Rapporter og statistik
Færre under 40 år tilkendes førtidspension
Der blev tilkendt færre førtidspensioner i 2013, hvor der blev indført ny lovgivning på området. Det viser en
ny årsstatistik fra Ankestyrelsen. Kommunerne tilkendte i 2013 førtidspension til 5.743 personer, heraf fik
3.059 førtidspension efter de nye regler og 2.684 efter de tidligere regler. Det er et markant fald i forhold til
de seneste fem år, hvor antallet af nye tilkendelser har varieret mellem 14.500 og 17.500. Særligt dem
under 40 får i mindre grad tilkendt førtidspension, sådan som det også var intentionen med de nye regler. I
2013 udgør de under 40-årige samlet set en mindre andel af de nye førtidspensionister, nemlig 18 procent
mod 27 procent i 2012.
Førtidspension. Årsstatistik 2013

Plads til forbedringer i samarbejdet mellem kommune og plejefamilier
Mange plejefamilier er godt tilfredse med samarbejdet med kommunen. Men både plejefamilier og
kommuner udtrykker, at der er plads til udvikling og forbedringer. Det viser en ny undersøgelse fra
Ankestyrelsen. Det er især forhandlinger om vederlag under anbringelser, der skaber konflikter.
Plejefamilierne oplever også, at mangel på informationer fra kommunen og anerkendelse af deres faglighed
kan påvirke samarbejdet. Ankestyrelsen har gennemgået et antal konkrete sager, hvor et barn anbragt i
plejefamilie skal flytte til et nyt anbringelsessted. 61 procent af afgørelserne er truffet på et korrekt juridisk
grundlag. I 39 procent af afgørelserne er enkelte eller flere lovkrav ikke fulgt. Undersøgelsen er blandt
andet sat i værk som følge af øget politisk fokus på plejefamilieområdet.
Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner - Sammenfatning af hovedresultater

Det danske adoptionssystem set med brugernes øjne
De fleste adoptanter har en positiv oplevelse af godkendelsesprocessen, men mange synes, at ventetiden
mellem godkendelse og hjemtagelse er svær. Det er en af hovedkonklusionerne i en undersøgelse fra
Ankestyrelsen, der belyser adoptanters og adopteredes oplevelse af det danske adoptionssystem.
Undersøgelsen viser også, at de fleste adopterede trives, men en ikke ubetydelig gruppe er blevet mobbet
og forskelsbehandlet. Få adopterede har kontakt til eller samvær med deres biologiske familie. Det skyldes
især, at de ikke har lyst, men kan bl.a. også skyldes anonymitet i adoptionerne.
Ankestyrelsens analyse af det danske adoptionssystem

Kommunefordeling af data for de sociale 2020-mål
De sociale 2020-mål opgøres på nationalt plan, men for at understøtte arbejdet med målene opgøres de
nationale data også på kommuneniveau på alle områderne undtagen vold mod kvinder. Data, der indgår i
beregningen af indikatorerne for de sociale 2020-mål, stammer fra indberetninger fra kommuner, andre
myndigheder eller institutioner, og udgør de officielle data på området. Se de lokale tal vedr. uddannelse,
kriminalitet, anbringelser, hjemløse og stofmisbrug.
Kommunefordeling af data for de sociale 2020-mål

Færre nydanskere føler sig begrænset af familien
Færre unge nydanskere føler sig begrænset af deres familie i valget af en kæreste, eller når de ønsker at
gifte sig. Regeringens nationale integrationsbarometer er blevet opdateret med nye tal, der viser, at der er
sket en positiv udvikling i forhold til målet om selvbestemmelse fra 2012 til 2013. Udviklingen for de øvrige
tre mål er relativt begrænset, men primært i en positiv retning. Med integrationsbarometerets nye
sammenligningsfunktion bliver det fremover nemt for hver enkelt kommune at sammenligne sig med andre
kommuner.
Regeringens integrationsbarometer

4.000 ophold for kvinder og børn på krisecentre i 2013
Socialstyrelsen udgiver hvert år en statistik om kvinder og børn, der har haft ophold på et af landets
krisecentre. Det er regeringens målsætning, at andelen af kvinder, der har behov for mere end ét
krisecenterophold gennem livet, reduceres med mindst 30 pct. frem til 2020. Det svarer til en andel på
højst 25 pct. Årsstatistikken for 2013 har blandt andet særligt fokus på længden af opholdet. Den
overvejende del - 81 % - af kvinderne har et kortere ophold, dvs. på under 90 dage, mens 19 % har et
længere ophold. I alt 2.005 kvinder og 1.976 børn har haft ophold på et krisecenter i 2013. Der er ikke tale
om unikke kvinder og børn, da den samme kvinde og hendes børn/barn kan have haft mere end ét ophold i
løbet af året.
Årsstatistik 2013, kvinder og børn på krisecenter

Indvandrere og efterkommere tager nu oftere en uddannelse
I januar 2014 var der i alt 626.070 indvandrere og efterkommere i Danmark, svarende til 11,1 pct. af den
samlede befolkning. Ca. 4 ud af 10 indvandrere og efterkommere har dansk statsborgerskab. Ikke-vestlige
indvandrere og efterkommere gennemfører i dag oftere en ungdomsuddannelse og senere en
videregående uddannelse. Forskellen er dog fortsat betydelig til personer med dansk oprindelse. Der er
også store forskelle i beskæftigelsesfrekvensen mellem indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig
oprindelse og personer med dansk oprindelse i de samme aldersgrupper. Tallene er offentliggjort i
Ankestyrelsens publikation ’Integration: Status og udvikling 2014’.
Integration: Status og udvikling 2014

Hver femte bruger på bosteder har været anbragt som barn eller ung
I løbet af de sidste par år er der kommet lidt færre brugere af landets bosteder som herberger og
forsorgshjem. Brugerne overnatter dog flere dage på bostederne, viser den nyeste årsstatistik fra
Ankestyrelsen. Statistikken viser også, at der er tre gange så mange mandlige brugere af bostederne end
kvinder, at knap halvdelen af brugerne er mellem 30 og 49 år. En ny registersammenkøring viser, at næsten
hver femte af brugerne har været anbragt uden for hjemmet som barn eller ung.
Brugere af botilbud efter servicelovens § 110

Ny statistik om social tryghed i de nordiske lande
Nordisk Socialstatistisk Komité (NOSOSKO) under Nordisk Ministerråd har offentliggjort en publikation om
social tryghed i de nordiske lande med statistik og beskrivelser af landenes forskellige sociale ordninger.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har bidraget til publikationen.
Udgangspunktet er sociale områder som familier og børn, arbejdsløshed, sygdom, ældre og boligydelser.
Publikationen viser bl.a. kompensationsgraden ved sociale ydelser i de nordiske lande. Desuden anvendes
der købekraftpariteter, som gør det muligt at sammenligne købekraften med de sociale ydelser i de
nordiske lande.
Social tryghed i de nordiske lande

