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1 (Åben) Måltal for ungdomsuddannelser 2021
 
Sags ID: EMN-2021-00252

Resumé
Landets kommuner skal hvert år fremlægge søge- og måltal for søgningen til ungdomsuddannelse. 
Hvis søgningen til EUD er under 10 pct., skal kommunen udarbejde en handleplan for, hvordan 
søgetallet hæves. Der forelægges søge- og måltal for 2022 for Gentofte Kommunes unge til 
politisk beslutning. Desuden fremlægges forslag til handleplan.

Baggrund
Folketinget har i 2018 vedtaget aftalen Fra folkeskole til faglært, der har til formål at sikre, at 
søgningen til erhvervsuddannelse øges på landsplan. I 2020 søgte 20 pct. på landsplan en 
erhvervsuddannelse i forlængelse af 9. eller 10. klasse. 

Kommunalbestyrelsen skal som følge af Lov om kommunal indsats for unge under 25 år årligt 
opgøre søgningen til ungdomsuddannelse. Opgørelsen skal foretages senest ved udgangen af 
marts og skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest ved udgangen af maj, ifølge 
Undervisningsministeriet. Der skal fastsættes måltal for hhv. gymnasiale uddannelser, 
erhvervsuddannelser (EUD) og ”øvrige”. Måltallene skal afgrænses, så de alene omfatter 
søgningen direkte fra 9. og 10. klasse, mens de ikke omfatter unge, der søger 
ungdomsuddannelse senere i ungelivet. 

Søgetallene for 2021 forventes opgjort ultimo marts, i forlængelse af ansøgningsfristen 1. marts.

Udvikling
Udviklingen i søgningen direkte fra 9. eller 10. klasse siden 2015 fremgår af nedenstående skema. 
Som det fremgår er der ikke tale om en entydig tendens, men snarere om mindre udsving fra år til 
år:

EUD
Gentofte

EUD Landsplan GYM
Gentofte

GYM
Landsplan

2015 2,6 18,5 94,6 73,8
2016 3,3 18,4 93,4 74,3
2017 4,2 18,5 91,7 74,0
2018 4,6 19,4 91,1 73,1
2019 3,9 20,1 91,3 72,0
2020 3,0 19,9 93,1 72,0
2021

Måltal 2022* 5,0 +25 92
Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk
* Forslag til måltal for 2022

Erhvervsuddannelser
På landsplan er det en politisk målsætning, at 25 pct. af en ungdomsårgang søger EUD i 2020, 
mens målsætningen hæves til 30 pct. i 2025. 

Gentofte Kommunes søgetal til EUD, herunder også EUX, lå i 2020 på 3 pct. Set over en periode 
fra 2015-2020 har søgningen til EUD for Gentoftes unge varieret fra 2,6 pct. til 4,6 pct. Gentofte 
Kommunes udvikling de seneste år følger udviklingen på landsplan og i de omkringliggende 
kommuner, hvor Lyngby, Gladsaxe og København har tilsvarende haft fald i søgning til EUD. 

http://www.uddannelsesstatistik.dk/
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Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at måltallet for søgningen til EUD direkte fra 9. eller 
10. klasse fastlægges til 5 pct. Forvaltningen foreslår, at måltallet på 5 pct. fastholdes for 2022. 
Dette vurderes både at være et ambitiøst og realistisk måltal, selvom det ligger et stykke fra det 
nationale mål på 25 pct.: En stigning til 5 pct. svarer i 2020-tal til, at 25 elever skal flyttes fra 
gymnasial uddannelse eller ”øvrige” til en erhvervsuddannelse. 

Da Gentofte Kommunes søgetal til EUD ligger under 10 pct., skal kommunen offentliggøre en 
handleplan for, hvordan søgetallet hæves. Gentofte Kommune har derfor udarbejdet en 
handleplan, som skal understøtte, at flere unge i Gentofte vælger EUD. Samtidig er handleplanen 
baseret på en målsætning om, at flest unge vælger den uddannelse, der er rigtig for dem, på et 
veloplyst grundlag om uddannelsesmuligheder. 

Handleplanen betragtes som flerårig, idet det kræver flere års indsats at ændre 
uddannelsestænkningen hos både de unge og deres forældre. Handleplanen er vedlagt som bilag. 

Om handleplanens initiativer skal nævnes, at Gentofte Kommune i 2020 har haft planlagt 
arrangementer, som er blevet aflyst eller udsat grundet corona. Det gælder blandt andet PRØV 
DET!, som har været planlagt til afvikling både i foråret og i efteråret 2020, men som begge gange 
blev aflyst grundet corona. Dertil er der Ambassadørkorpset, som grundet corona blev afviklet 
online i uge 49 og 50. Endelig er GentofteSkills planlagt til sommeren 2021 og forventes fastholdt, 
men i en anden form grundet corona. En samlet status for de tre initiativer fremgår af bilag 2.

