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Opvækst eller tilvækst – er socialt udsatte i
landkommunerne tilflyttere?
Af Fenja Søndergaard Møller, Anne Vibeke Jacobsen, Jonas Ellemand, Jesper Truelsen og Anne Kaag Andersen

Landkommuner har en forholdsvis høj andel af socialt udsatte borgere. Andelen af førtidspensionister er fx næsten dobbelt så høj i landkommunerne som i hovedstads- og storbykommunerne. Men skyldes forskellene, at socialt udsatte borgere flytter til landkommunerne?
Denne analyse ser på flyttemønstrene blandt fire grupper af socialt udsatte borgere, nemlig kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, børn med iværksatte anbringelser samt
børn med alvorlige underretninger. For kontanthjælpsmodtagerne og førtidspensionisterne sammenlignes bopælen i 2019 med bopælen i 2014. For børn med iværksatte anbringelser og børn med alvorlige underretninger sammenlignes forældrenes bopæl i enten
2017, 2018 eller 2019 med bopælen fem år tidligere.

Analysens hovedkonklusioner:

•

Blandt de fire grupper af socialt udsatte har landkommunerne en højere andel af tilflyttere
end hovedstads- og storbykommunerne. Tilflytterene kommer enten fra andre kommunegrupper eller fra udlandet. Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der er tilflyttet landkommunerne
er fx 30 pct. mod 16 pct. i hovedstads- og storbykommunerne.

•

I alle fire grupper af socialt udsatte er der flere, som er flyttet til landkommunerne end fra
landkommunerne inden for fem år. Antalsmæssigt er nettotilflytningen størst blandt kontanthjælpsmodtagere (3.400 personer), da ca. 3.700 er fraflyttet landkommunerne imens ca.
7.100 er tilflyttet landkommunerne fra enten andre kommunetyper eller fra udlandet.

•

I landkommunerne udgør nettotilflytningen 14,3 pct. af alle kontanthjælpsmodtagerne i kommunegruppen, mens andelen i hovedstads- og storbykommunerne er 7,0 pct. For de øvrige
grupper af socialt udsatte i landkommunerne udgør nettotilflytningen en mindre andel (2,2
pct. til 9,0 pct.).

•

Alle de enkelte landkommuner har en nettotilflytning af kontanthjælpsmodtagere, men med
store forskelle på hvor meget nettotilflytningen fylder i forhold til det samlede antal kontanthjælpsmodtagere i kommunen. I Vesthimmerlands Kommune er andelen 3,1 pct. og i Langeland Kommune er andelen 31,7 pct.

•

Der er også en nettotilflytning af førtidspensionister i alle landkommunerne. Langeland og
Lolland er blandt de kommuner, hvor nettotilflytningen af førtidspensionister udgør de højeste
andele, nemlig 6-7 pct. af alle førtidspensionister i kommunen.
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Fokus på fire grupper af socialt udsatte borgere
Mange socialt udsatte borgere i en kommune kan påvirke kommunens økonomi bl.a. på grund af
lavere skatteindtægter og højere udgifter til sociale foranstaltninger. Denne analyse undersøger,
om høje andele af socialt udsatte i landkommunerne skyldes tilflytninger. Analysen ser på flyttemønstre blandt fire grupper af socialt udsatte borgere, nemlig kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, børn med iværksatte anbringelser samt børn med alvorlige underretninger. Se mere
præcise beskrivelser af grupperne i boks 1.
Blandt de fire grupper af socialt udsatte er der flest kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Ultimo 2019 var der i alt i Danmark ca. 115.900 kontanthjælpsmodtagere m.fl., mens der var
ca. 278.600 førtidspensionister m.fl., jf. figur 1. Til sammenligning var der over tre år 1 fra 20172019 ca. 8.400 børn, hvor der blev iværksat en anbringelse, og der var ca. 43.600 børn, der blev
lavet alvorlige underretninger på, jf. figur 2. Selvom de to sidste grupper antalsmæssigt er meget
mindre end de to første, er de samtidig kendetegnet ved potentielt at medføre store omkostninger
for kommunerne både på kort og længere sigt. 2
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Kilde: Udtræk fra Befolkningsregistret, registret over sociale pensioner, kontanthjælpsregistret, registret over underretninger samt registret over
iværksættelser.

