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Hvem vi er – og hvad vi laver
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Hvad vi skal sammen

3

Velkomst og introduktion til dagens program

‘Gøre verdensmål til vores mål’ projektet

Register om akkumulerede indkomster

Ny kriminalitetsstatistik

Landegruppering i vandringsstatistikken

Statistik om modtagere af barselsdagpenge

Arbejdsprogram 2020

Næste møde



Gør verdensmål til vores mål
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Samlet projektplan
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Udarbejdelse og aktivering af SoMe-opslag og mediedækning

Produktion af delrapport

Udarbejdelse og aktivering af PR/annoncer/artikler og mediedækning

Aktivering af medfortællerkoncept ved brug af undersøgelse i organisationer

Deltagelse i SGN-konferencer og ungepanel

Konsolidering til nettoliste over indikatorer

Afholdelse af WS med SGN ungepanel om de samfundsmæssige udfordringer

Offentliggørelse af delrapport
Lanceringsevent af samlet rapport

Kvalificering af indikatorer til prioriteret bruttoliste (inkl. ekspertmøder)
Udvælgelse af indikatorer og udformning af bruttoliste

Godkendelse af DST af samlet rapport

Styregruppemøde x7

Endelig aflevering af samlet rapport i trykt udgave

Orientering af myndigheder

Præsentation af endelig rapport for 2030-netværket

AktiviteterAktiviteterAktiviteterAktiviteter

Afholdelse af agora workshop offline (2x3)

Kommunikationsplan

Afholdelse af kommunearbejdsmøde (2x3)

Lancering af baseline projekt

Afholdelse af agora workshop online (1x3)

Orientering af DST partnerskab for data
Udvikling af digital inddragelsesplatform til involvering af interessenter og borgere

Kick-off WS med DST
Kontraktindgåelse

Åbent orienteringsmøde for interessenter

Gap analyse og grundlag for WS

Produktion af samlet rapport

Udvikling af indhold til digital debat

Udvikling af kampagnemateriale

Bruttoliste til målrettet digital høring hos interessenter

Teknisk udvikling og etablering af hjemmeside

Dokumentstudie og vidensparring med eksperter og fagfolk

Opstartsmøde med DST
UgeUgeUgeUge

Udvikling og produktion af film

Etablering af referencegruppe

Bruttoliste til skriftlig høring hos myndighederne

Udarbejdelse af interessentanalyse

Udarbejdelse af fokuskatalog over relevante samfundsmæssige udfordringer

Lanceringsevent og lanceringsannoncer

Høringsmøde med kommune referencegruppe

Digital debat på inddragelsesplatformen

Fastlæggelse af metodiske principper for udvikling af indikatorer

Afholdelse af 17 mini-events (1 per SDG)

Udvikling af medfortæller-koncept for danske organisationer

Præsentation af delrapport for 2030 panelet (14 dage før endelig rapport)

Endelig aflevering af samlet rapport i PDF

Tids- og aktivitetsplan
Tentativ aktivitetsplanTentativ aktivitetsplanTentativ aktivitetsplanTentativ aktivitetsplan



Arbejdsprogram 2020 – nogle nedslag

� Udvidelse af pensionsregister

� Datakvalitet for socialstatistikkerne

� Omlægning af ‘beskæftigelse for lønmodtagere’

� Herkomst-definitionen

� Valgdatabasen

� -

� Sendes i høring – så ‘speak up’ !
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