
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd     Reventlowsgade 14, 1 sal.     1651 København V     33 55 77 10     www.ae.dk 

Flyttemønstre mellem landets kommuner 
 

Offentligt forsørgede fraflytter 
de store byer 
 

Den største nettofraflytning af offentligt forsørgede er fra de største byer og kommunerne om-

kring Hovedstaden. Omvendt kommer den største nettotilflytning af offentligt forsørgede til 

Lolland-Falster samt Vest- og Sydsjælland. Særligt på Sjælland er flyttemønstrene for offentligt 

forsørgede meget markante fra øst mod syd og vest. 

 

 

af analysechef Jonas Schytz Juul 15. august 2018 

og stud.polit Solveig Prag Blicher 

Analysens hovedkonklusioner 

• I Langeland kommune udgør nettotilflytningen af offentligt forsørgede den største andel. 
Næstefter Langeland kommer Odsherred, Lolland og Guldborgsund, hvor den gennem-
snitlige årlige nettotilflytning udgør omkring 1,5 pct. af alle offentligt forsørgede i kom-
munen. 
 

• De seks kommuner med det største antal nettotilflyttere (dvs. tilflytninger fratrukket fra-
flytninger) på offentlig forsørgelse ligger alle på Lolland-Falster samt Vest- og Sydsjæl-
land. 

 
• De fem største danske byer, København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg er alle 

blandt de kommuner med den største nettofraflytning af offentligt forsørgede. Alle fem 
kommuner har haft en nettofraflytning af offentligt forsørgede i alle de tre seneste år.  
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Offentligt forsørgede fraflytter de store byer 

I denne analyse er der set på flyttemønstrene mellem kommuner for personer, der er på offentlig forsør-

gelse. I analysen er der set på de årlige nettoflytninger, dvs. tilflytninger fratrukket fraflytninger mellem 

kommunerne for personer i aldersgruppen 18-64 år, som er på offentlig forsørgelse. For at få en robust 

opgørelse er nettotilflytningerne opgjort som et gennemsnit over en treårig periode (2016, 2017 og 

2018). Studerende er udeladt af opgørelsen. I boks 1 er metoden beskrevet i detaljer. 

 

I tabel 1 er der vist de 15 kommuner, hvor nettotilflytningen udgør den største andel af alle personer på 

offentlig forsørgelse i kommunen. Den kommune, hvor den gennemsnitlige årlige nettotilflytning er 

størst er i Langeland kommune, hvor der årligt er nettotilflyttet svarer til 2,1 pct. af alle offentligt forsør-

gede. Næstefter Langeland kommer Odsherred, Lolland og Guldborgsund, hvor den gennemsnitlige år-

lige nettotilflytning udgør omkring 1,5 pct. af alle offentligt forsørgede i kommunen. 

 

I tabel 1 er der også vist de 15 kommuner, hvor den gennemsnitlig årlige nettofraflytning af offentligt 

forsørgede er størst. Helt i top er Albertslund kommune, hvor der årligt er fraflyttet hvad der svarer til 

1,6 pct. af de offentligt forsørgede i kommunen. Herefter følger Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Ishøj, Glos-

trup og Århus, hvor der årligt er fraflyttet hvad der svarer til over 1 pct. af alle offentligt forsørgede i 

kommunen. 

 

 Tabel 1. 15 kommuner med størst nettofraflytning og -tilflytning, årligt gennemsnit 2016-2018, 
pct. af alle offentligt forsørgede i kommunen 
  
15 kommuner med størst nettofraflytning Pct.  15 kommuner med størst nettotilflytning Pct. 

