
Social- og Indenrigsministeriet har besluttet, at en række statistikker, der hidtil 

er blevet indsamlet og bearbejdet i Ankestyrelsen, skal overføres til Danmarks 

Statistik med virkning fra den 1. juli 2016. 

 
Det vedrører statistikkerne om underretninger, anbringelser, handicapbiler og botilbud, samt statistikken 

om frivilligt socialt arbejde. 

Overflytningen har i første omgang ingen betydning for kommunernes dataindberetning. Kommunerne 

skal fra den 1. juli indberette data til de nævnte statistikker til Danmarks Statistik i stedet for 

Ankestyrelsen, men indberetningen vil foregå på samme måde, og igennem de samme systemer, som 

hidtil. DOG skal indberetningen til Botilbudsstatistikken fremover sendes som sikker mail til Danmarks 

Statistik til følgende e-mail: Bosted@dst.dk. 

Hvis kommunen hidtil har anvendt Ankestyrelsens indberetningssystem eSurvey, kan dette system 

fortsat anvendes. Systemet vil fra den 1. juli 2016 kunne tilgås fra Danmarks Statistiks hjemmeside 

www.dst.dk/indberet, og vil i en overgangsperiode også kunne tilgås fra Ankestyrelsens hjemmeside 

https://ast.dk/tal-og-undersogelser/tast-indberetninger.  Hvis kommunen har anvendt et andet system til 

indberetning, fx DUBU eller SBSYS, vil disse systemer ligeledes fungere som hidtil.  

I vil blive kontaktet direkte af Danmarks Statistik, når der sker ændringer i forhold til indberetning til 

statistikkerne, som følge af overflytningen. 

I kan fremover kontakte Danmarks Statistik og de medarbejdere, der sidder med statistikkerne, på 

følgende kontaktinfo: 

Tlf.: 39 17 31 37 

Mail: abc@dst.dk 

Sikre mails: Bosted@dst.dk 

Udsatborn@dst.dk 

 

Ankestyrelsen takker for et godt samarbejde gennem årene, og Danmarks Statistik ser frem til et godt og 

udbytterigt samarbejde om statistikkerne fremover.

 

Med venlig hilsen 

Lone Birgitte Christensen   Steen Bielefeldt Pedersen 

Ankechef, Praksis og Formidling   Kontorchef, Privatøkonomi og velfærd 

Dir. tlf.: 61 89 71 66, mail: lobc@ast.dk   Dir. tlf.: 39 17 31 01, mail: sbp@dst.dk 
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