Boks 1. Data om socialt udsatte
I gruppen af kontanthjælpsmodtagere inkluderes også personer på uddannelseshjælp og integrationsydelse. Personer
på revalidering er ikke inkluderet. Gruppen af førtidspensionister inkluderer personer i skånejob, personer der modtager
revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Modtagere af sygedagpenge, SU, barselsdagpenge, efterløn mv. er ikke inkluderet. For begge grupper tages der udgangspunkt i samtlige personer over 15
år og under folkepensionsalderen, der er modtager af en af de nævnte ydelser i december 2019.
Gruppen af iværksatte anbringelser omfatter ny-anbragte børn (0-17 år). Børn, der er anbragt i et tidligere år, og stadig
bor uden for hjemmet, er ikke inkluderet. Der kan godt være flere iværksættelser per barn på et år, men hvert barn
tæller kun med én gang.
I gruppen af børn (0-17 år) med underretninger, ses der kun på alvorlige underretninger, forstået som underretninger
med årsagen voldeligt eller seksuelt overgreb mod barnet/den unge, misbrug hos forældre eller kriminalitet hos forældre. Et barn kan godt have flere underretninger på et år, men tælles kun med én gang. Underretninger på ufødte børn
indgår ikke i analysen, da denne gruppe udgør en mindre del af den samlede gruppe (ca. 2 pct.). Der tages ikke højde
for eventuelle forskelle på tværs af kommuner ift. hvor meget eller hvor hurtigt, der underrettes, og der ses ikke på
andre influerende faktorer såsom antallet af plejefamilier i kommunen eller forebyggende foranstaltninger. For alvorlige
underretninger og iværksatte anbringelser ses der på perioden 2017-2019 for at få et stort nok datagrundlag.
Der inkluderes ikke data fra 2020 pga. mulige effekter af COVID-19.
1 Der ses på tre år under ét for at sikre et stort nok datagrundlag.
2 Se https://www.vive.dk/media/pure/6999/1717876
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Højere andel af socialt udsatte i landkommunerne
For at undersøge forskelle mellem land og by tages der udgangspunkt i Danmarks Statistiks opdeling af Danmarks kommuner i fem forskellige typer, jf. figur 3. Analysens primære fokus er
landkommunerne, som er karakteriseret ved at have en forholdsvis lav tilgængelighed til jobs og
ved, at den største by i kommunen har maks. 30.000 indbyggere. I analysen sammenlignes landkommunerne primært med hovedstads- og storbykommunerne, som her er samlet i én gruppe,
så der kan foretages sammenligninger mellem land og (stor)by, mens tal for oplandskommuner
og provinsbykommuner ikke fremgår af figurerne for at øge overskueligheden.
Figur 3
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Anm.: Opdelingen er nærmere forklaret i statistikdokumentationen

Der er højere andele af socialt udsatte i landkommunerne i forhold til hovedstads- og storbykommunerne og Danmark som helhed, jf. figur 4 og 5. For kontanthjælpsmodtagerne er forskellen i
andelene ret begrænset: i landkommunerne udgør kontanthjælpsmodtagerne 3,4 pct. af alle 1564 årige i kommegruppen, mens andelen i hovedstads- og storbykommunerne er 3,1 pct.
Forskellen er væsentligt større for andelen af de 15-64 årige, som modtager førtidspension mv. I
landkommunerne er andelen 10,4 pct., hvilket er næsten dobbelt så højt som i hovedstads- og
storbykommunerne, hvor andelen er 5,5 pct. For børn med iværksatte anbringelser er andelen af
0-17 årige også højere i landkommunerne (1,0 pct.) end i hovedstads- og storbykommunerne (0,5
pct.). Det gælder også antallet af børn med alvorlige underretninger (4,2 pct. i landkommunerne
mod 3,4 pct. i hovedstads- og storbykommunerne).
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Anm. Alle kommunegrupper indgår i beregningen af tallene for hele Danmark. Andelen på offentlig forsørgelse er beregnet ud af alle 15-64 årige og
andelen af iværksatte anbringelser og underretninger er beregnet ud af alle 0-17 årige ultimo 2019 med afsæt i forældrenes bopælskommuner. 3
Personer med ukendt bopælskommune i analyseåret er ikke indregnet.
Kilde: Udtræk fra Befolkningsregistret, registret over sociale pensioner, kontanthjælpsregistret, registret over underretninger samt registret over
iværksættelser.

