
g:\k21\brugerudvalg\velfærdsstatistik\kommissorium_brugerudvalg for velfærd_06052010.doc 

Danmarks Statistik, direktionen 13. juli 2018 
 NPL/- 
  Akt.nr.  
 
 

Kommissorium for Danmarks Statistiks Brugerudvalg 
for velfærdsstatistik 

Danmarks Statistiks (DST) brugerudvalg for velfærdsstatistik er nedsat af 
DSTs Styrelse i henhold til lov om DST § 3, stk. 6. 

Udvalgets opgaver 

Udvalgets emneområde er social- og sundhedsmæssige forhold, personer 
uden ordinær beskæftigelse, indvandring og indkomster. 
 
Formålet med brugerudvalget er at sikre en løbende kontakt og dialog om 
statistikkens omfang, udvikling, kvalitet og formidling med vigtige brugere af 
DSTs produkter inden for brugerudvalgets emneområder.  
 
Dette sker ved  
 

• præsentation og drøftelse af DSTs opnåede resultater og planlagt ud-
vikling (inkl. arbejdsplaner) 

• brugernes fremlæggelse af deres brug af og behov for statistik 
• drøftelse af kvaliteten, dokumentationen og formidlingen af DSTs 

produkter 
 
inden for brugerudvalgets emneområde. 
 
Udvalget vil desuden blive orienteret om forslag til EU-retsakter indenfor ud-
valgets emneområder. 

Arbejdsform 

Brugerudvalgets formand er afdelingsdirektøren for Personstatistik i DST. 
DST stiller sekretariat til rådighed for udvalget. Sekretariatet udsender mate-
riale og udarbejder referat af udvalgets møder. Referater godkendes af udval-
gets medlemmer. 
 
Brugerudvalget afholder møde en eller to gange om året. Dagsordenen for 
mødet udsendes senest en måned før mødets afholdelse. Bilag til dagsorde-
nen udsendes senest en uge før mødets afholdelse. Dagsordenen fastlægges af 
udvalgets formand. Ethvert medlem af udvalget kan bede om at få punkter på 
udvalgets dagsorden. 
 
Mødedatoerne fastlægges for et år ad gangen af DST og annonceres til udval-
gets medlemmer inden udgangen af november året før. 
 
Hele eller dele af brugerudvalgets møde kan have seminarform, hvor der kan 
være flere deltagere fra de institutioner, der er repræsenteret i udvalget. 
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Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til behandling af emner, der falder 
inden for udvalgets formål. Resultatet af arbejdsgruppernes arbejde forelæg-
ges for udvalget. 
 
Formanden for udvalget kan beslutte at dele af udvalgets arbejde – fx udtalel-
se om arbejdsplaner eller resultatet af arbejdsgruppers arbejde – sendes i 
skriftlig høring blandt udvalgets medlemmer. 
 
Mødemateriale og en oversigt over udvalgets medlemmer vil være tilgængelig 
på Danmarks Statistiks hjemmeside. 

Medlemmer af udvalget 

Udvalgets medlemmer udpeges af Rigsstatistikeren efter indstilling fra: 
 
Beskæftigelsesministeriet 
Finansministeriet 
Sundheds- og Ældreministeriet 
Børne- og Socialministeriet 
Udlændinge- og Integrationsministeriet 
Økonomi- og Erhvervsministeriet 
 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
Vejdirektoratet 
 
Danske Regioner 
Kommunernes Landsforening 
 
Det Økonomiske Råds Sekretariat 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
 
Landsorganisationen i Danmark 
Dansk Arbejdsgiverforening 
FTF 
DREAM 
Ældre Sagen 

Revision 

Udvalgets medlemskreds kan ændres efter Rigsstatistikerens beslutning. 
 
Udvalgets formål kan ændres efter beslutning i Danmarks Statistisk styrelse. 

Skriftlig høring 

Formidling 


