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01: Flere og flere børn i dagtilbud har  
 brug for særlig indsats
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Mere end 8 ud af 10 af dagtilbudschefer vurde-
rer i ny Momentum-rundspørge, at flere børn 
har brug for en særlig indsats i dag end for bare 
5 år siden. Samtidig vurderes kompleksiteten i 
indsatserne at være blevet større, ligesom flere 
har brug for særlige dagtilbud. 

Diskussionen om inklusion har været central på skolerne i mange 
år, men nu viser det sig, at en stigende andel børn allerede i vug-
gestuer og børnehaver har brug for en særlig indsats. Det viser 
en ny Momentum-rundspørge blandt kommunernes dagtilbuds-
chefer.
 Her vurderer 85 procent, at andelen af børn, der har behov 
for særlig indsats i eller uden for det almene dagtilbud er større 
eller meget større i dag sammenlignet med for 5 år siden. I 
samme periode vurderer 63 procent, at kompleksiteten i de sær-
lige indsatser for de enkelte børn i almene dagtilbud er blevet 
større, ligesom 62 procent vurderer, at andelen der har brug for 
et decideret specialtilbud er steget.
 Frederiksberg er en af kommunerne, hvor man oplever et 
pres på tilbuddene til børn med behov for særlige indsatser, 

fortæller Dennis Danielsen, Afdelingschef for Dagtilbud og Sund-
hedstjenesten i Frederiksberg Kommune.
 »Stigningen gælder både lettere og sværere tilfælde. Der kan 
være tale om kognitive udfordringer og udadreagerende adfærd 
og i det hele taget adfærd, der gør det svært at være i børnefæl-
lesskaberne og gør at man har brug for ekstra støtte og indsat-
ser,« siger Dennis Danielsen og forklarer, at der er flere årsager til 
stigningen.
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Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk

05: Hver femte vælger stemmer i 
 sin kommune for første gang

08: Halvdelen af de nye vælgere i  
 Aalborg er studerende

Hvordan vurderer du, at andelen af børn, der har behov for særlig indsats i eller uden 
for det almene dagtilbud er i dag sammenlignet med for 5 år siden (%) 

Note: Ingen kommuner har svaret meget mindre eller mindre andel i dag.

Kilde: Momentum. Rundspørge blandt kommunale dagtilbudschefer.

Meget større / større 
andel i dag - 85

Uændret - 8

Ved ikke - 8
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Dagtilbud

 »Det er en kombination af, at der er flere tilfælde, men også 
at vi er blevet bedre til at spotte dem. Nettet er blevet mere fin-
masket. Det gælder for eksempel sprogindsatser og støttesyste-
merne, der gør, at man kalder tidligere på hjælp. Så på den måde 
er det jo også godt, at vi ser andelen gå op.«
 Janne Hedegaard Hansen, forskningsleder for Forskning og 
Udvikling på Institut for Pædagoguddannelse hos Københavns 
Professionshøjskole finder det interessant, at der er en generel 
tendens til at det hele bare er blevet værre.
 »Man arbejder jo for at børn skal inkluderes i normalmiljø-
erne, men man er hverken i dagtilbud eller skolerne lykkedes 
med at skabe nogle praksisser og nogle fællesskaber, hvor der 
er blevet øget plads til forskellighed. Og så er det klart, at når 
der kommer flere børn som er forskellige fra de fleste, så bryder 
det med den praksis der er. Fordi den er skabt med henblik på at 

kunne håndtere, at der er en høj grad af homogenitet i børne-
gruppen,« siger Janne Hedegaard Hansen.
 Signe Nielsen, formand for Forældrenes Landsorganisation 
(FOLA) der blandt andet repræsenterer forældre med børn i 
dagpleje, vuggestuer, børnehaver, mener tallene er overraskende 
høje.
 »Det kommer bag på mig, da børnene på 0-6 års området 
burde være nogenlunde lige, hvis der ikke er fysiske udfordringer. 
Men samtidig har jeg længe hørt fra pædagoger og ledere, at 
det er blevet enormt svært at få hjælp til de her børn, fordi man 
ikke har ressourcerne, og der skal tages tid ud af den daglige 
normering for at skrive en ansøgning for at få ekstra hjælp eller 
uddannelse til personalet,« siger Signe Nielsen. 
 Hun finder udviklingen skræmmende. 
 »For så slår pengene til minimumsnormeringer jo overho-
vedet ikke til, og jeg tænker, at det her også er konsekvensen 
af, at man er blevet så dårligt normeret, at hvis man som barn 
falder en millimeter udenfor den lille firkant, vi har valgt at kalde 
normalspekteret, så har du et problem.«

