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NPL
Direktionen

Brugerudvalgsseminar 21. november
Program

10:00

Velkomst v/Niels Ploug
Reformarbejdet i Danmarks Statistik
Arbejdsprogram for 2018
Fællespræsentation
FN’s bæredygtighedsmål og det statistiske arbejde
v/SDG koordinator Maciej Truszczynski.

10:45

Pause

11:00

Workshop-sessioner I
1. Arbejdsmarkedsregnskabet og IDA-databasen
2. Den ’nye’ ledighedsstatistik
3. Fokus på Erhvervsuddannelserne

12:00

Frokost

13:15

Workshop-sessioner II
4. Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) – de nyeste tiltag
5. Nye tiltag i indkomststatistikken
6. Udsatte børn og unge

14:15

Pause

14:30

Data fra kommunerne – Paneldiskussion
Paneldebat med udgangspunkt i kort oplæg fra kontorchef Steen
Bielefeldt, Privatøkonomi og Velfærd om data på det sociale område set fra
Danmarks Statistiks perspektiv, og med efterfølgende diskussion med Direktør
Laila Kildesgaard, KL, Afdelingschef Ellen Klarskov, Børne- og Socialministeriet og Direktør Christian Harsløf, Roskilde kommune
15:15

Afslutning

Workshops

1. Arbejdsmarkedsregnskabet og IDA-databasen
IDA-databasen forventes kort tid før dette seminar at være opdateret med data
for årene 2014 og 2015, og data for årene 2008-2013 forventes at være blevet
revideret. Datagrundlaget for IDA for perioden 2008-2015 er dermed blevet
data fra arbejdsmarkedsregnskabet (AMR). En konsekvens af revisionen er, at
nogle variable ikke længere er i IDA, mens nye vil være kommet til. På workshoppen gennemgås ændringerne. Endvidere beskrives mulighederne for at
videreudvikle IDA på baggrund af de nye muligheder, som arbejdsmarkedsregnskabet giver. Herefter inviteres deltagerne til at fremlægge deres ønsker til
yderligere udvikling af IDA hhv. AMR.

1/3

2. Den ’nye’ ledighedsstatistik
Lovgivningen, som ligger bag registreringerne, der bruges til opgørelserne af
brutto- og nettoledighedsstatistikkerne, har undergået mange ændringer i de
senere år. Dette har i særdeleshed været tilfældet med den seneste reform af
dagpengesystemet. Fra og med 1. juli 2017 har kildegrundlaget for de ledige
dagpengemodtagere således ændret sig. Dette har bl.a. betydet at ledigheden
nu opgøres på kalendermåneder (fremfor tidligere på forskudte dagpengemåneder), ligesom detaljeringsgraden/præcisionen i teorien er øget fra ugeniveau
til dagsniveau. Vi vil her beskrive hvorledes vi har minimeret databruddet,
samt hvilke overgangsproblemer og mere varige usikkerheder der kan ventes i
de fremtidige månedlige ledighedsopgørelser.
3. Fokus på Erhvervsuddannelserne
Der er stort politisk fokus på udvikling af erhvervsuddannelserne, således at
disse i fremtiden kan tiltrække en større del af en ungdomsårgang, end tilfældet
er i dag. I DST har vi derfor også fokus på området og de muligheder for statistik og analyse, der ligger inden for det. Vi vil derfor give en præsentation af en
nylig analyse af data om elever, der har tilmeldt sig en erhvervsuddannelse,
men som aldrig møder frem. Med udgangspunkt i dette vil vi dernæst fortælle
om andre mulige former for analyse, som vi finder interessante evt. at give os i
kast med i fremtiden. Slutteligt vil vi lægge op til drøftelse af, hvilke mangler og
udfordringer, vi har inden for data på erhvervsuddannelsesområdet, og hvad vi
fremover kan have brug for at have data om.
4. Beskæftigelse for lønmodtagere (BFL) – de nyeste tiltag
Beskæftigelsesstatistikken for lønmodtagere, der udkommer i en såvel en måneds- som i en kvartalsversion, er en af vore allermest anvendte statistikker.
Statistikken er kort tid før dette seminar blevet udbygget med mere præcise
befolkningsdata. De nye mere præcise befolkningsdata vil forbedre kvaliteten af
de demografisk fordelte beskæftigelsestal, og så skal de nye befolkningsdata
bruges til en mere detaljeret opregning for manglende indberetninger af de helt
aktuelle data. Det vil vi udnytte til løbende at publicere aktuelle data om lønmodtagerbeskæftigelsen fordelt på demografiske variable som f.eks. køn, alder
og herkomst. Vi vil præsentere de nye muligheder, og vi vil invitere deltagerne
til at komme med ønsker til yderligere udbygning af statistikken.
5. Nye tiltag i indkomststatistikken
Få mere information om nye tiltag i indkomststatistikken. Indkomststatistikken er fremrykket med tre måneder. På sessionen giver vi et indblik i, hvad det
betyder for udgivelsestidspunkter og kvaliteten af statistikken. Den årlige indkomstpublikation er nedlagt og erstattes gradvist af formidling af web. På sessionen vil I blive guidet rundt på vores hjemmeside, så I kan se nogle af de nye
tiltag og høre mere om planerene for det næste år. I den sidste halvdel af sessionen præsenterer vi idéen til et nyt projekt om livsindkomster, hvor planen er
at opbygge et register med akkumulerede livsindkomster fra 1980’erne til i dag.
Her er vi meget interesseret i at vide, i hvilket omfang I finder projektet interessant og vil gerne inviterer jer til at komme med gode idéer og ønsker til projektet.
6. Udsatte børn og unge
Alle data vedr. kommunernes ydelser til sårbare børn og unge er nu samlet i
Danmarks Statistik. Det betyder, at DST nu har mulighed for at give et overblik
over, hvor mange af de børn, som kommunen modtager én eller flere underretninger på, som efterfølgende modtager hjælp fra kommunen. Danmarks Statistik vil i denne session præsentere disse resultater samt give eksempler på an-
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dre analyser, der kan bidrage til belysning af udsatte børn og unge i Danmark.
DST vil desuden fortælle om de tiltag, der er gjort omkring dataindsamling i
kommunerne, ligesom der vil være tid til at brugerne og indberetterne kan
komme med ønsker og forslag til nye løsninger og analyser.
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