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1. Tidsseriens – eller statistikområdes indhold
ndhold

Navn på tidsserie(r) eller
statistikområde
Indhold i tidsserie

Flytninger mellem Øresundsregionens kommuner efter fra- og tilflytningskommune,
tilflytn
aldersgruppe og køn,
køn fødeland og statsborgerskab.
Tidsserien indeholder sammenlignelig statistik over befolkningen i Danmark og Sverige
fra 1998 og frem.

2. Datagrundlag/kilder
Danske kilder

Svenske kilder

Sammenlignelighed

Danmarks Statistiks befolkningsstatistikregister, som dagligt modtager oplysninger om
flytninger fra det Centrale Personregister
Pe
(CPR).
SCBs befolkningsregister, som dagligt opdateres med oplysninger om flytninger fra
Skatteverket.
Sammenlignelighed vurderes som værende god.

3. Population (statistiske begreber)
Generelt om population –
evt. uddybning af indhold
Den danske population

Den svenske population
Sammenlignelighed

Flytninger som fortages
fortage i året over kommunegrænsen i Danmark henholdsvis Sverige
Sver

Samtlige flytninger, der foretages i løbet af året, er medtaget, dvs. opgørelsen er
hændelsesbaseret. Således vil en person, der flere gange i løbet af kvartalet flytter eller
vandrer, optræde flere gange i flytte-/vandringstatistikken.
flytte
Det samme gør sig gældende for den svenske statstik.
statstik
Sammenlignelighed vurderes som værende god.

4. Variable og konstruktion
Fælles variabelliste

Køn og alder: Oplysninger om køn og alder udledes både hos SCB og DSt fra
fødselsnummerdelen
ødselsnummerdelen i en persons personnummer. Oplysningerne om køn anses som
værende af høj kvalitet. Brugen af personnumre er så omfattende, at eventuelle fejl
normalt hurtigt opdages.
Fra- og tilflytningskommune:
tilflytningskommune Oplysninger om fra- og tilflytningskommune
registereres af folkeregisteret i den kommune,
kommune hvortil eller hvori flytningen sker.

Konstruktion af variable

Konstruktion af statistikken

Statistikken over flytninger mellem kommuner i Øresundsregionen produceres ved en
særskilt årlig udveksling af data mellem Dst og SCB. Det betyder, at statistikken gør det
muligt at følge integrationen i grænseregionen med hensyn til flytninger og
bosætningsmønster.
Statistikken om flytninger indenfor de danske henholdsvis svenske kommuner
udtrækkes fra danske henholdsvis svenske registre. Der udveksles ikke oplysninger
mellem SCB og DST ved dannelsen af disse indenlandske statistikker.

Sammenlignelighed

Sammenlignelighed vurderes som værende god.

5. Databrud
Overordnet om databrud

Kommunalreformen i Danmark trådte i kraft 1. jan 2007 og betød en reduktion af
kommunerne fra 271 til 98. Befolkningen i kommunerne er blevet opdateret for disse 98
kommuner tilbage til 1998 for at skabe sammenlignelighed før og efter 2007 på
kommuneniveauet.

Databrud i danske data

Ved den danske kommunalreform pr. 1. januar 2007 blev den gamle Slangerup
Kommune splittet op og lagt ind under hhv. den nye Frederikssund (kommunekode 250)
og den nye Hillerød Kommune (kommunekode 219). I Øresundsstatistikken er
flytninger til og fra den gamle Slangerup Kommune i perioden 1998-2006 i sin helhed
blevet lagt ind under den ny Frederikssund Kommune. Dette betyder, at de
mellemkommunale flytninger for Frederikssund Kommune i denne periode ligger ca. 12 % højere end i virkeligheden. Tilsvarende er flyttetallene for Hillerød Kommune for
samme periode en lille smule lavere end i virkeligheden.

Databrud i svenske data

Der er ikke sket nogen kommuneændringer i Skåne i opgørelsesperioden.

6. Diskretionering
Diskretionering

I tabellerne Fly30, Fly31, Fly32, Fly33, Fly46 og Fly47 er observationer med værdier i
intervallet 1-4 personer blevet sløret. Sløringen er sket ved at disse observationer er
blevet tildelt en tilfældig værdi i samme interval. De rigtige værdier fås ved aggregering
til et højere geografisk niveau (f.eks. kommuner landsdele/regionsdele).

7. Afvigelser for andet offentliggjort statistik og
kvalitetssikring
Afvigelser fra anden
offentliggjort statistik
Kvalitetssikring

Før offentliggørelse udarbejdes der en testrapport på de danske flytninger, der ligger til
grund for datamaterialet

8. Referencetid
Generelt om referencetid

Opgørelserne af bevægelserne om indenlandske flytninger foretages med hensyntagen
til indberetningstiden. Opsamlingsperioden er 30 dage efter årets udløb (for Danmark).
I Sverige er opsamlingsperioden en måned efter referencetidspunktet.

Referencetid for danske
variable

Opgørelserne af bevægelserne indenlandske flytninger, som udelukkende er baseret på
CPR-oplysninger, foretages med tilsvarende hensyntagen til indberetningstiden.
Opsamlingsperioden er 30 dage, og hændelser, der indberettes med større forsinkelse,

overføres til det følgende år.
Fra 2007 bliver disse forsinkede indberetninger, med en hændelsesdato, der ligger forud
for det aktuelle år, ikke længere medtaget i det aktuelle år

Referencetid for svenske
variable
Sammenlignelighed

I Sverige gøres det samme som i Danmark fra og med 2007.

Sammenlignelighed vurderes som værende god.

9. Opdateringsintervaller
Interval for opdatering
Udgivelsestid
Mere information

Tidsserien opdateres årligt
I marts/april måned opdateres data i Øresundsdatabasen.
På http://www.orestat.se/offentliggorelseskalender-0
ligger offentliggørelseskalenderen.

10. Kontaktinformation
Henvendelser

Alle tidsserier i Øresundsdatabasen er forsynet med en kontaktperson fra hhv.
Danmarks Statistik og Statistiska centralbyrån.