Albertslund -1,6   Langeland 2,1 

Hvidovre -1,3   Odsherred 1,7 

Lyngby-Taarbæk -1,3   Lolland 1,4 

Ishøj -1,2   Guldborgsund 1,4 

Glostrup -1,2   Vallensbæk 1,4 

Århus -1,1   Faxe 1,2 

København -0,9   Stevns 1,2 

Aalborg -0,9   Vordingborg 1,2 

Odense -0,9   Nyborg 1,1 

Gentofte -0,9   Kalundborg 1,0 

Egedal -0,7   Nordfyns 1,0 

Favrskov -0,6   Hørsholm 1,0 

Høje-Taastrup -0,6   Rødovre 1,0 

Greve -0,6   Assens 1,0 

Gladsaxe -0,6   Bornholm 0,9 

Anm: Tabellen viser nettotilflytningen til kommunen af personer i aldersgruppen 18-64 år på offentligt forsørgelse ekskl. studerende. Opgørelsen er 

et gennemsnit over nettotilflytningen i løbet af tre år, 2016-2018. Metoden er uddybet i boks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

I figur 1 er nettoflytningen af offentligt forsørgede vist på et landkort. På landkortet er de to mørkeste 

farver de kommuner, hvor der har været en nettotilflytning af offentligt forsørgede de seneste tre år. De 

to lyseste farver er de kommuner, hvor der har været en nettofraflytning af offentligt forsørgede.  
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Af kortet ses det, at nettotilflytningen af personer på offentlig forsørgelse generelt er størst på Lolland-

Falster, Vest- og Sydsjælland og på Fyn udenfor Odense. I alt er der 30 kommuner, hvor nettotilflytnin-

gen af offentligt forsørgede årligt udgør over ½ pct. af alle offentligt forsørgede i kommunen.  

 

Af kortet ses det også, at de kommuner, hvor nettofraflytningen er størst er, er de fire største byer, samt 

en række kommuner omkring hovedstadsområdet. 

 

Figur 1. Nettoflytning af offentligt forsørgede, gns. 2016-2018, pct. af off. forsørgede i kommunen 

Anm: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

I figur 2 er der vist en opgørelse over, hvor mange år ud af de seneste tre år, kommunerne har oplevet 

en nettotilflytning af personer på offentlig forsørgelse. I figur 2 er de mørkeste kommuner de 37 kom-

muner, der hvert år de seneste tre år har haft en nettotilflytning af personer på offentlig forsørgelse.  

 

I figur 2 er opdelingen af Sjælland meget tydelig: Alle kommuner i udkanten af Sjælland samt Lolland-

Falster har hvert år haft en nettotilflytning af personer på offentlig forsørgelse. Derudover ses det, at en 

række fynske kommuner har haft en nettotilflytning af offentligt forsørgede hvert år, ligesom det er til-

fældet for nogle jyske kommuner. 
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På kortet er de lyseste kommuner de 20 kommuner, der hvert år de seneste tre år har haft en nettofra-

flytning af personer på offentlig forsørgelse. Det er bl.a. kommunerne med de fem største danske byer, 

København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg. Det er værd at bemærke, at studerende er fraregnet i 

opgørelsen. Udover de fem største byer, har en række kommuner nord for og omkring København haft 

en nettofraflytningen af offentligt forsørgede hvert år de seneste tre år. 

 

Figur 2. Antal år med nettotilflytning af off. forsørgede, 2016-2018 

Anm: Som tabel 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

Flest offentligt forsørgede flytter til Lolland-Falster 

Ovenfor er rangeringen af kommunerne opgjort relativt til, hvor mange offentligt forsørgede, der er i 

kommunen. Alternativt kan man rangere kommunerne efter, hvor mange personer nettotilflytningen ud-

gør uden at forholde det til antallet af personer i kommunen. Det er vist i tabel 2, hvor de årlige flytninger 

de seneste tre år er vist samlet.  

 

I tabellen er de 10 kommuner, hvor der er flest nettotilflyttede på offentligt forsørgelse samlet over en 

treårig periode vist. Øverst på listen er Guldborgsund, hvor der er tilflyttet 404 personer på offentlig 

forsørgelse i alt de sidste tre år netto. Som det ses af tabellen, dækker det over 1.502 tilflyttere og 1.098 

fraflyttere. Herefter kommer Lolland kommune, med 1.302 tilflyttere og 981 fraflyttere, hvilket har givet 
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339 nettotilflyttere på offentlig forsørgelse de seneste tre år. Af tabellens ses det, at de seks kommuner 

med det største antal nettotilflyttere på offentlig forsørgelse alle ligger på Lolland-Falster samt Vest- og 

Sydsjælland.  