Gymnasiale uddannelser
Data viser, at søgemønstret til de ordinære ungdomsuddannelser adskiller sig fra 
landsgennemsnittet, hvad angår Gentofte Kommunes unge. Således var der i 2020 blandt 
Gentoftes unge 93,1 pct., der søgte en gymnasial uddannelse i direkte forlængelse af deres 9. eller 
10. klasse. De gymnasiale uddannelser omfatter både de to- og treårige (stx, htx, hhx, hf, IB, pre-
IB, 2-årig stx). På landsplan var det tilsvarende tal 72 pct. 

Forvaltningen foreslår, at der fastsættes et måltal på 92 pct., der i 2022 søger gymnasial 
uddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse.

Øvrige – STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet 
Andelen af unge, der søger STU eller FGU direkte efter 9. eller 10. klasse lå i 2020 på 1,8 pct. Den 
resterende del på 2,2 pct. dækker over unge, der søger ungdomshøjskole, udlandsophold eller 
arbejde.

For at løfte antallet af ansøgere til EUD, skal der være nogle af de unge, der i dag søger hhv. 
gymnasium eller ”øvrigt”, som fremover i stedet vælger EUD. Det vurderes, at der kan flyttes et 
pct.point fra hver af de to områder med henblik på at løfte søgningen til EUD med ca. 2 
procentpoint, så 5 pct. af en ungdomsårgang i 2022 søger EUD.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller

Til Skoleudvalget samt Erhvervs- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

At fastsætte måltal for 2022 for unges søgning til hhv.: 
1. Erhvervsuddannelse (herunder EUD og EUX): 5 pct.
2. Gymnasiale uddannelser (herunder 2- og 3-årige): 92 pct.
3. Øvrige (STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet): 3 pct.

At vedtage handleplan for søgning til EUD
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Skoleudvalget

Dato: 01-02-2021

Pkt. 1-2, Godkendt.

Bilag
1. Handleplan for øgning af søgetal til EUD GK 2021 (3747109 - EMN-2021-00252)
2. Statusnotat for EUD-handleplanen dec. 2020 (3752241 - EMN-2021-00252)

2 (Åben) DI's lokalt erhvervsklima 2020
 
Sags ID: EMN-2021-00341

Resumé
DI gennemfører årligt en landsdækkende undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. 
Gentofte Kommune opnår i 2020-målingen en placering som nummer 28. Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget orienteres om undersøgelsens resultater for Gentofte 
Kommune. 

Baggrund
DI gennemførte også i 2020 en landsdækkende undersøgelse af kommunernes 
erhvervsvenlighed. Kommunerne er bedømt indenfor 9 kategorier: 

 Infrastruktur og transport
 Arbejdskraft
 Uddannelse
 Kommunal sagsbehandling
 Skatter, afgifter og gebyrer
 Fysiske rammer
 Brug af private leverandører
 Kommunens image
 Information og dialog med kommunen. 

Resultaterne er baseret dels på virksomhedernes tilfredshed med den pågældende 
kategori, dels på tilgængeligt statistik på en række faktorer inden for hver kategori. 
Virksomhederne har i undersøgelse endvidere svaret på det overordnede spørgsmål: 
”Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed”. Spørgsmålet vægter en 
tredjedel af den enkelte kommunes samlede placering.
I Gentofte har 90 af DI’s medlemsvirksomheder svaret på DI’s spørgeskemaundersøgelse, 
svarende til 1.653 arbejdspladser. Virksomhederne dækker blandt andet brancherne 
produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og services. 
Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden august til september 2020.
Gentofte opnår en samlet placering som 28 i DI undersøgelse af det lokale erhvervsklima i 
2020. Dette er en fremgang siden målingen i 2019, hvor Gentofte var placeret som nr. 54. 
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På det overordnede spørgsmål om oplevet erhvervsvenlighed er Gentofte placeret som 
nummer 22, hvilket er en fremgang fra en placering som nummer 62 i 2019. 
Gentofte er gået tilbage i to kategorier: Uddannelse og Brug af private leverandører. Det 
største fald ses i kategorien ”uddannelse” med en placering som nummer 3 i 2019 til en 
placering som nummer 74 i 2020. 

