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1 Indledning
Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har
været i perioden.

2 Indhold
Statistikken vedrører indvandring til Danmark og udvandring fra Danmark. Der udkommer en nytartikel, når statistikken er klar. Der udgives både kvartalsvise tal og en årlig statistik, som laves
samtidig med tallene for 4. kvartal.
Samtidig opdateres tabeller i statistikbanken, hvor de ind- og udvandrede kan opdeles på alder, køn,
kommune, statsborgerskab og ind- eller udvandringsland.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Statistikken vedrører indvandring til Danmark og udvandring fra Danmark i perioden.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Ikke relevant for denne statistik.

2.3 Sektordækning
Ikke relevant for denne statistik.
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2.4 Begreber og definitioner
Indvandrede: I indvandrede fra udlandet indgår personer, som i løbet af året flyttede til Danmark
fra en forudgående bopæl i udlandet. Asylansøgerere, der får opholdstilladelse, tælles som
indvandrede, når de får opholdstilladelse og bliver registreret i folkeregisteret. I Danmark skal
tilflyttere fra udlandet, som har til hensigt at bo i Danmark i mindst 3 måneder, registreres i
folkeregisteret og få dansk CPR-nummer. Kun personer registreret i folkeregisteret er inkluderet i
tallet for indvandring. I tal for indvandringer og udvandringer kan samme person findes flere gange.
Fx kan en person indvandrere i februar, udvandre i juni og indvandrere igen i november. I et sådant
tilfælde vil vedkommendes vandringer tælles med som 2 indvandringer og 1 udvandring.
I de data, som Danmarks Statistik leverer til Eurostat i forbindelse med forordning 862/2007, er
der andre tidsafgrænsninger mht. hvornår ind- og udvandringer skal tælles med. I begge tilfælde
anvendes 12 måneder - dvs. man er indvandrer, når man kommer til Danmark og har til hensigt at
blive i landet i mindst 12 måneder, og man er udvandrer, når man udvandrer og har til hensigt at
blive i udlandet i mindst 12 måneder. Eurostat tal for ind- og udvandringer er for Danmarks
vedkommende derfor lavere end de tal, som Danmarks Statistik selv offentliggør.
Udvandrede: I udvandrede indgår personer, som er flyttet til udlandet i løbet af året. I Danmark
skal personer, som har til hensigt at flytte til udlandet i mindst 6 måneder, melde det til
folkeregisteret, så de bliver afregistrerede. Kun afregistrerede personer indgår i tallet for
udvandring. I tal for indvandringer og udvandringer kan samme person findes flere gange. Fx kan
en person indvandrere i februar, udvandre i juni og indvandrere igen i november. I et sådant
tilfælde vil vedkommendes vandringer tælles med som 2 indvandringer og 1 udvandring.
I de data, som Danmarks Statistik leverer til Eurostat i forbindelse med forordning 862/2007, er
der andre tidsafgrænsninger mht. hvornår ind- og udvandringer skal tælles med. I begge tilfælde
anvendes 12 måneder - dvs. man er indvandrer, når man kommer til Danmark og har til hensigt at
blive i landet i mindst 12 måneder, og man er udvandrer, når man udvandrer og har til hensigt at
blive i udlandet i mindst 12 måneder. Eurostat tal for ind- og udvandringer er for Danmarks
vedkommende derfor lavere end de tal, som Danmarks Statistik selv offentliggør.

2.5 Enheder
Personer.

2.6 Population
For indvandrede er populationen indvandrede til Danmark i perioden. For udvandrede er
populationen udvandrede fra Danmark i perioden.

2.7 Geografisk dækning
Statistikken kan opgøres på kommuner som det mest detaljerede niveau.

2.8 Tidsperiode
Tidsserier fra 1980 til 2013 kan findes i statistikbanken.
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2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Personer.

2.11 Referencetid
Statistik udgives kvartalsvist og for hele året, når 4. kvartal er klart.

2.12 Hyppighed
Kvartalsvis og årlig.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Statistikken er baseret på udtræk fra det danske CPR-system, som kan benyttes til statistiske formål
i henhold til Lov om Danmarks Statistik §6 (jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000).
Der findes en EU forordning 862/2007 vedrørende migrationsstatistik. Til dette formål laves der
særlige beregninger, hvis resultater ikke svarer til det, der offentliggøres nationalt.