Størst andel tilflyttere blandt socialt udsatte i landkommunerne
Andelene af socialt udsatte er altså generelt højere i landkommunerne end i hovedstads- og storbykommunerne. Spørgsmålet er, om det skyldes tilflytninger af socialt udsatte enten fra andre
kommunegrupper eller fra udlandet?
Figur 6 viser andelen af personer, der er flyttet til kommunegruppen inden for en femårsperiode
for de fire udvalgte grupper af socialt udsatte og for hele befolkningen mellem 15 og 64 år. Figuren
sammenligner landkommuner med hovedstads- og storbykommuner – men tilflytterne i disse
kommuner kan altså også komme fra provinsbykommuner, oplandskommuner eller udlandet.
Læs mere om opgørelsen af flyttemønstre i boks 2.
I gruppen af kontanthjælpsmodtagerne er 16 pct. (8.100 ud af 49.100 kontanthjælpsmodtagere)
flyttet til hovedstads- og storbykommunerne fra en anden kommunegruppe eller udlandet inden
for en femårsperiode, dvs. at bopælskommunen i 2014 er forskellig fra bopælskommunen i 2019.
Andelen er højere i landkommunerne, nemlig 30 pct. (7.100 ud af 23.900). Et tilsvarende mønster
ses blandt førtidspensionister. Andelen af tilflyttede førtidspensionister er 5 pct. (4.500 ud af
89.200 førtidspensionister) i hovedstads- og storbykommunerne og 9 pct. (6.600 ud af 73.200) i
landkommunerne.
Blandt forældre til børn med iværksatte anbringelser er andelen af tilflyttere i landkommunerne
ca. 20 pct. (450 ud af 2.200). Det er højere end i hovedstads- og storbykommunerne, hvor andelen er 14 pct. (350 ud af 2.500). For forældre til børn med alvorlige underretninger er andelen af
tilflyttere i landkommunerne 22 pct. (1.400 ud af 6.500) mod 14 pct. i hovedstads- og storbykommunerne (1.700 ud af 11.700).
Det generelle billede på tværs af de fire grupper af socialt udsatte er således, at landkommunerne
har en højere andel tilflyttere blandt de socialt udsatte grupper end hovedstads- og storbykommunerne.
Mønstret er omvendt, hvis der kigges på alle 15-64 årige i befolkningen (3,7 mio.). For denne
gruppe er der 17 pct. (277.400 ud af 1.608.600 alle 15-64 årige) tilflyttere i hovedstads- og storbykommunerne imod 13 pct. (94.600 ud af 703.000) tilflyttere i landkommunerne.

3 Som kontrol er der også regnet andele ud fra alternative populationer, bl.a. 0-18-årige samt gennemsnitligt antal 0-17-årige fra 2017-2019. Det
ændrer kun andelene marginalt.
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Figur 6

Andel der er flyttet til kommunegruppen inden for en femårsperiode. 2017-2019
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Anm: Personer med ukendt bopælskommune i analyseåret er ikke indregnet.
Kilde: Udtræk fra Befolkningsregistret, registret over sociale pensioner, kontanthjælpsregistret, registret over underretninger samt registret over
iværksættelser.