I vedlagte bilag gives et overblik over resultaterne på de enkelte kategorier samt 
bemærkninger til resultaterne. 
Endvidere er vedlagt DI’s dataark med resultaterne for Gentofte Kommune. Det skal 
bemærkes, at spredningen ikke fremgår, hvilket viser, hvordan de enkelte kommuners 
resultater fordeler sig. Hvis flere kommuners resultater er meget lig hinanden, så skal der 
ikke meget til for enten at rykke op eller ned resultatmæssigt. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 

At orienteringen om resultaterne af DI’s lokalt erhvervsklima 2020 tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. DI's Lokalt Erhvervsklima 2020, opsummering og bemærkninger til Gentoftes resultater 
(3755240 - EMN-2021-00341)
2. Resultater for Gentofte (3755255 - EMN-2021-00341)

3 (Åben) Kommunalt erhvervsoverblik efterår 2020
 
Sags ID: EMN-2021-00391

Resumé
Erhvervshus Hovedstaden har udarbejdet Kommunalt erhvervsoverblik efterår 2020, der viser en 
række kommunale nøgletal for kommunernes erhvervsstrukturer. Kommunalt erhvervsoverblik 
forelægges Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Baggrund
Erhvervshus Hovedstaden har udgivet Kommunalt erhvervsoverblik efterår 2020. Overblikket viser 
en række kommunale nøgletal, der tegner en profil af kommunernes og regionens 
erhvervsstruktur. Overblikket bygger på seneste data, der er til rådighed, og er primært fra 2019.

Opsummeret viser data for Gentofte, at: 

 43.912 personer var beskæftiget på arbejdssteder beliggende i Gentofte. Dermed er 
Gentofte den femte største kommune i regionen målt på antal beskæftigede. 
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 30.475 personer pendler ind i kommunen for at arbejde, mens 27.267 personer pendler ud 
af kommunen. 

 Den største branche målt på antal jobs er ”Øvrige brancher inkl. offentlige” med 17.217 
jobs. Dernæst er det brancherne ”Erhvervsservice, mv.” med 12.820 jobs og ”Handel og 
Transport, mv.” med 8.031 jobs. Billedet giver det samme mønster for regionen som 
helhed. 

 Alle brancher på regionsniveau har haft vækst i antal jobs i perioden 2017 – 2019 med et 
samlet gennemsnit på 3,1 pct. Gentofte har haft en vækst på 3,6 pct. 

 Information og kommunikation er den branche, der har oplevet den største vækst i antal 
jobs både i Gentofte og regionen som helhed med en udvikling på 19,7 pct. pct. i perioden 
2017-2019. Der var i 2019 ansat 1.434 i branchen i Gentofte. 

 I Gentofte er der 5.039 arbejdssteder med jobs. Branchen ”Erhvervsservice, mv.” er med 
2.063 arbejdssteder den branche med de fleste arbejdssteder både i Gentofte og regionen. 

 Branchen ”Øvrige brancher, inkl. det offentlige” er den branche, hvor der er opstået flest 
nye arbejdssteder med en vækst på 4,1 pct. i perioden 2017-2019 – dog tæt forfulgt af 
”Erhvervsservice, mv.”.

 Langt de fleste arbejdssteder i Danmark er små virksomheder med op til 4 jobs. I Gentofte 
har 77,7 pct. af virksomhederne fra 1 til 4 jobs (69,7 pct. i regionen). Der var 135 
virksomheder i Gentofte, svarende til 2,7 pct., der har 50 eller flere jobs. 

 Omsætningen i den private sektor i Gentofte var på 69,5 mia. kr. i 2018 og med en positiv 
udvikling på 13,4 pct. i perioden 2016 – 2018. Gentofte havde 944 eksporterende 
virksomheder i 2018. Der var 220 erklærede konkurser i 2019. 

 I 2018 var der 778 nyetablerede virksomheder i Gentofte, hvilket giver en etableringsrate 
på 7,6 pct. (regionsgennemsnit på 7,5 pct.). I 2017 var etableringsraten på 7,9 pct.

Det næste erhvervsoverblik forventes at komme i første kvartal 2021. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: 

At orienteringen om Kommunalt erhvervsoverblik efterår 2020 tages til efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Erhvervshus Hovedstaden, Kommunalt erhvervsoverblik efterår 2020 (3759341 - EMN-
2021-00391)

4 (Åben) Status på ledighedsudviklingen under corona
 
Sags ID: EMN-2021-00770

Resumé
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Corona-pandemien har sat sine spor på arbejdsmarkedet med færre opslåede stillinger og flere 
afskedigelser som følge. Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget gives en status på 
udviklingen i ledigheden som følge af corona-pandemien. 

Baggrund
Corona-pandemien har sat sine spor på arbejdsmarkedet og med en højere ledighed som følge. 