2.14 Indberetningsbyrde
Der er stort set ingen omkostninger vedrørende indsamling af data, idet alle oplysninger indsamles
via registre.

2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige informationer kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.

3 Statistisk behandling
Oplysningerne om ind- og udvandringer kommer fra CPR.
Opgørelsen laves 30 dage efter referenceårets udløb og udgives kort efter. For 2013 blev tallene
offentliggjort 11. februar 2014.

3.1 Kilder
Det centrale personregister (CPR) er kilden til oplysninger om flytninger til - og fra udlandet.
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3.2 Indsamlingshyppighed
Danmarks Statistik modtager oplysninger fra CPR med opdateringer hver eneste dag.

3.3 Indsamlingsmetode
Dataindsamling består udelukkende af de daglige opdateringer fra det centrale personregister
(CPR).

3.4 Datavalidering
Ingen. Oplysningerne fra CPR anvendes uden yderligere fejlsøgning, så der er overensstemmelse
med det publicerede og det, der findes i CPR.

3.5 Databehandling
Data kommer løbende fra CPR til Danmarks Statistik, hvor den personstatistiske database (PSD) for
befolkning dagligt opdateres med nye oplysninger fra CPR. Registrering af ind- og udvandringer
finder ofte sted lidt senere end hændelestidspunktet. Statistik laves derfor først 30 dage efter
referenceperiodens udløb.

3.6 Korrektion
Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og
databehandling.

4 Relevans
Blandt brugerne af statistik om flytninger til og fra Danmark kan nævnes kommuner, regioner,
ministerier, interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og private virksomheder samt
nyhedsmedier som aviser, radio og tv samt privatpersoner.

4.1 Brugerbehov
Blandt brugerne af statistik om flytninger til og fra Danmark kan nævnes kommuner, regioner,
ministerier, interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og private virksomheder samt
nyhedsmedier som aviser, radio og tv samt privatpersoner.

4.2 Brugertilfredshed
Der findes ingen indsamling af information om brugertilfredshed vedrørende denne statistik.

4.3 Fuldstændighed af data
Ikke relevant for denne statistik.
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5 Præcision og pålidelighed
Tallene for udvandrede er systematisk undervurderede. Det skyldes, at mange personer flytter ud af
landet, uden at give myndighederne besked. I nogle tilfælde kan der gå lang tid, før det bliver
opdaget. Det er kommunernes opgave at sikre, at oplysningerne i CPR er korrekte. De faktiske tal
for udvandrede skønnes at være 15-20 procent højere end de offentliggjorte. Det tilsvarende
problem gør sig ikke gældende for indvandrede. Her er omfanget af undervurderingen 1-2 procent.
Man kan derfor ikke få et korrekt mål for nettoindvandrede ved blot at trække de udvandrede fra de
indvandrede. Dette tal vil overvurdere nettoindvandringen.

5.1 Samlet præcision
Tallene for udvandring er undervurderede med omkring 15-20 procent på grund af registreringer af
udvandringer, som først finder senere end 30 dage efter referenceperiodens udløb. Tallene for
indvandring er af samme årsager undervurderede med 1-2 pct.
Tal for nettoindvandring, der beregnes på baggrund af offentliggjorte tal for ind- og udvandringer,
er derfor for høje og ikke retvisende.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed
Sene registreringer af vandringer medfører, at de offentliggjorte tal undervurderer de faktiske
forhold. Det er et særligt problem for udvandringer, som vurderes at være 15-20 procent for lave.
For indvandringer er den tilsvarende undervurdering 1-2 procent.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.
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5.6 Kvalitetsvurdering
Statistikken giver mulighed for at opdele ind- og udvandrede meget detaljeret på kommuner, køn,
alder og statsborgerskab. Det er en væsentlig styrke ved statistikken.
En svaghed ved statistikken er, at tallene for udvandrede er systematisk undervurderede på grund af
for sene registreringer af flytninger til udlandet.
Summen af de kvartalsvise tal svarer ikke til årstallet. Det skyldes, at årsstatistikken er opgjort på et
senere tidspunkt end 1., 2. og 3. kvartal. Derfor er den mere opdateret med hensyn til senere
indberetninger.
Statistikken er udelukkende baseret på registreringer i CPR. Illegale indvandreres ind- og
udvandringer er ikke omfattet. Asylansøgere indgår heller ikke, før de får opholdstilladelse og
registreres i CPR. Personer som flytter til Danmark med hensigt om at blive i landet i mindre end 3
måneder behøver som udgangspunkt heller ikke at lade sig registrere i CPR. Personer, som flytter til
udlandet med hensigt om at blive i udlandet i mindre end seks måneder behøver tilsvarende heller
ikke at registrere deres udvandring i CPR.

