
Befolknings-, bostads- och boendestatistik 
i Väst-Norden 

 
- Nordiskt seminar den 12 och 13 januari 2005 - 

 
 
Den 12-13 januari 2005 höll Urbanforskningsinstitutet vid Islands universitet 
(Borgarfræðasetur) i samarbete med Nordiska ministerrådet och socialministeriet, Island, 
ett seminar om att förbättra insamlandet av folk-, bostads- och boendestatistik i Väst-
Norden.   
 
Seminaret utgjorde ett led i förberedelserna för ett väst-nordiskt projekt kring en översyn 
och förbättringar av de väst-nordiska ländernas – Färöarnas, Grönlands och Islands – 
system och rutiner för insamlandets och bearbetningen av folk, bostads- och 
boendestatistik. 
 
De tre länderna i Väst-Norden har i en rad olika avseenden liknande ekonomiska och 
befokningsmässiga förutsättningar som präglar deras boende och bostadssektorer. 
Samtidigt är de på många sätt inbördes olika, t ex vad gäller lånderna geografi och 
geopolitiska ställning. Trots att alla länderna tillhör den nordiska kretsen har deras 
inbördes kontakter varit förhållandevis ringa, åtminstone tills nyligen. Boendet och 
bostadsmarknaderna har utvecklast på olika sätt och det är också ett känt faktum att 
informationen om boende och bostäder i alla tre länderna är bristfällig. 
 
På Färöarna och Island saknas det folk- och bostadsräkningar för de senaste årtiondena, 
den senaste på Färörarna genofördes 1977 och den senaste på Island 1981. Sedan 1980 
har man i Danmark kunnat samköra befolknings- och fastighetsregistern, detta har dock 
inte ännu varit möjligt på Färöarna. Även på Island planeras sådana registersamkörningar 
i framtiden. Samtliga västnordiska länder står nu i viss mening på en tröskel vad beträffar 
insamlandet av befolknings- och bostadsstatistik och ett samarbete och informationsbyte 
dem emellan har ett stort värde. 
 
Inbjudna deltagare från Färörna var representanter ifrån familje- och 
hälsovårdsministeriet, samt från den färöiska statistikbyrån. Från Grönland inbjöds två 
tjänstemän ifrån Grönlands hjemmestyre. De islandska deltagarna kom ifrån 
socialministeriet, Bostadsfonden, Statistikbyrån, Fastighetsregistreringsverket samt 
Urbanforskningsinstitutet. 
 
 
 
 
 
 



Befolknings, bostads- och 
boendestatistik i Väst-Norden 

 
Nordiskt seminar den 12 och 13 januari 2005 

 
Litlabrekka - Reykjavík 
 
Program: 
 
Onsdag den 12 januari 2005 
 
Kl 9:30 Seminarierts syfte och bakgrund 
Jón Rúnar Sveinsson, sociolog, 
Urbanforskningsinstitutet 
 
Kl 9:45 Den første og sidste færøske folke- og boligtælling? 
Jógvan Bærentsen, statistiker, Færøernes Statestik 
Befolknings- og boligstatistikkens politiske betydning 
Ronnie Thomassen, rådgiver, Social- og 
sundhedsministeriet 
Statistisk materiale om boligbestanden på Grønland 
Fuldmægtig Pia Winther, Grønlands hjemmestyre 
Et historisk overblik og en oversigt over boligområdet i 
Grønland 
Afdelingschef Olafur P. Nielsen, Grønlands 
hjemmestyre 
Frågor, diskussioner 
 
Kl 11.30 Islands statistikbyrås verksamhet 
Kanslichef Magnús S. Magnússon 
 
Kl 12.15 Lunch 
 
Kl 14:00 Statens fastighetsvärderingsverks verksamhet – 
Riksomfattande fastighetsregistret 
Snorri Gunnarsson 
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Bostadsfondens verksamhet 
Marknadschef Hallur Magnússon, Bostadsfonden 
Frågor, diskussioner 
 
Kl 15:15 Kaffepaus 
 
Kl 15:30 Diskussion: 
1. Vilka problem brottas man med vad gäller 
informationssystemen, vilka paraleller och vilka 
olikheter föreligger i Väst-Norden? 
 
2. Informationssystemens målsättningar, deras 
vidareutveckling, teknikanvändning, samkörningar av 
föreliggande register 
 
Torsdag 13 januari 2005: 
 
Kl 9:00 -12.00 Studiebesök till Islands statistikbyrå, Statens 
fastighetsvärderingsverk och Bostadsfonden 
 
Kl. 12. 00 Lunch 
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Deltagarlista: 
 
Marknadschef Hallur Magnússon, Bostadsfonden, Island 
 
Avdelningschef Hrafn Hallgrímsson, miljöministeriet, Island 
 
Avdelningschef Ingi Valur Jóhansson, socialministeriet, Island 
 
Direktør Jóannes Dalsgarð, Boligfonden, Færøerne  
 
Statistiker Jógvan Bærentsen, Færøernes Statistik 
 
Sociolog Jón Rúnar Sveinsson, Urbanforskningsinstitutet, Islands universitet 
 
Ekonom Lárus Bollason, socialministeriet, Island 
 
Ekonom Magnús Árni Skúlason, Handelsuniversitetet Bifröst 
 
Kanslichef Magnús S. Magnússon, Islands statistikbyrå 
 
Afdelingschef Olafur P. Nielsen, Grønlands hjemmestyre 
 
Fuldmægtig Pia Winther, Grønlands hjemmestyre 
 
Rådgiver Ronnie Thomassen, Social- og sundhedsministeriet, Færøerne 
 
Ekonom Snorri Gunnarsson, fastighetsvärderingsverket, Island 
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