Øget fokus på tidligere indsats
For Thomas Gyldal Petersen, formand for Børne- og Undervis-
ningsudvalget i KL er der heller ingen tvivl om, at man står med 
en udfordring.
 »Det er en kommunal kerneopgave at sikre børns trivsel 
og deltagelse i stærke børnefællesskaber. Det er en dagsorden, 
der har fyldt meget og længe på skoleområdet, men vi er nødt 
til også at tage de her tal alvorligt. Det kræver fokus fra kom-
munernes side – både politisk og fagligt. Og det er for sent først 
at sætte ind, når barnet kommer i skole. Den tidlige indsats er 
afgørende, hvis vi skal vende udviklingen,« siger Thomas Gyldal 
Petersen.
 Han påpeger, at flere kommuner allerede har fokus på dags-
ordenen, men at det er et komplekst og udfordrende område, da 
det både har pædagogiske, ledelsesmæssige, styringsmæssige 
og økonomiske konsekvenser, når flere børn skal have særlig 
hjælp. 4

Er kompleksiteten af de særlige indsatser for de enkelte børn i almene dagtilbud efter 
din vurdering blevet større, mindre eller uændret ift. for 5 år siden? (%) 

Note: Ingen kommuner har svaret langt mindre / mindre kompleksitet.
Kilde: Momentum. Rundspørge blandt kommunale dagtilbudschefer.

Langt større / større 
kompleksitet - 63

Uændret - 29

Ved ikke - 8

Er andelen af børn med behov for et § 32 tilbud efter din vurdering steget, faldet eller 
uændret ift. for 5 år siden? (%) 

Note: Ingen kommuner har svaret meget mindre eller mindre andel i dag. §32 tilbud er 
særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v. 

Kilde: Momentum. Rundspørge blandt kommunale dagtilbudschefer.

Meget større / større 
andel i dag - 62

Uændret - 28

Ved ikke - 9

Udvikling i andel segregerede elever i indskolingen (%) 

Kilde: uddannelsesstatistik.dk
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 Tal fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at der i de 
seneste år har været stigende tendens til segregering i indsko-
lingsklasserne (0.-3. klasse) og allerede i 0. klasse var 3,0 procent 
af eleverne segregeret i skoleåret 2019/2020, mens det gjaldt 4,6 
procent af eleverne i 3. klasse.
 Det er ifølge Thomas Gyldal Petersen derfor helt afgørende, 
at vi bliver klogere på, hvordan indsatsen i dagtilbuddet kan styr-
kes og samtidig virke forebyggende i forhold til senere segrege-
ring. 
 »Vi vil derfor i KL gerne appellere til, at Christiansborg tager 
denne dagsorden med i de politiske forhandlinger om forsk-
ningsreserven. Vi har i kommunerne meget brug for mere viden 

på inklusionsområdet – både i skolerne og i dagtilbuddene, samt 
i overgang fra dagtilbud til skole,« siger Thomas Gyldal Petersen.
 KL har derfor inviteret til et partnerskab, der skal understøtte 
kommunernes arbejde med stærke børnefællesskaber på 
0-6-årsområdet og skabe viden og inspiration på tværs af kom-
munerne.
 En af de 16 kommuner i partnerskabet er Frederiksberg Kom-
mune, hvor man allerede arbejder med at tilpasse området til så 
dagtilbuddene i højere grad kan understøtte alle børns udvikling 
og trivsel. Det gælder blandt andet en fællesindsatstrappe på 
tværs af hele 0-18 årsområdet og lovgivningen på dagtilbud, fol-
keskole og socialtilbud. Her beskriver man over 100 indsatser, og 
det kan derved blive et værktøj til på tværs af lovgivning at sikre 
at børnene får den rigtige indsats
 »Vi kigger også på vores støttesystemer, da vi oplever, at 
vores børn ryger hurtigere op ad indsatstrappen, og giver et 
stigende pres på de meget specialiserede tilbud. Vi vil derfor 
gerne styrke den specialpædagogiske viden i almenmiljøet, 
både i forhold til børn og forældresamarbejdet. For erfaringerne 
viser, at børn, der får et specialtilbud allerede i børnehave, ikke 
kommer tilbage til almenområdet, men kommer direkte over i 
det specialiserede på skoleområdet,« siger Dennis Danielsen og 
fortsætter:
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: Det er en kombination 
af, at der er flere tilfælde, 
men også at vi er blevet 
bedre til at spotte dem. 
Nettet er blevet mere 
finmasket. Det gælder for 
eksempel sprogindsatser 
og støttesystemerne, der 
gør, at man kalder tidli-
gere på hjælp. Så på den 
måde er det jo også godt, 
at vi ser andelen gå op.”
Dennis Danielsen, Afde-
lingschef for Dagtilbud 
og Sundhedstjenesten i 
Frederiksberg Kommune
Dennis Danielsen, Afdelingschef for 
Dagtilbud og Sundhedstjenesten i 
Frederiksberg Kommune

