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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Jonas Bjørn Jensen den 8. 
juni 2022 om kontrol af flytteanmeldelser 
 
Spørgsmål 
På budgetseminaret blev vi oplyst, at der registreres op mod 5.000 flyt-
ninger lige op til studiestart på ungdomsuddannelserne, og at de flyt-
ninger vurderes at være såkaldt "falske" flytninger, men ønsket om at 
få større sandsynlighed for at få adgang til en særlig ungdomsuddan-
nelse. Og at det forhold er omkostningsfyldt for kommunen, fordi flyt-
ningerne skal kontrolleres manuelt. 
  
Er det rigtigt forstået, og har vi data, der underbygget det forhold? 
 
Svar 
I forbindelse med studiestart flytter mange studerende til København. 
Studerende, som allerede har en bopæl i Danmark, flytter deres adresse 
via den digitale flytteløsning i borger.dk. Herudover indrejser cirka 
5.000 udenlandske studerende, hvor indrejsen sker i International 
House Copenhagen.   
 
I forbindelse med optag på ungdomsuddannelser modtager Folkeregi-
steret hvert år en række flytteanmeldelser for unge mellem 15 og 18 år, 
hvor der anmeldes flytning væk fra den ene eller begge forældres 
adresse til en adresse i København. Typisk meldes der flytning til en 
adresse, hvor der bor en anden voksen eller en familie i forvejen, som 
ofte er i familie med den unge eller ven af forældrene eller den unge.  
 
Disse sager udtages automatisk til kontrol som følge af en formodning 
om, at der alene anmeldes flytning til en adresse tæt på et bestemt 
gymnasium for at opfylde afstandskriteriet for optagelse. Optagelse på 
gymnasierne er i høj grad bestemt af den geografiske afstand fra folke-
registeradressen til skolen. 
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Folkeregistret foretager en kontrol for at sikre, at der reelt tages ophold 
på adressen efter reglerne i CPR-lovgivningen. 
 
Sagerne er meget tidskrævende, da der skal foretages en undersøgelse 
af, om flytningen er reel, og der skal træffes en afgørelsen om afslag på 
registrering af flytning, hvis den efter en konkret vurdering ikke vurde-
res at være reel. Som led i sagsbehandlingen anmoder Folkeregistret 
forældrene om oplysninger og dokumentation for flytningen. Sagerne 
afføder generelt mange telefoniske henvendelser fra ressourcestærke 
forældre. 
 
I forbindelse med indeværende års optagelse, har Folkeregisteret mod-
taget 121 flytteanmeldelser på unge, som fraflytter deres forældres bo-
pæl til adresser tæt på det gymnasium, som de ønsker optag på. 
 
I 39 sager har forældrene trukket anmeldelsen tilbage efter modtagelse 
af et høringsbrev fra Folkeregistret. I 44 sager er der givet afslag på re-
gistrering, og i 7 sager er flytningen godkendt. Folkeregisteret har fort-
sat 31 sager under behandling. Den gennemsnitlige sagsbehandlings-
tid i sagerne er 2-3 måneder. Kun få sager bliver efterfølgende påklaget 
til Indenrigs- og Boligministeriet. 
 
Folkeregistret forventer, at gymnasiereformen, som træder i kraft fra 
næste skoleår, vil føre til endnu flere sager, fordi pladserne på de en-
kelte gymnasier også vil blive fordelt ligeligt mellem unge fra lav- mel-
lem- og højindkomst familier. Det betyder, at den enkelte kun kan 
komme i betragtning til en tredjedel af pladserne, og det derfor bliver 
endnu vigtigere at have folkeregisteradresse meget tæt på skolen.  
 
 
Med venlig hilsen 

Søren Pedersen 

Administrerende direktør  

 

 


