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ANALYSENOTAT 

 

Mellemkommunale flytninger blandt 

børn (0-6-årige) 
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Formålet med dette analysenotat er at se, om det er moren eller farens 

barndomskommune, som har den største tiltrækningskraft blandt børnefa-

milier, som flytter. 

Analysens hovedkonklusioner 

• 22.000 børn før skolealderen (0-6 år) flyttede i løbet af 2018 kom-

mune.  

 

• Blandt disse børn flyttede 20,5 pct. til en kommune, hvor mindst 

én af forældrene boede som 15-årig. 

 

• Størstedelen af disse mellemkommunale flytninger skete til mo-

rens barndomskommune. 
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1 Data og population 

Der analyseres på mellemkommunale flytninger i løbet af 2018, dvs. flytnin-

ger over kommunegrænser, blandt børn før skolealderen (0-6 år). Barnets 

alder er opgjort på flyttedatoen.  

 

Personer, der er flyttet flere gange på ét år, registreres kun én gang i analy-

sen. Det er den mellemkommunale flytning, der fokuseres på. Hvis der er 

flere mellemkommunale flytninger i løbet af 2018, er det den seneste flyt-

ning, der fokuseres på i analysen.  

 

Der anvendes registerdata fra Danmarks Statistiks forskerservice. 
 
 
Figur 1.1: Antallet af flytninger og mellemkommunale flytninger fordelt på al-
der, 2018 
 

 
Note: Alderen er opgjort på flyttedatoen. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 
 

Der analyseres på 22.113 børn (0-6 år). I analysen ses der også på, om forældrene 
har en tilknytning til den tilflyttede kommune. Det gøres ved at se på, om forældrene 
har boet i kommunen som 15-årige. Der er oplysninger omkring forældrenes bopæls-
kommune som 15-årige for 16.114 af børnene.  
 

Tabel 1.1 Populationsstørrelse 

Alder Antal i alt 
Antal med forældreop-
lysninger som 15-årige 

0 5.125 3.911 

1 3.985 3.008 

2 3.875 2.869 

3 2.747 1.950 

4 2.362 1.663 

5 2.308 1.594 

6 1.711 1.119 

0-6-årige 22.113 16.114 
Note: Alderen er opgjort på flyttedatoen. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 
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2 Resultater 

20,5 pct. af børnene, som flyttede kommune i løbet af 2018, flyttede til en kommune, 

hvor mindst én af forældrene boede som 15-årige, jf. tabel 2.1. Der flyttes oftere til 

den kommune, som moren boede i som ung. Halvdelen af flytningerne med tilknyt-

ning til området, sker til en kommune, hvor kun moren boede. Hver tredje flytning 

sker til en kommune, hvor faren boede som ung. I knap hver femte flytning er det til 

en kommune, hvor både moren og faren boede som ung.  

 
Tabel 2.1: Fordeling af om forældrene har tilknytning til den tilflyttede kom-
mune 

  
Antal Fordeling 

Fordeling, hvis 
tilknytning 

Mor og far har begge tilknytning 583 3,6 17,7 

Kun mor har tilknytning 1.621 10,1 49,1 

Kun far har tilknytning 1.096 6,8 33,2 

Ingen tilknytning 12.814 79,5   

I alt 16.114 100,0 100,0 
Note: Alderen er opgjort på flyttedatoen. Forældrenes tilknytning til kommunen er, om de boede i kommunen 
som 15-årig.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 

 

Der er store kommunale forskelle i hvor mange af de tilflyttede børn, der har 

en tilknytning til kommunen igennem deres forældre, jf. figur 2.2.  

 

Blandt de børn, der flyttede til Bornholm og Esbjerg Kommuner i 2018, fin-

des de højeste andele. Her var det hhv. 56 pct. og 53 pct. af de tilflyttede 

børn, hvor mindst én af forældrene har boet i kommunen som ung. 

 

I Fredensborg og Skanderborg Kommuner findes omvendt de laveste an-

dele. Her var det 5 pct. af de tilflyttede børn, hvor mindst én af forældrene 

har boet i kommunen som ung.  
 

En stor andel, som flytter tilbage til ungdomskommunen, er ikke nødvendig-

vis ensbetydende med mange tilflyttere. Det er tværtimod ofte sådan, at en 

høj andel med tilknytning blandt tilflytterne også betyder en lille andel tilflyt-

tere, jf. figur 2.3.   
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Figur 2.2 Kommunekort over andelen af tilflyttede børn, som har tilknytning 

 
Note: Alderen er opgjort på flyttedatoen. Forældrenes tilknytning til kommunen er, om de boede i kommunen 
som 15-årig.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 

 
Figur 2.3 Sammenhæng mellem tilknytning og størrelsen af tilflytningen 

 
Note: Alderen er opgjort på flyttedatoen. Forældrenes tilknytning til kommunen er, om de boede i kommunen 
som 15-årig.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 
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