Boks 2. Opgørelse af flyttemønstre
For at opgøre flyttemønstrene har alle 15-64 årige fået tilknyttet bopælskommune og kommunegruppe ultimo analyseåret og fem år tidligere. For kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister er det for årene 2019 og 2014. For børn
med iværksatte anbringelser og alvorlige underretninger er der data fra en treårsperiode 2017-2019, hvorfor der tilknyttes bopælskommuner for forældrene i 2012-2014.
Hvis der for personen er forskel på bopælskommunerne i analyseåret og fem år tidligere markeres det som en flytning
mellem kommuner. Hvis der også er forskel på kommunegrupperne markeres det som en flytning mellem kommunegrupper. Der indgår fire kommunegrupper: Landkommuner, hovedstads- og storbykommuner, provinsbykommuner og
oplandskommuner.
Personer med kendt bopælskommune i analyseåret, men hvor der ikke er en kendt bopælskommune fem år tidligere,
markeres også som flyttet. Det drejer sig hovedsageligt om flytninger fra udlandet. Personer med manglende bopælskommune i analyseåret – med undtagelse af figur 1 og 2 og bilag – ikke med i analysen. Det er i alt 100 kontanthjælpsmodtagere, 4.948 førtidspensionister, 616 børn med iværksatte anbringelser og 887 børn med alvorlige underretninger.
Det skyldes især bopælsadresser i udlandet.
En person kan i mellemliggende år være flyttet til eller fra kommunen/kommunegruppen og tilbage igen, ligesom flytninger i løbet af året ikke vil fremgå. Der tages ikke højde for, om personerne fik offentlig forsørgelse, da de flyttede til
kommunen, eller om ydelsen er blevet tildelt efterfølgende.
For børn med iværksatte anbringelser og alvorlige underretninger anvendes forældrenes bopælskommuner. Det giver
mulighed for at gå tilbage i tid for de yngre børn, men gøres også fordi børn kan anbringes i andre kommuner end
deres forældres bopæl, imens udgiften fortsat ligger hos forældrenes bopælskommune. Mødrene er fundet i Befolkningsregistret og har fået tilknyttet bopælskommune og kommunegruppe fem år tidligere. For størstedelen af mødrene
anvendes bopælen ultimo året, alternativt den senest kendte kommune i året. I de tilfælde, hvor moren ikke kan findes
i registret, identificeres faren. Hvis mødrene/fædrene optræder flere år, vælges det første år fra 2017-2019, og hver
mor/far tæller kun én gang selv om der kan være flere børn med iværksættelser eller alvorlige underretninger.
Der kan være overlap mellem de fire grupper af socialt udsatte. Mødre/fædre til børn med alvorlige underretninger kan
fx samtidig være førtidspensionister eller kontanthjælpsmodtagere, og så tæller både mor/far og barn med i hver deres
gruppe.
Nettotilflytning af socialt udsatte i landkommunerne
For grupperne af socialt udsatte er der altså en højere andel af tilflyttere i landkommunerne end i
hovedstads- og bykommunerne. Men der er naturligvis også socialt udsatte, der flytter fra fx landkommunerne, dvs. det er relevant at undersøge nettotallene – hvor mange flere flytter til end fra?
Nettotilflytningen kan godt være positiv i alle kommuner, da tallene inkluderer flytninger fra udlandet. En væsentlig del (11.600 ud af 28.100 svarende til 41,2 pct.) af kontanthjælpsmodtagerne,
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der er tilflyttere inden for femårsperioden, havde en ukendt bopælskommune i 2014, hvilket hovedsageligt skyldes at bopælen var i udlandet. Det kan bunde i, at gruppen af kontanthjælpsmodtagere inkluderer personer på integrationsydelse.
Tabel 1 viser nettotilflytningen til henholdsvis hovedstads- og storbykommuner og landkommuner
for de fire grupper af socialt udsatte borgere, inkl. tilflytninger fra udlandet, jf. boks 2. Flyttebevægelserne bag nettotilflytningerne for de fire grupper fremgår af tabel B1 – B4 i bilaget.
I landkommunerne er der en nettotilflytning af alle de fire grupper af socialt udsatte borgere, dvs.
flere er flyttet til end fra. Men der er forskel på, hvor mange borgere det drejer sig om. Nettotilflytningen er antalsmæssigt lavest for forældre til børn med iværksatte anbringelser og alvorlige underretninger og højest for kontanthjælpsmodtagere.
Flere førtidspensionister og forældre til børn med iværksatte anbringelser er flyttet fra hovedstadsog storbykommunerne end til, det vil sige, at hovedstads- og storbykommunerne har en negativ
nettotilflytning. Der er omvendt en positiv nettotilflytning af kontanthjælpsmodtagere og forældre
til børn med alvorlige underretninger.
Hvis man sætter nettotilflytningen i forhold til den samlede gruppe af socialt udsatte i de to typer
af kommuner, får man den andel af grupperne, som kan forklares ved, at flere flytter til end fra, jf.
tabel 1. I landkommunerne kan 14,3 pct. af kontanthjælpsmodtagerne i 2019 henføres til nettotilflytning inden for fem år. I hovedstads- og storbykommunerne drejer det sig om 7,0 pct. For de
øvrige grupper af socialt udsatte i landkommunerne er det en mindre andel der udgøres af tilflyttere inden for en femårsperiode (2,2-9,0 pct.).
Tabel 1

Nettotilflytning for personer der er flyttet til kommunegruppen inden for en femårsperiode. 2017-2019
Nettotilflyttede

Alle

Andel

Hovedstads- og
Hovedstads- og
Hovedstads- og
storbykommune Landkommune storbykommune Landkommune storbykommune Landkommune
Antal socialt udsatte

Kontanthjælpsmodtagere
Førtidspensionister
Iværksatte anbringelser
Alvorlige underretninger

3.400
-2.700
-100
400

3.400
1.600
100
600

49.100
89.200
2.400
11.700

pct.