Den stigende ledighed har primært ramt de jobparate ledige. Antallet af forsikrede ledige 
målt i fuldtidspersoner er steget med 26,1 pct. i 2020, og for de jobparate 
kontanthjælpsmodtagere er stigningen på 19,8 pct. En fuldtidsperson dækker over én eller 
flere personer med en samlet varighed, der udgør fuld tid inden for den givne måleperiode. 
Gentofte har under corona-pandemien været blandt de kommuner, der relativt set har fået 
flere jobparate ledige med en stigning på 48,1 pct. i perioden fra den 8. marts 2020 til den 
24. januar 2021. Her er der målt i det konkrete antal personer, der er tilmeldt som ledig, og 
som skal have en indsats. 
Corona-pandemien har også sat sine spor for antallet af ledige borgere, der er blevet ramt 
af langtidsledighed. Antallet af langtidsledige er steget fra 255 til 386 fuldtidspersoner i 
perioden februar-november 2020, hvilket svarer til en stigning på 51,4 pct. Det er primært 
dagspengemodtagere, der har mærket konsekvenserne af corona med en stigning fra 185 
til 309 personer, hvilket svarer til en stigning på 67 pct.
Antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 20,7 pct. i 2020 som følge af COVID-
19 målt i fuldtidspersoner. Det øgede antal dækker over, at der både er set et øget antal 
sygemeldte, der er raskmeldt indenfor 8 uger og et øget antal sygemeldte med en 
sygemelding udover 8 uger. Disse borgere skal have en plan med indsatser med det sigte, 
at den sygemeldte vender tilbage til jobbet. 
På mødet vil udvalget få en yderligere status på ledighedsudviklingen samt de indsatser, 
der skal hjælpe de flere ledige tilbage i arbejde. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

5 (Åben) Kvartalsrapportering
 
Sags ID: EMN-2021-00485
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Resumé
Som en del af den politiske arbejdsform får de stående udvalg hvert kvartal en afrapportering som 
supplement til den økonomiske kvartalsrapportering. Kvartalsrapporteringen forelægges til 
drøftelse.

Baggrund
Social & Sundhed har udarbejdet en kvartalsrapportering, som viser udviklingen for de målgrupper, 
som modtager en offentlig forsørgelsesydelse, udviklingen i de virksomhedsrettede tilbud samt en 
økonomisk status på Erhvervs, Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Som en del af de stående udvalgs opgave med at følge udviklingen på udvalgets ressortområde 
indeholder denne kvartalsrapportering en statusopfølgning på realisering af de politikker, strategier 
m.v., som Kommunalbestyrelsen har vedtaget på baggrund af anbefalinger fra opgaveudvalg. 
Opfølgningerne er en del af kvartalsrapporteringerne i de udvalg, opgaveudvalget oprindeligt var 
nedsat under. Efter udvalgsbehandlingen sendes opfølgningerne til borgermedlemmerne af de 
oprindelige opgaveudvalg. I denne kvartalsrapport følges op på følgende opgaveudvalg:

 Anbringelser
 Boligsocial indsats
 Detailhandel i Gentofte

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:

At kvartalsrapporteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Kvartalsrapportering EBI - februar 2021 (3781917 - EMN-2021-00485)
2. EBI Nøgletalsbilag (3781490 - EMN-2021-00485)
3. Detailhandel i Gentofte opfølgning opgaveudvalg 4. kvartal 2020 (3781537 - EMN-2021-
00485)
4. Anbringelser opfølgning opgaveudvalg 4. kvartal 2020 (3766110 - EMN-2021-00485)
5. Boligsocial indsats opfølgning opgaveudvalg 4. kvartal 2020 (3766107 - EMN-2021-00485)

6 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2020-02220

Tidligere beslutninger:
.
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Bilag

7 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

8 (Åben) Underskrift
 
Sags ID: EMN-2021-00613

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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Handleplan for at øge søgetallet til erhvervsuddannelser  
 
Gentofte Kommune har som mål, at søgningen til ungdomsuddannelse i umiddelbar forlængelse af 9. eller 
10. klasse skal se ud som følger i 2022:  
 

• Erhvervsuddannelse (herunder EUD og EUX): 5 pct. 

• Gymnasiale uddannelser (herunder 2- og 3-årige): 92 pct. 

• Øvrige (STU, FGU, ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet): 3 pct. 

 
Gentofte Kommunes handleplan på erhvervsuddannelsesområdet sigter mod to mål:  
 

• Dels at understøtte, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse,  

• Dels at sikre, at kommunens unge træffer beslutning om uddannelse på et oplyst og fordomsfrit 
grundlag.  

 
På den baggrund sigter handleplanens initiativer mod at styrke de unges uddannelsesvalg, herunder den 
samlede søgning til erhvervsuddannelserne.  
 
Det kræver flere års indsats at ændre uddannelsestænkningen hos de unge og deres forældre. Derfor 
betragtes handleplanen som flerårig, selvom den forventes at blive opdateret årligt.  
 
