Vedligeholdelse og reparation af bolig (Forbrugsundersøgelsen)
Vand og varmeudgifter (Forbrugsundersøgelsen)
El, gas og andet brændsel (Forbrugsundersøglesen)

Bemærk, at i boligudgifterne indgår renteudgifter og skatter men ikke afdrag på boliglån. Bemærk
endvidere at nogle af boligudgifterne er hentet i forbrugsundersøgelsen, og disse er et gennemsnitsbeløb
for henholdsvis ejere af huse og lejligheder for hele landet.
Disponibel indkomst:
Disponibel indkomst (DISPON_13)
Ejendomsværdiskat (EJVSKAT)
Renteudgift vedrørende prioritetsgæld (RENTUPRI)
Tabellen opdeles på kommune og indkomstdecil efter ækvivaleret disponibel indkomst.
Ækvivaleret disponibel indkomst er en vægtet indkomst, der anvender en såkaldt ækvivalensskala. Herved
tages der højde for, at en familie på to voksne forbruger mere, men ikke behøver en dobbelt så stor
indkomst som en familie med kun én voksen. Skalaen afspejler også, at børn ikke behøver en lige så stor
indkomst som voksne for at opnå samme levestandard.
Til beregningen benyttes både Eurostats og Danmarks Statistiks OECD's modificerede skala, hvor første
voksne har vægten 1. De øvrige voksne og børn over 14 år har vægten 0,5, og børn til og med 14 år har
vægten 0,3. Det vil sige, at to voksne uden børn ved den modificerede skala har ækvivalensfaktoren 1,5,
mens én voksen med to børn under 15 år har faktoren 1,6.
11.3.iii. Andel af grønne arealer
fordelt på regioner

Hele landet,
Regioner og
kommuner

Særkørsel
• Område
•

Enhed
o Andel i procent

Målepunktet opgøres som arealet af grønne arealer i forhold til det samlede areal i hele landet, regionerne
og kommuner. Grønne arealer opgøres som:
• Parker, sportsanlæg m.m.
• Skov

11.4.i. Antal fredede bygninger

Hele landet og
Regioner

•
•

• Hede, moser, enge og klitter
• Søer og vandløb
Område
Bygningstype
o Ejendomme i alt
o Stuehuse
o Parcelhuse
o Række-, kæde- og dobbelthuse
o Etageboligbebyggelse
o Kollegier
o Døgninstitutioner
o Anden helårsbeboelse
o Avls- og driftsbygninger
o Produktions fabrikker vedr. industri o.lign.
o El-, gas- vand- og varmeværker mm.
o Anden bygning til produktion
o Andre Bygningsanlæg og haver
o Transport- eller garageanlæg
o Kontor, handel, lager herunderr off. adm.
o Hotel, restauration, frisør, vaskeri mm.
o Anden bygning til transport, handel mm.
o Biblioteker, kirker, museer, teatre o.lign.
o Undervisning, forskning o.lign.
o Hospital, sygehjem o.lign.
o Daginstitutioner
o Andre institutioner
o Sommerhuse
o Feriekoloni, vandrehjem
o Idrætshaller, klubhuse
o Kolonihavehuse
o Andre fritidsformål
o Garager
o Carporte
o Udhuse

•

Enhed
o Antal fredede bygninger

Målepunktet opgøres som antallet af fredede bygninger i Danmark på baggrund af Slots- og Kulturstyrelsens
gennemgang af landets fredede bygninger, herunder ny- og affredninger.
11.6.iv. Andel indregistrerede
eldrevne køretøjer i kommuner,
regioner og stat

Hele landet,
Regioner og
Kommuner

www.statistikbanken.dk/KFRED
• Område
•

Type
o
o
o

•

Stat
Region
Primærkommune

Enhed
o Andel eldrevne biler i procent

Målepunktet opgøres som andelen af den offentlige sektors nyregistrerede person- og varebiler, der er
eldrevne fordelt på staten, regioner og kommuner.
Målepunktet opgøres for staten, regionerne og kommunerne samt i alt i stat, regioner og kommuner.
Særkørsel

MÅL 16
FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKEINSTITUTIONER
Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge
effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Vores mål

16.2.i. Antal underretninger om
børn og unge

Geografi Indhold
Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

•
•

Område
Enhed
o Antal per 1.000 0-17-årige

Antal underretninger om børn og unge per 1.000 0-17-årige. Opgørelsen indeholder underretninger, hvor
der tælles børn med underretning, hvor årsagen til underretningen enten har været:
• Overgreb mod barn/ung for eksempel seksuelt eller voldeligt
• Anden form for omsorgssvigt over for barn/ung
• Højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne
• Utilstrækkelig omsorg fra forældre
Der skal gøres opmærksom på følgende:
• Da børn kan flytte i løbet af et år, så vil samme barn kunne tælles med flere gange på de lavere
niveauer (kommune, landsdel, region), hvis barnet er flyttet over en grænse og er blevet
underrettet om, både hvor det er flyttet fra og hvor det er flyttet til.
• Da alder ved udgivelse af underretningsstatistikken beregnes for barnet/den unge ultimo året, hvor
17 årige, der er blevet underrettet om, kan være blevet 18, så anvendes aldersintervallet 0-18 år i
stedet for 0-17 år i afgrænsningen af antallet af personer (FOLK1A).
• Referenceperioden for underretningsstatistikken er 31.12 pr. år. Derfor anvendes 1. kvartal fra
FOLK1A, der opgøres pr. 1. januar, til bestemmelsen af antallet af personer. Antallet af personer vil
således være overestimeret med antallet af personer, der har fødselsdag 1. januar. Da antallet af
personer udgør nævneren i brøken, så vil det samlede udtryk være en anelse underestimeret.
16.7.i. Stemmeprocent til valg i
kommuner, regioner, Folketinget
og Europa-Parlamentet

Hele landet,
Landsdele,
Regioner og
Kommuner

Særkørsel
1671A-Folketingsvalg
• Område
o Hele landet

o
o
o
•

Landsdele
Regioner
Kommuner

Enhed
o Andel i procent

1671B-Regionsvalg
• Område
o Hele landet
o Regioner
o Kommuner
•

Enhed
o Andel i procent

1671C-Kommunevalg
• Område
o Hele landet
o Regioner
o Kommuner
•

Enhed
o Andel i procent

1671D-Europaparlamentsvalg
• Område
o Hele landet
o Regioner
o Kommuner
•

Enhed
o Andel i procent

Andelen af den samlede stemmeberettigede befolkning, der stemmer ved Folketingsvalg, Regionsvalg,
Kommunevalg og Europaparlamentsvalg.
Kilde:
www.statistikbanken.dk/FVKOM (Folketingsvalg)
Særkørsel (Regionsvalg)
www.statistikbanken.dk/KVRES (Kommunalvalg)
www.statistikbanken.dk/EVKOM (Europaparlamentsvalg)