 

 

 Tabel 2. 10 kommuner med største antal nettotilflyttere på offentlig forsørgelse, i alt 2016-2018 
    Tilflyttere i alt Fraflyttere i alt Nettoflytning i alt 

Guldborgsund 1.502 1.098 404 

Lolland 1.320 981 339 

Odsherred 981 730 251 

Vordingborg 1.086 855 231 

Kalundborg 1.179 956 223 

Slagelse 1.517 1.296 221 

Silkeborg 1.400 1.190 210 

Holbæk 1.400 1.197 203 

Viborg 1.684 1.505 179 

Faaborg-Midtfyn 1.122 945 177 

Anm: Som tabel 1. Det er summen af de årlige flytninger over tre år der er vist i tabellen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. 

 

I tabel 3 er der vist de 10 kommuner med det største antal nettofraflyttere på offentlig forsørgelse. Den 

kommune med den største nettofraflytning af personer på offentlig forsørgelse (ekskl. studerende) er 

Københavns kommune, hvor der i de seneste tre år i alt er fraflyttet 1.694 på offentlig forsørgelse, netto. 

Det dækker over 7.663 tilflyttere og 9.357 fraflyttere på offentlig forsørgelse. Næstefter København er 

det Århus med 1.421 nettofraflyttere på offentlig forsørgelse årligt, efterfulgt af Odense og Aalborg med 

hhv. 766 og 697 årlige fraflytninger af personer på offentlig forsørgelse, netto.  

 

 Tabel 3. 10 kommuner med største antal nettofraflyttere på offentlig forsørgelse, i alt 2016-2018 
   Tilflyttere i alt Fraflyttere i alt Nettoflytning i alt 

København 7.663 9.357 -1.694 

Århus 3.597 5.018 -1.421 

Odense 2.531 3.297 -766 

Aalborg 2.546 3.243 -697 

Hvidovre 841 1.075 -234 

Esbjerg 1.354 1.563 -209 

Albertslund 441 617 -176 

Lyngby-Taarbæk 622 767 -145 

Gladsaxe 1.114 1.235 -121 

Gentofte 843 960 -117 

Anm: Som tabel 1. Det er summen af de årlige flytninger over tre år der er vist i tabellen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.   
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Metodeboks 

Analysen er lavet på baggrund af alle 18-64-årige, der bor i Danmark d. 1. januar i året og som ikke er studerende, dvs. ikke 
er i gang med en ordinær uddannelse d. 1. oktober året inden. Læsø, Samsø, Ærø og Fanø vises ikke grundet diskretionshen-
syn.  
 
Overførselsmodtagere er defineret ud fra deres status i uge 43 (sidste hele uge i oktober) året inden.  
 
Kontanthjælpsmodtagere er alle, der modtager enten ordinær kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse.  
Overførselsmodtagere er alle, der modtager overførsler fra staten (se bilag 1 for hvilke ydelser, der her er tale om).  
 
Flytninger er defineret efter bopæl d. 1. januar. En person er altså tilflytter, hvis vedkommende havde boede i en anden kom-
mune d. 1. januar det foregående år.  Indvandring fra udlandet er ikke medregnet. 
 

 

Bilag 1. Oversigt over offentlige ydelser, der er inkluderet i analysen 

Dagpenge 

Feriedagpenge fra ledighed 

Kontanthjælp 

Uddannelseshjælp 

Særlig uddannelsesydelse 

Arbejdsmarkedsydelse 

Kontantydelse 

Integrationsydelse 

6-ugers-selvvalgt uddannelse 

Efterløn 

Fleksydelse 

Ledighedsydelse 

Forrevalidering 

Revalidering 

Fleksjob 

Skånejob 

Førtidspension 

Ressourceforløb 

Jobafklaring 

Sygedagpenge 

 

 