 
Følgende nye tiltag indgår i handleplanen 

• Besøg på de lokale skoler fra ungeambassadører fra erhvervsuddannelser og de gymnasiale 
uddannelser. Afholdes efterår 2020 og 2021.  

• Afvikling af erhvervsuddannelses-messe med arbejdende værksteder i Gentofte – under navnet 
GentofteSkills som parallel til CopenhagenSkills. Afholdes juni 2021. 

• Særligt tilrettelagt praktik-, undervisnings- og vejledningsforløb med et erhvervsrettet fokus. 
Tilbuddet, der hedder PRØV DET, er målrettet unge i udskolingen, der enten er uafklarede eller som 
har et særligt talent eller interesse i et fag. Afholdes april 2021 (aflyst i 2020 grundet corona). 

 

Tidligere indsatser, som fortsætter 

• UU-Gentofte giver tilbud om individuel vejledning til alle og ikke kun til de ikke-uddannelsesparate.   

• Samarbejde mellem UU-Gentofte og de lokale ungdomsuddannelser er blevet styrket og 
ungevejledningen er knyttet tættere på ungemiljøerne.  

• UU-Gentofte tilbyder kollektiv vejledning som integreret del af forældremøderne.  

• Forberedende Grunduddannelse (FGU) giver mulighed for at introducere og vejlede flere unge mod 
at påbegynde blandt andet EUD.  

 

Der har været gennemført samtalesaloner for unge for at få de unges blik på vejledning og det er på den 
baggrund, at flere af indsatserne er udviklet. 
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Statusnotat for EUD-handleplanen 

 

Gentofte Kommune arbejder målrettet på at sikre, at kommunens unge kender til de forskellige 

uddannelsesmuligheder. Gentofte Kommune har vedtaget en handleplan for, hvordan kommunen kan 

understøtte unges søgning mod erhvervsuddannelserne. Samtidig er der fokus på at sikre, at unge får 

tilstrækkelig bred viden til at kunne træffe det uddannelsesvalg, der er bedst for netop dem. 

Handleplanen består af tre delprojekter: 

1. PRØV DET! (aflyst 2020, afholdes første gang 2021) 

2. Gentofte Skills (afholdes første gang 2021) 

3. Ambassadørkorpset (afholdt første gang 2020) 

De tre delprojekter er organisatorisk forankret i UU-Gentofte, som står for projektledelsen. 

Handleplanen betragtes som flerårig. 

Nedenstående visualiserer en elevs vej gennem den fulde EUD-handleplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dette notat følger nuværende status over de tre delprojekter. 

 

 

 

 

FORÅR 2021 

EFTERÅR 2021 

FORÅR 2022 

Deltager i ”PRØV DET!” 
April 2021 

Deltager med sin klasse i Gentofte Skills 
Juni 2021 

Får besøg i klassen af Ambassadørkorpset 
Oktober 2021 

Vælger uddannelse 
Senest 1. marts 2022 

8. klasse 

9. klasse 
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Side 2 af 3 
 

1. Status på PRØV DET! 

Introduktion: ”PRØV DET” er et tilbud for elever i 8. klasse i Gentofte Kommune, der kan have glæde af at 

deltage. ”PRØV DET” består af et samlet praktik-, uddannelses- og vejledningsforløb. Projektet skal bidrage 

til at folde viften af uddannelses- og karrieremuligheder ud med særligt fokus på erhvervsrettede fag inden 

for følgende tre hovedområder: kontor, handel og forretning; teknologi, byggeri og transport; omsorg, 

sundhed og pædagogik. 

Status: Efter planen skulle ”PRØV DET” være afholdt for første gang i foråret 2020. Dette blev dog rykket til 

efteråret 2020 grundet corona, hvilket igen blev aflyst grundet corona. ”PRØV DET” er nu planlagt til at 

afholdes i april 2021. 

For at imødekomme mulige restriktioner i forhold til corona, foreslår UU-Gentofte at projektet kan afholdes 

efter følgende tre projektplaner, hvoraf plan A er den mest ønskværdige. 

Plan A 
Kan afholdes som planlagt 

Plan B 
Kan afholdes under tilpassede 
forhold 

Plan C 
Kan ikke afholdes grundet 
restriktioner 

Uddannelsesdage afholdes som 
planlagt (2x2 uddannelsesdage, 
hvor elever deltager på tværs af 
klasser og skoler). 
 
Praktikdage afholdes som 
planlagt (2x2 praktikdage, hvor 
elever deltager i individuel 
praktik i lokale virksomheder). 
 
Opsamlingsdag afholdes som 
planlagt (1 fælles opsamlingsdag 
for alle de deltagende elever fra 
forskellige klasser og skoler). 