Har I inden for de seneste 5 år arbejdet med udviklingen af tilbud til børn med behov 
for særlige indsatser på 0-6-årsområdet? (%) 

Kilde: Momentum. Rundspørge blandt kommunale dagtilbudschefer.

I høj grad

I nogen grad

I lav grad

Nej

Ved ikke
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Arbejder I med såkaldte mellemformer på dagtilbudsområdet, hvor specialindsat-
serne i højere grad tænkes sammen med almenmiljøet? (%) 

Kilde: Momentum. Rundspørge blandt kommunale dagtilbudschefer.
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Hvordan har presset på udgifterne til særlige indsatser i almene dagtilbud efter din 
vurdering udviklet sig de seneste 5 år? (%) 

Kilde: Momentum. Rundspørge blandt kommunale dagtilbudschefer.

Stærkt stigende / 
stigende pres - 83

Uændret - 14

Ved ikke - 8
Stærkt faldende / faldende pres - 2
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 »Men vi skal også styrke den specialiserede del, da der 
samtidig er flere børn, der har det vanskeligt og har svært ved at 
blive i almenmiljøet uanset ekstra tiltag. Så vores tilgang er, at vi 
forsøger at skubbe blidt ned ad indsatstrappen, men det er ikke 
sådan, at alle børn skal være i almenmiljøet.

Specialpædagogisk viden skal bringes i spil
Janne Hedegaard Hansen, forskningsleder på Københavns 
Professionshøjskole, nikker genkendende til, at kommunerne i 
stigende grad har fået fokus på at udvikle inkluderende børne-
fællesskaber på dagtilbudsområdet. Hun mener dog, at perso-
nalet mangler specialpædagogisk viden, ligesom man i højere 
grad burde have et løbende samarbejde med andre faggrupper 
omkring dagtilbuddet, hvis man skal rykke området for alvor.
 »Vi har i mange år sagt, det er lærer og pædagogers ansvar 
at skabe plads til forskellighed, men der mangler special- eller 
socialpædagogisk viden og kompetence, som rækker udover 
børns normale udvikling. Og det bliver et problem, når man skal 
håndtere børnefællesskaber og børnegrupper, hvor der er stor 
forskellighed, ligesom der er blandt forældrene. Og det under-
streger denne undersøgelse,« siger Janne Hedegaard Hansen.
 Hun så derfor gerne, at blandt andet PPR-psykologer, fysio-
terapeuter, høre- og talepædagoger i langt højere grad kom ind 
og arbejdede sammen med pædagogerne i daginstitutionerne i 
stedet for at arbejde som rådgivere og vejledere. 
 »Man begynder i dag først at etablere et samarbejde, når 
barnet ikke trives, men pointen er jo, at hvis man kun samarbej-
der om problemer, så vil man jo ofte være sent ude, i forhold 
til at drage nytte af den viden fagfolkene har som og det bliver 
ikke en del af det forebyggende arbejde,« siger Janne Hedegaard 
Hansen.
 Hun mener, at vi I Danmark er bagud med en transformation 
mod et tidligere samarbejde, men oplever dog en tendens til, at 
det bevæger sig nu.
 »Men det kræver ret store forandringer, hvis man skal koble 
de forskellige professioner og kompetencer ind i en pædagogisk 
praksis.«

