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Baggrund 

Jeg har via. TARGIT forsøgt at finde tal på hvordan udviklingen af 

skattebetalende borgere er i vores by. Selvom Århus vokser med et 

raskt tempo, virker det som om at vi mister gode skatteborgere til 

vores nabokommuner. Altså de unge borgere der er færdige med deres 

uddannelse og skal til at stifte familie. Det man normalt kalder gode 

skatteborgere, og dem der betaler for vores kernevelfærd. Senest har 

Horsens Kommune kørt en stor kampagne i Århus, for at tillokke de 

borgere der skal til at stifte familie. 

  

Gældende for nedenstående punkter, vil jeg gerne have tal og 

udviklingen siden 2012. Og gerne sammenholdt med udviklingen i 

Business Region Aarhus, Region Midtjylland og landstendensen. 

 

Forespørgsel 

 

1. Fra 2014 til 2015 kan jeg se at vi har en nettofraflytning af 

borgere i aldersgruppen 25-59 år. Eneste aldersgrupper hvor der 

er nettotilflytning, er de 15-24 årige, altså studerende. 

Har vi nyere tal på dette? 

  

2. Har vi eller nogle af de omliggende kommuner tal og analyser på 

hvor mange, hvem og af hvilke årsager Århusianere flytter til de 

omliggende kommuner? 

  

3. Hvordan har udviklingen været i befolkningssammensætningen i 

ovennævnte periode? 
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4. Hvordan ser kommunens procentvise befolkningsfordeling ud, 

når det kategoriseres ud fra beskæftigelsesstatus? (børn, 

studerende, forskellige ledighedsgrupper, pensionist, ansat i 

hhv. den private og offentlige sektor osv.) 

  

5. Antallet af bruttoledige i september 2015 og 2016, viser at vi i 

Århus har fået lidt flere ledige. Modsat Business Region Aarhus, 

Region Midtjylland og landstendensen der oplevede et fald på 

6,1 til 7,5 procent. 

Hvordan ser tallene og udviklingen ud siden 2012? 

 

6. Hvor stor en procentdel af arbejdsstyrken er de bruttoledige? 

 

7. Hvordan er fordelingen blandt lediges uddannelsesbaggrund? 

(Akademikere, ufaglærte osv.) 

 

8. Hvor længe er den gennemsnitlige ledighedsperiode for de 

forskellige ledighedgrupper? (akademikere, ufaglærte osv.) 

  

Et tillægsspørgsmål til en PDF på vores hjemmeside: Folketallets 

bevægelser 2006-2015 

  

1. Der bruges betegnelsen tilflyttere fra udland. Har man tal på 

hvem disse er? Hvor mange danske, vestlige, ikke vestlige. Og er 

de studerende, i job eller ledige? 

2. Findes nyere tal end fra 2014 når det drejer sig om 

beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelsesland? 