Praktikdage afgrænses fra 
uddannelsesdagene (1 samlet 
praktikuge). 
 
Uddannelsesdage afgrænses fra 
praktikdage (1 samlet 
uddannelsesuge). I samarbejde 
med uddannelsesinstitutionerne 
planlægges et forløb, der tager 
højde for ikke at blande elever 
på tværs af skoler, mulighed for 
at holde afstand. Eventuelt 
virtuelt. 
 
Opsamlingsdag afholdes virtuelt 
eller erstattes af individuel 
opsamling med UU-vejlederen. 

Udsætte til efteråret 2021 for de 
tilmeldte elever, der her vil gå i 
9. klasse. 
 
Alternativt: nytænkning af 
konceptet, hvor ”PRØV DET” 
kommer til klasserne, fremfor at 
eleverne skal komme til ”PRØV 
DET”. Med inspiration fra UU-
Fredericias projekt ”Unge i 
praksis”. 

 
 

2. Status på Gentofte Skills 

Introduktion: Gentofte Skills er et nyt tilbud, der afholdes i samarbejde med Byens Hus. UU-Gentofte og 

Byens Hus slår dørene op for kommunens 8. klasser til en dag med arbejdende værksteder og fokus på at 

prøve erhvervsrettede fag af i en lokal kontekst. Formålet med dagen er at brede viften af uddannelser ud 

for eleverne og være med til at sætte fokus på de mange muligheder, som erhvervsuddannelser giver. 

Dagen byder på arbejdende værksteder, der arrangeres i samarbejde med erhvervsuddannelserne. På 

værkstederne kan eleverne ”mærke” de forskellige erhvervsfag og prøve fagene af i praksis, samt møde 

lokale unge, der kender til faget. Dagen byder desuden på teambuilding-aktiviteter og kreative workshops 

arrangeret af Ung i Byens Hus. 
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Side 3 af 3 

Status: Gentofte Skills skal efter planen afholdes første gang i juni 2021. 

For at imødekomme mulige restriktioner i forhold til corona, foreslår UU-Gentofte at projektet kan afholdes 

efter følgende tre projektplaner, hvoraf plan A er den mest ønskværdige. 

Plan A 
Kan afholdes som planlagt 

Plan B 
Kan afholdes under tilpassede 
forhold 

Plan C 
Kan ikke afholdes grundet 
restriktioner 

Eventet kan afholdes over 5 
dage, så færre skoler deltager pr. 
dag. 

Arbejdende værksteder afholdes 
som planlagt, hvor forskellige 
klasser besøger forskellige 
arbejdende værksteder. 

Workshops afholdes som 
planlagt, hvor forskellige klasser 
besøger forskellige workshops. 

Eventet kan afholdes med meget 
begrænsede deltagere over 
kortere tid, fx kun én skole eller 
én klasse pr. gang i et tidsinterval 
på fx 2 timer eller ½ dag. 

Arbejdende værksteder afholdes 
således, at der er flere af hver 
type værksted, således at klasser 
kan få samme besøg hos 
identiske værksteder uden at 
mødes fysisk. 

Workshops afholdes på samme 
måde som arbejdende 
værksteder, hvor klasser ikke 
fysisk besøger de samme 
workshops. 

Aflysning. 

Alternativt: nytænkning af 
konceptet, hvor Gentofte Skills 
kommer til eleverne som en 
”karavne” med tre udvalgte, 
mobile værksteder. Karavanen 
kan besøge 1-2 skoler om dagen. 

3. Status på Ambassadørkorpset

Introduktion: Gentofte Kommunes Ambassadørkorps er et nyt tilbud, der skal bidrage til at brede viften af 

ungdomsuddannelser ud. Gennem ung-til-ung vejledning skal projektet være med til at sikre, at 

kommunens unge opnår kendskab til alle typer af ungdomsuddannelser. 

UU-Gentofte har tilbudt alle 9. klasser i kommunen at få virtuelt besøg af ungeambassadører fra hhv. 

erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser, hvoraf de almene gymnasier i Gentofte ikke indgår, 

da de har deres eget tilbud. Gennem oplæg har ambassadørerne givet eleverne en personlig introduktion til 

uddannelserne, miljøet på skolen og mulighederne for videre job/uddannelse. 

Status: Ambassadørkorpset er blevet afholdt for første gang i november og december 2020, og afholdes 

anden gang i oktober 2021. Følgende erfaringer gør sig gældende for første afholdelse:  

 Der har været en stor opbakning fra skolerne – både fra kommunale og private skoler.

 Der har været stor interesse for både erhvervsuddannelser og de gymnasiale uddannelser.

 Lærerne har fremhævet Ambassadørkorpset som et godt tilbud i en tid, hvor der har været
begrænsede muligheder for at besøge uddannelsesstederne grundet corona.