 I rundspørgen svarer 37 procent af dagtilbudscheferne, at de 
i høj grad arbejder med udviklingen af tilbud til børn med særlige 
behov, mens 48 procent svarer i nogen grad. Samtidig svarer 
27 procent, at de i høj grad anvender mellemformer, mens 59 
procent svarer i nogen grad.
 For Formand for FOLA, Signe Nielsen handler det dog i højere 
grad om at få mere personale ud på stuerne.
 »Der er rigeligt med andre fagfolk ansat rundt om dagtilbud-
det. Jeg vil meget hellere have en ekstra pædagog ind i dagtil-
buddet. Al forskning viser, at det er direkte voksenkontakt med 
uddannet personale, der gør en forskel for små børn, fordi det 
giver faste rammer. Så fungerer børnene bedre, og så tror jeg 
også, at vi vil opleve, at antallet af børn, der har brug for ekstra 
indsatser, falder helt naturligt,« siger Signe Nielsen og uddyber:
 »Når man snakker med pædagoger og lærere kommer det 
næsten til at lyde som om, at det er halvdelen af børnene, der 
har brug for ekstra hjælp. Men det har de altså ikke. Det er vores 
system, der har fejlet.«
 Hvis vi i kommunerne skal lykkes med den store og vigtige 
opgave, det er at sikre at alle børn trives og udvikler sig, bliver vi 
ifølge Thomas Gyldal Petersen nødt til at skrue på flere forskel-
lige knapper, og blive klogere på hvad det er, der virker.
 »Vi skal derfor også kontinuerligt kigge indad og se på, hvor-
dan vi kan blive bedre og eksempelvis bruger løftet i normering 
til de børn, der har brug for den største indsats. Men vi har samti-
dig også brug for mere forskning på området, så vi får viden om, 
hvad det er, der fungerer, ligesom vi kunne ønske os at pædago-
gernes specialpædagogiske kompetencer bliver løftet som en 
del af den kommende revidering af pædagoguddannelsen.«

Om undersøgelsen
Momentum har sammen med KL’s kontor for Børn, Unge og Folkeskole rundsendt et 
elektronisk spørgeskema til kommunernes dagtilbudschefer. 66 kommuner svaren-
de til 67 procent af kommunerne har svaret på spørgeskemaet i perioden 1.juni til 9. 
juli 2021. 

Meget mindre / min-
dre andel i dag - 2

Er andelen af pædagogisk psykologiske vurderinger på 0-6-årsområdet efter din 
vurdering steget, faldet eller uændret ift. for 5 år siden? (%)  

Kilde: Momentum. Rundspørge blandt kommunale dagtilbudschefer.

Meget større / større 
andel i dag - 66

Uændret - 17

Ved ikke - 14



Tilflyttere, førstegangsvælgere og indvandring 
betyder, at hver femte vælger til efterårets 
kommunalvalg ikke stemte i kommunen ved 
det seneste valg i 2017. I Frederiksberg Kom-
mune er det hele 33 procent af vælgerne, der 
skal stemme i kommunen for første gang, 
mens det i Thisted kun er 14 procent af væl-
gerne, der er nye.

Hver femte vælger stemmer i 
sin kommune for første gang 
Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

Kommunalvalg
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Over en million vælgere skal stemme i deres kommune for første 
gang til efterårets kommunalvalg. Enten fordi de er flyttet til fra 
en anden kommune, indvandret fra et andet land eller er fyldt 
18 siden sidste valg. Det svarer til, at 22 procent eller lidt mere 
end hver femte vælger skal forholde sig til nye politikere og nye 
lokale udfordringer. 
 Så store forskydninger i vælgerbasen er noget helt særligt 
ved kommunalvalget, som er med til at gøre det ekstra spæn-
dende. Det mener valgforsker og professor på Institut for Stats-
kundskab på Syddansk Universitet Ulrik Kjær, der særligt hæfter 
sig ved, at tilflyttere udgør 58 procent af de nye vælgere. 
 »De mange nye vælgere i de enkelte kommuner, er noget, 
der er særligt ved kommunalvalg, men som vi ofte glemmer. Vi 
ved godt, at der er nogle, der er fyldt 18 og nogle, der er ind-
vandret siden sidst, men at der er så mange, der flytter mellem 
kommunerne mellem valg, er der ikke mange, der tænker på, 
men det er ret spændende,« siger Ulrik Kjær.
 På tværs af kommunerne er der store forskelle på, hvor 
mange vælgere, der er nye. Topscoreren er Frederiksberg Kom-
mune, hvor hele 33 procent af de i alt ca. 85.000 vælgere er nye 
i forhold til sidste valg. 70 procent af dem er tilflyttere, mens 16 
procent er indvandret og 13 procent er fyldt 18 år.

