Bilag 1: Kommissorium
28. september 2015
Befolkning og Uddannelse

Kommissorium for følgegruppe vedrørende befolkningsfremskrivning på kommunalt niveau
Baggrund

Danmarks Statistik har besluttet at gennemføre en systematisk gennemgang og
analyse af den årlige befolkningsfremskrivning på kommunalt niveau.

Formål

Formålet med arbejdet er at sikre, at den kommunale fremskrivning af befolkningsudviklingen sker på det bedst mulige grundlag med inddragelse af centrale data om fødte, tilflyttede, fraflyttede og døde. Lokale faktorer, der kan have
stor betydning for befolkningsudviklingen i den enkelte kommune, medtages
ikke i analysen.

Indhold

Arbejdet vil omfatte følgende hovedopgaver:
1) Granskning af cpr-input til befolkningens grundtabeller
Her undersøges, om DST i alle forhold kan redegøre fuldstændigt for befolkningen i kommunerne, dvs. lave et detaljeret befolkningsregnskab. Fokus vil
være på at undersøge forsinkelser og korrektioner, samt om der er behov for
nye tabeller om befolkningens bevægelser.
2) Input til DREAM
Her undersøges, om rådata stemmer med de grunddata, der indgår i landsdelsog kommuneprognoserne samt gennemgang af programmer og dokumentation
heraf i henhold til DSTs nye standarder herfor.
3) Gennemgang af fremskrivningsmodellen
Her overvejes, om der kan gennemføres justeringer af den nuværende fremskrivningsmodel, som kan forbedre de kommunale fremskrivninger herunder
særligt om en kortere periode til beregning af inputdata bedre kan opfange
trends i udviklingen.
4) Granskning og omprogrammering af programmer vedr.
landsdels- og kommuneprognoser
Her gennemgås det komplekse program, der for hvert fremskrevet år beregner
døde og fraflyttede på de enkelte aldersgrupper, der afstemmes mod landsdele
som igen afstemmes mod DREAMs landsprognose. Gennemgangen har fokus
på at undersøge forbedringsmuligheder. På baggrund af gennemgangen foretages en omprogrammering, således at programmet lever op til DSTs programmerings- og dokumentationsstandarder.
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Tidsplan

Opgaverne gennemføres i perioden fra august 2015 til marts 2016, således at
befolkningsfremskrivningen for 2017 og frem kan ske på basis af reviderede
programmer og evt. en justeret fremskrivningsmodel.

Ressourcer

Opgaverne gennemføres af DST.

Følgegruppe

Til støtte for DSTs arbejde nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra
DREAM, Social- og Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening.
Hver institution inviteres til at udpege 1 – 2 repræsentanter.
Følgegruppen mødes som udgangspunkt 2 – 3 gange i perioden sandsynligvis i
oktober, januar og marts. DST varetager formandskab og sekretariat for gruppen.
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