 Lærerne vurderer, at nogle elever har fået øjnene op for nye uddannelsesretninger, mens andre
elever var afklaret om deres uddannelsesønske og dermed mindre interesseret i oplæggene.

En samlet evaluering af projektet kan læses her (link til Gentofte Platformen Politikerportalen, Skoleudvalget). 

https://gp.gentofte.dk/OmGentofteKommune/PolitiskeUdvalg/pp/ppdok/UU-Gentofte%20-%20Ambassad�rkorps%20evalueringsnotat.pdf
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DI’s Lokalet Erhvervsklima 2020 – opsummering af og bemærkninger til Gentoftes resultater 
 
 
Resultater opsummeret 
 
Gentofte opnår en samlet placering som 28 i Dansk Industris årlige undersøgelse af det lokale 
erhvervsklima i 2020. Dette er en fremgang siden målingen i 2019, hvor Gentofte var placeret som nr. 54.  
 
Som det fremgår af nedenstående skema går Gentofte frem på 7 ud af de 9 kategorier samt på den 
overordnede vurdering af erhvervsvenligheden.  
 

Kategori  2019 2020 Tilbagegang/ 
fremgang 

Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed 62 22 + 

Infrastruktur og transport 22 17 + 

Arbejdskraft 68 47 + 

Uddannelse 3 74 - 

Kommunal sagsbehandling 72 36 + 

Skatter, afgifter og gebyrer 27 12 + 

Fysiske rammer 73 54 + 

Brug af private leverandører 41 64 - 

Kommunens image 55 23 + 

Information og dialog med kommunen 42 40 + 

 
 

Bemærkninger til resultaterne 

Resultaterne er baseret på dels virksomhedernes tilfredshed med den pågældende kategori, dels på 

tilgængeligt statistik på en række faktorer inden for hver kategori. I Gentofte har 90 virksomheder blandt 

Dis medlemsvirksomheder svaret på DI’s undersøgelse. Dette svarer til 1.653 arbejdspladser. 

Virksomhederne dækker blandt andet brancherne produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, 

rådgivning og services. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden august til september 2020 

Virksomhederne har svaret på det overordnede spørgsmål: ”Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes 

erhvervsvenlighed”. Spørgsmålet vægter en tredjedel af den enkelte kommunes samlede placering. Her er 

Gentofte placeret som nummer 22, hvilket er en fremgang fra en placering som nummer 62 i 2019.  

Det skal bemærkes, at spredningen ikke fremgår, hvilket viser, hvordan de enkelte kommuners resultater 
fordeler sig. Hvis flere kommuners resultater er meget lig hinanden, så skal der ikke meget til for enten at 
rykke op eller ned resultatmæssigt. 
 

Infrastruktur og Transport 

Kategorien rummer virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for det kommunale vejnet og 

den kommunale kollektive trafik samt en række statistiske faktorer som indpendling, køreplanstimer og 

kommunale udgifter til det kommunale vejnet. 

I denne kategori er Gentofte gået frem til en 17. plads i 2020 mod en 22. plads i 2019. Fremgangen kan især 

tilskrives virksomhedernes øgede tilfredshed med det kommunale vejnet.  



Arbejdskraft 

Kategorien rummer virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med jobcentret og kommunens indsats 

for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificerede medarbejdere samt en række statistiske faktorer 

om faktisk og forventet erhvervsfrekvens, fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, Beskæftigelsesministeriets 

benchmark på at få borgere væk fra offentlig forsørgelse samt faktisk og forventet andel på førtidspension.  

I denne kategori er Gentofte gået frem til en 47. plads i 2020 mod en 71. plads i 2019. Fremgangen kan 

primært tilskrives virksomhedernes øgede tilfredshed. Der scores højest på de statistiske faktorer for 

”andel fuldtidsbeskæftigede” og ”forskellen mellem den forventede og faktiske andel på førtidspension på 

baggrund af kommunens socioøkonomiske faktorer”.  

Samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen har igennem en årrække blevet 

intensiveret, hvilket også har resulteret i, at der er blevet ansat flere virksomhedskonsulenter, der 

varetager samarbejdet med virksomhederne herunder samarbejdet med lokale virksomheder om behovet 

for kompetencer. I beskæftigelsesplanen for 2021 - 2022 er det én af Gentoftes målsætninger, at vi bliver 

betragtet som en attraktiv samarbejdspartner, som virksomheder kontakter for at sparre om rekruttering, 

opkvalificering og arbejdsprøvninger. Det betyder blandt andet, at vi skal invitere virksomhederne til en 

dialog om, hvad kommunen kan hjælpe og bistå med.  