 For borgmester Simon Aggesen (K) er det en velkendt, men 
også vigtig pointe, at der er mange nye ansigter blandt vælgerne 
til valget.
 »Det skaber en stor kommunikationsopgave, for der er ingen 
politikere på Frederiksberg, der kan antage, at de mennesker, 
de talte med ved sidste valg, kan huske dem til dette valg. For 
mig som borgmester er det særligt vigtigt at kommunikere om 
kommunens tilbud med den bevidsthed, at borgerne ikke nød-
vendigvis kender til de hidtidige politiske initiativer. Så selvom vi 
kan føle, at vi gentager os selv, er det ikke nødvendigvis sådan, 
borgerne oplever det,« siger Simon Aggesen.
 I den anden ende af listen ligger Thisted Kommune, hvor 
kun 14 procent af de i alt knap 30.000 vælgere er nye. Her kan 
borgmester Ulla Vestergaard (S) godt se nogle fordele i, at der er 
mange gengangere blandt vælgerne. 
 »Det gør det lidt nemmere, at der blandt vores borgere er 
relativt mange, der både ved hvem borgmesteren og de andre lo-
kalpolitikere er, og hvad de står for. Når der så ikke er kommet så 
mange nye vælgere siden sidst, tror jeg, de vil spørge anderledes 
i fx valgdebatter, fordi de har andre forudsætninger og også ved, 
hvad der er sket de sidste fire år,« siger Ulla Vestergaard.
Hun er dog stadig opmærksom på, at de 14 procent nye vælgere, 
der trods alt er i Thisted, også skal tages godt imod af hende og 
hendes politikerkollegaer.
 »Det er vigtigt, at vi, uanset om det er førstegangsvælgere 
eller tilflyttere, formår at give dem en grundsokkel at stå på, så 
de ved, hvad det er for en kommune, de er kommet til. Hvad 
har vi arbejdet med og hvilke planer har vi, og så skal vi være 
tilgængelige og åbne for de spørgsmål borgerne stiller, og ikke 
forudsætte, at de kender til hele historikken,« siger Ulla Vester-
gaard.

Tilflyttere sammenligner servicen
På tværs af kommunerne er 58 procent af de nye vælgere nye, 
fordi de er flyttet til fra en anden kommune siden sidste valg, 26 
procent boede også i kommunen ved sidste valg, men er fyldt 18 
år i mellemtiden og 15 procent er indvandret fra et andet land. 4



 Også her er der store kommunale forskelle. På Læsø og 
Frederiksberg udgør tilflyttere over 70 procent af de nye vælgere, 
mens de kun udgør 40 procent i Sønderborg. Til gengæld udgør 
unge førstegangsvælgere 41 procent af vælgerne i Sønderborg, 
mens de kun udgør 13 procent på Frederiksberg, Samsø og Læsø. 
Indvandrede fylder med 25 procent mest i København.
Især tilflytterne kan være en vanskelig størrelse at have med at 
gøre for politikerne, mener Ulrik Kjær. 
 »Tilflyttere vil generelt have en langt større tendens til at 
sammenligne serviceniveauet i deres nye kommune med deres 
gamle kommune. Hvordan ser skolerne ud, hvordan er norme-
ringerne i daginstitutionerne, og er det til at få plads. Det er en 
ret hård test af kommunens serviceniveau, og betyder, at man 
lægger mere mærke til niveauerne, end man ellers gør til daglig,» 
siger Ulrik Kjær.
 Selvom der er stor forskel på at skulle stemme for første gang 
i sin barndomskommune, at have stemt mange gange i en anden 
kommune og på at være indvandret fra et helt andet land, så er 
der også en fællesnævner for de nye vælgere i kommunerne. Det 
mener professor Ulrik Kjær.
 »Når vi stemmer, skal vi både belønne og straffe dem, der 
har været valgt siden sidst, og sætte os ind i, hvis valgprogram, 
vi helst vil have skal være styrende for kommunen de næste fire 
år. Man kan godt forestille sig, at den her gruppe af nye vælgere 