23.900
73.200
2.200
6.500

7,0
-3,1
-2,1
3,2

Antal 15-64 årige

15-64 årige

148.200

8.400

1.608.600

14,3
2,2
6,1
9,0
pct.

703.000

9,2

1,2

Anm: Tabellen er lavet ud fra bopælskommuner for de enkelte personer i analyseåret og fem år tilbage i tid. Personer med ukendt bopælskommune
i analyseåret er ikke indregnet.
Kilde: Udtræk fra Befolkningsregistret, registret over sociale pensioner, kontanthjælpsregistret, registret over underretninger samt registret over
iværksættelser.

For hele gruppen af 15-64 årige er der en nettotilflytning i både landkommunerne og hovedstadsog storbykommunerne. Figur 7 viser, hvor tilflytterne i landkommunerne kommer fra – både i de
fire grupper og for hele befolkningen i alderen 15-64 år. Blandt tilflyttede kontanthjælpsmodtagere
kommer 39 pct. (2.800 ud af 7.100) fra personer med ukendt kommune i 2014, hvilket indikerer
en vis tilflytning fra udlandet i denne gruppe. For førtidspensionister og forældre til børn med
iværksatte anbringelser kommer den største andel af tilflytterne fra provinsbykommunerne.
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Figur 7
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Anm: Personer med ukendt bopælskommune i analyseåret er ikke indregnet.
Kilde: Udtræk fra Befolkningsregistret, registret over sociale pensioner, kontanthjælpsregistret, registret over underretninger samt registret over
iværksættelser.

Forskelle mellem kommuner
Afsnittet ovenfor har beskrevet den samlede nettotilflytning af socialt udsatte til landkommunerne.
For den enkelte kommune kan billedet imidlertid godt være et noget andet end for den samlede
gruppe. I nedenstående afsnit ses der nærmere på nettoflytninger til enkeltkommuner. 4 Der fokuseres på kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, da disse grupper er antalsmæssigt
store nok til, at der kan opgøres flyttemønstre på kommuneniveau. Kommunerne Ærø, Samsø,
Fanø og Læsø sorteres dog fra, da det forholdsvis lave antal af personer giver for stor usikkerhed
i beregningen af andele.
Figur 8 viser nettotilflytningen for kontanthjælpsmodtagere som andel af det samlede antal kontanthjælpsmodtagere i den enkelte kommune. Kommuner med en positiv nettotilflytning, dvs. at
flere flytter til end fra, er markeret med mørkere blå. Kommuner med en negativ nettotilflytning,
dvs. at flere flytter fra end til udgør den lyse farve på kortet.
Alle landkommuner har nettotilflytning af kontanthjælpsmodtagere, men andelen varierer fra 3,1
pct. i Vesthimmerlands Kommune til 31,7 i Langeland Kommune. Også andre landkommuner har
andele på over 20 pct., fx Skive og Lemvig. I alt 21 ud af de 27 landkommuner i analysen har en
andel på 10 pct. nettotilflyttere eller over. Antalsmæssigt er nettotilflytningen dog høj i kommuner
som Guldborgsund og Lolland (hhv. ca. 380 og 250 nettotilflyttede personer).
Også 22 af de 27 hovedstads- og storbykommuner har positiv nettotilflytning af kontanthjælpsmodtagere, og 11 af dem har en andel på over 10 pct. Enkelte kommuner som Hørsholm har en
høj andel men et lavt antal (under 60 nettotilflyttede personer). Antalsmæssigt er det især storbyerne Aarhus (ca. 910 personer), Aalborg (ca. 890 personer) og Odense (ca. 470 personer) der
har flest nettotilflyttere.
De sidste 5 hovedstads- og storbykommuner har flere der flytter fra end til. Det gælder fx Ishøj
og Albertslund, hvor der dog er tale om antalsmæssigt få personer (under 50 nettofraflyttede
personer).

4 Flytningerne omfatter flytninger fra udlandet samt alle andre kommuner – både bykommuner og andre landkommuner, jf. boks 2.
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Figur 8

Andel nettotilflyttede kontanthjælpsmodtagere inden for fem år ud af alle kontanthjælpsmodtagere i
kommunen. 2019

Anm: Figuren er lavet ud fra bopælskommuner for de enkelte personer i analyseåret og fem år tilbage i tid. Personer med ukendt bopælskommune
analyseåret er ikke indregnet.
Kilde: Udtræk fra Befolkningsregistret og kontanthjælpsregistret.