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

5.8 Praksis for revisioner
Tallene revideres ikke.

6 Aktualitet og punktlighed
Statistikken publiceres ca. 6 uger efter referenceperiodens udløb. Statistikken er altid udkommet
som planlagt.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Statistikken publiceres ca. 6 uger efter referenceperiodens udløb. Der udgives ikke reviderede tal.

6.2 Publikationspunktlighed
Ingen forskel mellem planlagt og faktisk offentliggørelse.

7 Sammenlignelighed
Der er et brud i tidserien i 2007, idet man her gik over til en ny måde at opgøre årets ind- og
udvandringer på. Ændringen er især relevant for udvandringerne, hvor den nye metode medfører
lavere tal.

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

7 / 10

7.1 International sammenlignelighed
Eurostat offentliggør statistik for Danmark om ind- og udvandring i forbindelse med forordningen
862/2007. Deres tal er lavere, da der anvendes andre tidsmæssige kriterier vedrørende opholdstid. I
Eurostat er det 12 måneder for både ind- og udvandring. Dvs. det er kun personer, som har til
hensigt at blive 12 måneder i Danmark, som skal registreres som indvandrede. I Danmarks
Statistiks nationale offentliggørelser er det 3 måneder for indvandring og 6 måneder for udvandring
baseret på reglerne for registrering i CPR.
Tallene til Eurostat laves ved at der udregnes faktisk opholdstid og kun medtages dem med 12
måneder eller mere. Det resulterede i 60.312 indvandrede for 2013. Danmarks Statistiks
offentliggjorte tal for indvandrede i denne statistik var 78.259.

7.2 Sammenlignelighed over tid
Der findes tidsserier fra 1980 og frem.
I 2007 blev opgørelsen ændret, så det kun er bevægelser inden for referenceåret, som medtælles.
Tidligere var det alle registreringer i referenceåret, som talte med. Også i de tilfælde, hvor selve
bevægelsen vedrørte et tidligere referenceår. Konsekvensen af ændringen var størt for udvandring,
hvor den nye opgørelse medfører lavere tal.

7.3 Sammenhæng med anden statistik
Der laves også kvartalvise opgørelser af flytninger til og fra udlandet.

7.4 Intern konsistens
Ikke relevant for denne statistik.

8 Tilgængelighed
Tal offentliggøres i NYT fra Danmarks Statistik og i tabeller i Statistikbanken.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.
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8.4 NYT/Pressemeddelelse
Der udkommer en Nyt fra Danmarks Statistik hvert kvartal. Fra Nytoversigten med nyt fra
Danmarks Statistik vælges Befolkning og Ind- og udvandringer.

8.5 Publikationer
I Statistisk Årbog er der i afsnittet om Befolkning og valg også vist tal for ind- og udvandringer.

8.6 Statistikbanken
På statistikbanken findes i alt fire tabeller med årstal for ind- og udvandringer. Tabellerne ligger
under emnet Befolkning og valg i mappen Flytninger og i undermappen Flytninger til og fra
udlandet.

8.7 Adgang til mikrodata
Mulighed for adgang til mikrodata findes via Danmarks Statistiks forskerordning for godkendte
institutioner med godkendte forskningsprojekter.

8.8 Anden tilgængelighed
Ikke relevant for denne statistik.

8.9 Diskretioneringspolitik
Der foretages ikke nogen diskretionering. De offentliggjorte tabeller i statistikbanken vurderes ikke
at indeholde følsomme oplysninger.

8.10 Diskretionering og databehandling
Der laves ikke nogen diskretionering.

8.11 Reference til metodedokumenter
Der findes et dokument på Danmarks Statistiks hjemmeside, der beskriver undervurdering af
udvandringer.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.
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9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Befolkning og Uddannelse. Den statistikansvarlige
er Dorthe Larsen, tlf.: 3917 3307, e-mail: dla@dst.dk

9.1 Organisation
Danmarks Statistik

9.2 Kontor, afdeling
Befolkning og Uddannelse, Befolkningsstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Dorthe Larsen

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
dla@dst.dk

9.7 Telefonnummer
3917 3307

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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