inderst inde er lidt ligeglade med, hvad der er foregået, før de 
kom til. De er interesserede i at finde ud af, hvad der fremover 
skal ske i den kommune de er flyttet til eller er blevet voksne i,« 
siger Ulrik Kjær.
 Derfor er det også vigtigt for kandidaterne at være opmærk-
som på, om de stiller op i en af de kommuner, hvor de nye 
vælgere udgør en stor del af det samlede vælgerkorps.
 »Jo større den her andel af nye vælgere er, jo mere vil kandi-
dater og partier blive tvunget til at diskutere det fremadrettede, 
og lade det tilbagerettede ligge lidt,« siger Ulrik Kjær.
 Frederiksberg-borgmester Simon Aggesen er enig i, at det 
generelt på tværs af landet passer, at nye vælgere er mest interes-
serede i fremtiden, men han mener samtidig, at Frederiksberg 
Kommune er et særligt tilfælde. 
 »Frederiksberg er sjældent en kommune, man tilfældigt 
dumper ned i. Hvis man vil købe en bolig, så er det dyrt, og det er 
svært at finde en lejebolig. Derfor er det ofte et aktivt og bevidst 
valg at flytte hertil, som også betyder, at man har taget stilling og 
anerkender det, der er skabt over tid. Men det er rigtigt, at væl-
gere generelt er drevet af visioner og drømme om fremtiden, og 
det kommer selvfølgelig også til udtryk på Frederiksberg,« siger 
Simon Aggesen.
 Han opfatter det modsat sin kollega i Thisted heller ikke 
som en fordel eller en ulempe at have mange nye vælgere. Han 
betragter det som et grundvilkår, at der altid vil være mange nye 
vælgere på Frederiksberg, fordi der er en stor flytteaktivitet, som 
er drevet af nogle faktorer, der er ude af kommunens hænder. 
Det er blandt andet høje boligpriser, mange studerende, der 
flytter meget og en boligmasse med mange lejligheder, som 
betyder, at en del børnefamilier ser mod andre kommuner, når 
børnene bliver større og de vil flytte i hus.
 »Det er et grundvilkår, og det er ikke en fordel eller en 
ulempe, at der er mange nye vælgere, men jeg ser det som min 
fornemste opgave at bekræfte folk i deres valg om at flytte til 
Frederiksberg. Vi står på en stærk historie og fortælling, som jeg 
gerne vil have, at vores nye borgere bliver bekræftet i, når de flyt-
ter ind,« siger Simon Aggesen.
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Nye vælgere ved kommunalvalg 2021 (%) 

Note: Nye vælgere udgøres af førstegangsvælgere, indvandrere og til� yttere.

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Nye vælgere - 22

Gengangere - 78

Nye vælgere ved kommunalvalg 2021 fordelt på opnåelse af stemmeret i kommunen (%) 

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.
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Kommuner med � est og færrest nye vælgere kommunalvalg 2021 (%) 

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

1 Frederiksberg 33

2 Vallensbæk 31

3 Lyngby-Taarbæk 29

4 København 29

5 Glostrup 29

94 Lolland 15

95 Hjørring 15

96 Morsø 15

97 Frederikshavn 15

98 Thisted 14
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Der er stor forskel i kommunerne på, hvem de 
nye vælgere til kommunalvalget er. I Aalborg 
er næsten halvdelen studerende, mens pen-
sionister fylder meget på Langeland. Det har 
betydning for, hvordan politikerne skal tilgå 
de nye vælgere.

Halvdelen af de nye vælgere 
i Aalborg er studerende
Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

Kommunalvalg

I Aalborg er der til efterårets kommunalvalg næsten 40.000 væl-
gere, som ikke stemte i kommunen ved sidste valg, men som er 
fyldt 18, indvandret eller flyttet til fra en anden kommune i den 
mellemliggende periode. Men hvor det i de fleste kommuner 
er lønmodtagere, der er den mest udbredte gruppe blandt de 
nye vælgere, så dominerer studerende billedet i Aalborg. Hele 
48 procent af de nye vælgere i Aalborg er således studerende, 
og kun de to andre studiebyer Aarhus og Odense kommer op på 
samme høje andel.
 På landsplan udgør lønmodtagere 44 procent af de nye 
vælgere, studerende 29 procent, andet 13 procent, offentlig 
forsørgede 9 procent og pensionister 5 procent.
 I Aalborg fordeler den resterende del af de nye vælgere sig 
på 32 procent lønmodtagere, 8 procent offentlig forsørgede, 
3 procent pensionister og 9 procent andet, men den markant 
største gruppe er altså studerende. Det er velkendt for Aalborg-
borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), at rigtig mange stude-
rende flytter til kommunen, og dermed også skal stemme der til 
kommunalvalget. Men det giver også nogle udfordringer for ham 
og de andre kandidater, for studerende har ifølge borgmesteren 
ikke den samme naturlige relation til kommunen, som mange 
andre befolkningsgrupper har. 