Figur 9 viser andelen af nettotilflyttede førtidspensionister ud af det samlede antal førtidspensionister i kommunen. Oplandskommunen Faxe samt landkommunerne Langeland og Lolland har
de højeste andele nettotilflyttede førtidspensionister inden for fem år blandt de inkluderede kommuner, nemlig 6-9 pct. af alle førtidspensionister i kommunen. Antalsmæssigt er det Lolland Kommune (ca. 240 personer), Faxe Kommune (ca. 140 personer) og Guldborgsund Kommune (ca.
140 personer), der har flest nettotilflyttere. Der er ingen landkommuner, hvor flere førtidspensionister er flyttet fra end til inden for en femårsperiode.
I 24 ud af de 27 hovedstads- og storbykommunerne er flere førtidspensionister flyttet fra kommunen end til kommunen. Der er især en relativ høj nettofraflytning i kommunerne Vallensbæk (ca.
-40 personer), Albertslund (ca. -110 personer), Hørsholm (ca. -30 personer) og København (ca.
-940 personer), hvor nettotallet af fraflyttede udgør ca. 5-15 pct. af det samlede antal førtidspensionister.
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Figur 9

Andel nettotilflyttede førtidspensionister inden for fem år ud af alle førtidspensionister i kommunen.
2019

Anm: Figuren er lavet ud fra bopælskommuner for de enkelte personer i analyseåret og fem år tilbage i tid. Personer med ukendt bopælskommune
i analyseåret er ikke indregnet.
Kilde: Udtræk fra Befolkningsregistret og registret over sociale pensioner
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Bilag 1. Flyttestrømme mellem kommunegrupper
Tabel B1

Flyttestrømme mellem kommunegrupper for kontanthjælpsmodtagere i forhold til bopæl fem år før.
2019

Til

Hovedstads- og
Fra
storbykommune
Hovedstads- og
storbykommune
Provinsbykommune
1.366
Oplandskommune
1.516
Landkommune
1.370
Ukendt/udland
3.833
I alt
8.085
Tabel B2

Ukendt/udland

I alt

1.597

1.462

1.583

27

4.669

-

1.022

1.634

16

4.038

1.488
1.463
2.950
7.498

840
2.005
5.329

1.111
2.773
7.101

7
6
56

4.122
3.679
11.561
28.069

Provinsbykommune

Oplandskommune Landkommune

Ukendt/udland

I alt

1.791

2.552

2.271

669

7.283

-

1.754

2.337

337

5.652

1.797
2.052
263
5.903

1.169
173
5.648

1.609
367
6.584

235
404
1.645

5.193
5.008
1.180
24.316

Flyttestrømme mellem kommunegrupper for forældre til børn med iværksatte anbringelser i forhold til
bopæl fem år før. 2017-2019

Til

Hovedstads- og
Fra
storbykommune
Hovedstads- og
storbykommune
Provinsbykommune
67
Oplandskommune
70
Landkommune
83
Ukendt/udland
134
I alt
354
Tabel B4

Oplandskommune Landkommune

Flyttestrømme mellem kommunegrupper for førtidspensionister i forhold til bopæl fem år før. 2019

Til
Hovedstads- og
Fra
storbykommune
Hovedstads- og
storbykommune
Provinsbykommune
1.224
Oplandskommune
1.552
Landkommune
1.383
Ukendt/udland
377
I alt
4.536
Tabel B3

Provinsbykommune

Provinsbykommune

Oplandskommune Landkommune

Ukendt/udland

I alt

111

115

125

55

406

-

102

140

35

344

117
121
79
428

65
67
349

85
91
441

27
39
156

299
308
371
1.728

Flyttestrømme mellem kommunegrupper for forældre til børn med alvorlige underretninger i forhold til
bopæl fem år før. 2017-2019

Til

Hovedstads- og
storbykommune
Fra
Hovedstads- og
storbykommune
Provinsbykommune
275
Oplandskommune
301
Landkommune
217
Ukendt/udland
861
I alt
1.654
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Provinsbykommune

Oplandskommune Landkommune

Ukendt/udland

I alt

376

511

326

67

1.280

-

336

368

27

1.006

344
367
596
1.683

191
373
1.411

287
423
1.404

24
41
159

956
816
2.253
6.311
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