 »Når man har børn, går de i skole eller i daginstitution, og så 
har man en naturlig interesse for det. Hvis man bor i den samme 
kommune som sine forældre, kan der være særlig en interesse for 
ældreplejen osv. Men den naturlige interesse for kommunen har 
mange af de unge studerende ikke, og derfor er det vigtigt at gøre 
en offensiv indsats for at få mødt dem, og få dem til at forholde 
sig til kommunalpolitiske værdier,« siger Thomas Kastrup-Larsen.
 Ifølge valgforsker og professor på SDU Ulrik Kjær giver den 
høje andel studerende dog også nogle særlige muligheder for 
kandidaterne.
 »Man kan formode, at nogle af de studerendes stemmer 
sidder lidt løsere, fordi de ikke i forvejen kender til kommunalpo-
litikken i den kommune, de er flyttet til, og derfor bør det være 
ekstra attraktivt for kandidaterne at prøve at appellere til dem,« 
siger Ulrik Kjær.
 Anderledes sværere kan det være for kandidaterne i de kom-
muner, hvor pensionister udgør en stor del af de nye vælgere. 
Sådan er det på Langeland, hvor 17 procent af de nye vælgere er 
pensionister. Det er væsentlig højere end landsgennemsnittet 
på 5 procent, og den næsthøjeste andel i landet kun overgået af 
ø-kommunen Læsø.
 »Det vil nok være kendetegnende for dem, at de kommer 
til kommunen for at nyde deres tredje alder, og derfor skal man 
appellere til det, de er optaget af, men det kan være en vanskelig 
gruppe at gøre sig interessant over for. Der kan jo være nogle, 
der har stemt Venstre eller Socialdemokratiet hele livet, og så 
skal der noget til at få dem til at skifte. Der er de studerende lidt 
lettere,« siger Ulrik Kjær.
 Selvom det kan være en traditionsbunden vælgergruppe, så 
er Langelands borgmester Tonni Hansen (SF) dog glad for den 
store tilflytning af pensionister, fordi det er med til at skabe liv i 
øens lokalsamfund. 
 »Mange af de foreninger, der er i og omkring lokalsamfun-
dene, er alle sammen drevet af frivillige, og rigtig ofte er det frivil-
lige, der er gået på pension, men stadig har lysten og gejsten til at 
byde sig til. Så det er en ressource for os, at vi har den tilflytning,« 
siger Tonni Hansen. 4
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 Men tilflytningen betyder også, at de ældste borgere fylder 
særligt meget for politikerne på Langeland.
 »Hver tredje indbygger i Langeland Kommune er over 65 år, 
så det er naturligt, at så stor en vælgergruppe har vores bevå-
genhed. Samtidig er vi en af de kommuner, der er blev frisat på 
ældreområdet af regeringen, og derfor skal vi have nogle bud 
på, hvad vi vil bruge den frisætning til. De to ting betyder, at hele 
ældreområdet vil og bør komme til at fylde i valgkampen,« siger 
Tonni Hansen.

 Selvom Langeland er blandt de kommuner, hvor pensionister 
fylder mest blandt de nye vælgere, så er det dog ligesom i flertal-
let af kommunerne lønmodtagere, der fylder mest. De udgør 34 
procent af de nye vælgere på Langeland efterfulgt af 20 procent 
offentligt forsørgede og 14 procent studerende.

Studerende kan lokkes med en mærkesag
Ifølge professor Ulrik Kjær er der stor forskel på, hvordan kandi-
daterne skal gå til sagen i kommuner, hvor henholdsvis pensioni-
ster og studerende fylder meget. 
 »For studerende kan en enkelt mærkesag, og en god evne til 
at gøre opmærksom på sit navn være nok for kandidaten til at få 
deres stemme, men for pensionisterne skal der virkelig sættes 
fokus på rammerne for det gode seniorliv i kommunen, og det 
kan indeholde mange elementer,« siger Ulrik Kjær.
 Også det tidsperspektiv, hvor de ser på kommunens udvik-
ling er forskelligt for de to grupper.
 »De studerende vil nok kun have ønsker til en 3-5-årige pe-
riode, fordi det er den tid, deres uddannelse tager. Pensionisterne 
kan godt have en hel bevidst tanke om, at det er der, de skal bo 
til de dør, og derfor har de en bredere palet af ønsker, både til 
den periode, hvor de stadig kan klare sig selv, og til den periode, 
der kommer, hvor der skal en kommunal ældreindsats indover,« 
siger Ulrik Kjær.

Kommuner med � est og færrest studerende blandt nye vælgere ved kommunalvalg 
2021 (%)

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

1 Aarhus 48

2 Odense 48

3 Aalborg 48

4 Albertslund 34

5 Esbjerg 34

94 Halsnæs 16

95 Stevns 16

96 Langeland 14

97 Læsø 6

98 Samsø 6

Nye vælgere ved kommunalvalg 2021 fordelt på socioøkonomi (%) 

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.
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en enkelt mærkesag, 
og en god evne til at 
gøre opmærksom på 
sit navn være nok for 
kandidaten til at få 
deres stemme, men 
for pensionisterne 
skal der virkelig sæt-
tes fokus på rammerne 
for det gode seniorliv 
i kommunen, og det 
kan indeholde mange 
elemente
Ulrik Kjær, professor, Institut for 
Statskundskab på SDU
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 Det sidste er også oplevelsen for Langeland-borgmester 
Tonni Hansen.
 »Langt de fleste flytter hertil i en tilstand, hvor de stadig har 
ressourcer til at kunne både det ene og det andet. Men de er 
også i en alder, hvor sandsynligheden er større for, at der ikke går 
så pokkers mange år, før der kan være brug for, at vi træder til 
med ældreomsorg,« siger Tonni Hansen.

Kommuner med � est og færrest pensionister blandt nye vælgere ved 
kommunalvalg 2021 (%)

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

1 Læsø 21

2 Langeland 17

3 Fanø 17

4 Odsherred 16

5 Samsø 15

94 Odense 3

95 Hvidovre 2

96 Albertslund 2

97 Aarhus 2

98 København 2

 Derfor bygger kommunen også forholdsvis mange ældreboli-
ger i disse år.
 »Det er vigtigt, at vi har boliger, som er skabt til at man kan 
blive gammel i dem. Men der er også en bagtanke med det, for 
i det øjeblik, at de ældre forlader deres ofte store huse, så bliver 
der plads til børnefamilierne, som er vigtige for at vi kan holde liv 
i skoler og daginstitutioner,« siger Tonni Hansen.
 Både i Aalborg og Langeland Kommune er det omkring hver 
femte vælger ny i forhold til sidste valg. I Aalborg er det 22 pro-
cent af vælgerne, mens det er 19 procent i Langeland. Og det er 
et faktum, som begge borgmestre er bevidste om.
 »Jeg er i hvert fald bevidst om, at jeg både taler til nogle, der 
har boet her hele deres liv, og ved alt om alle i deres lokalsam-
fund, og så taler vi også til nogle, der har valgt Langeland til i de 
senere år, og derfor ikke er helt så meget inde i lokalsamfundet,« 
siger Tonni Hansen.
 For Thomas Kastrup-Larsen understreger tallet, at intet er 
givet ved valget.
 »Det er en understregning af, at man ikke bare kan læne sig 
tilbage og regne med, at valgresultatet bliver det samme som 
sidst. Det er der intet som helst givet i, og ved hvert eneste valg 
skal vi ud og gøre os fortjent til at få befolkningens opbakning og 
mandat til at styre kommunen. Når der er 22 procent af væl-
gerne, der kan stemme hos os for første gang, så siger det en hel 
del om, at der er mange, der ikke før taget stilling til kommunal-
politik og Aalborg Kommunes udvikling,« siger Thomas Kastrup-
Larsen.

: Det er en under-
stregning af, at man 
ikke bare kan læne sig 
tilbage og regne med, 
at valgresultatet bliver 
det samme som sidst. 
Det er der intet som 
helst givet i.
Thomas Kastrup-Larsen (S), 
borgmester i Aalborg Kommune