 

Uddannelse 

Kategorien rummer virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet med folkeskolerne samt en række 

statistiske faktorer som uddannelsesniveau, karakterer ved folkeskolernes afgangseksamen (faktisk minus 

forventet) og andel med mindst en fuldført ungdomsuddannelse.  

I denne kategori er Gentofte gået tilbage fra en 3. plads i 2019 til en 74. plads i 2020. Tilbagegangen kan 

primært tilskrives virksomhedernes tilfredshed med samarbejdet. Gentofte ligger nr. 1 i de statiske faktorer 

for ”andel med en uddannelse efter grundskolen” samt ”andel af en 9. klasses årgang, der forventes at 

fuldføre mindst én ungdomsuddannelse inden for ti år efter 9. klasse”.  

Der er i den periode ikke foretaget ændringer i aktiviteter eller samarbejder, som kan tænkes at have 

forårsaget dette fald i placeringen i tilfredsheden med samarbejdet med folkeskolerne.  

Copenhagen Skills, som Gentofte normalt deltager i, blev aflyst i 2020. Gentofte deltager igen i Copenhagen 

Skills i 2021 enten virtuelt eller ved fysisk fremmøde.  

Kommunen samarbejder med Handelsstandsforeningen og Håndværkerforeningen om planlægningen af 

PRØV DET!, som er blevet aflyst ad flere omgange i 2020 grundet Covid-19, men som startes op igen i 

efteråret 2021. Dette gælder også for alle øvrige tiltag i samarbejdet mellem uddannelse og erhverv. 

I 2020 har der været stort fokus på udvikling og etablering af Udskolingen i Byens Hus, som skal bidrage til 

udvikling og understøttelse af skole-virksomhedssamarbejder og elevernes arbejde med virkelighedsnære 

problemstillinger.  

Der er i løbet af året etableret samarbejde med Ørsted om naturfagene i udskolingen, hvor skolerne kan få 

besøg af medarbejdere og dermed få indblik i en virksomhed, et fagligt område og en medarbejders 

uddannelsesvej og jobfunktion.  



Der er også i 2020 etableret samarbejde med Naturvidenskabernes Hus omkring undervisningsforløbet 

Kloge Hænder, der skal give eleverne indblik i lokale produktionsvirksomheders opgaver samt viden om et 

bredere spektrum af uddannelsesveje for eleverne.  

Samarbejdet med Ørsted, forløbet Kloge Hænder samt udskolingsprojekterne Den innovative 

projektopgave og #virkelighedensskole har haft vanskelige vilkår grundet Covid-19 men genoptages, når 

muligt.  

 

Kommunal sagsbehandling 

Kategorien rummer virksomhedernes tilfredshed med den kommunale sagsbehandling i forbindelse med 

miljøforhold, byggesager og sygedagpengesager samt en række statistiske faktorer som 

sagsbehandlingstider i forhold til servicemål, brugen af delvise rask- og sygemeldinger og afsluttede 

sygedagpengeforløb af under to måneders varighed.  

I denne kategori er Gentofte gået frem til en 36. plads i 2020 fra en 72. plads i 2019. Fremgangen kan 

tilskrives en fremgang i virksomhedernes tilfredshed med sagsbehandlingen, ikke mindst om miljøforhold.  

Det er glædeligt med en stor fremgang i virksomhedernes tilfredshed på miljøområdet. Det er dog svært at 

tolke på hvilke indsatser, der har givet bonus, da vi ikke ved hvilke virksomheder, der har besvaret 

undersøgelsen.  

Gentofte Kommune har på trods af udfordringen med Covid-19 formået at gennemføre de planlagte og 

lovpligtige miljøtilsyn med kommunens virksomheder. Vi har prioriteret at gennemføre tilsynene med stort 

fokus på hygiejne og sikkerhed, fx ved at sikre fysisk afstand og ved brug af personlige værnemidler.  

I 2020 har Gentofte Kommune fortsat arbejdet med en dialogbaseret indsats på genesager på 

virksomhedsområdet. Fokus har været på at mindske bureaukrati og skabe gode løsninger for borgere og 

virksomheder imellem gennem dialog og samarbejde.  

Gentofte Kommune har i 2020 været partner i Gate 21-projektet Bæredygtig Bundlinje, hvor 4 

virksomheder i Gentofte får støtte og rådgivning til at gennemføre en grøn omstilling og arbejde med 

cirkulære forretningsmodeller.  

I forhold til målingen af tilfredshed med byggesagsbehandling skal det bemærkes, at der i Gentofte er 

relativt få sager inden for industri- og lagerbygninger og til dels også etagebyggeri til erhverv. Udsving 

mellem de enkelte år er af den grund meget afhængig af forløbet af enkeltsager. Der gøres løbende en stor 

indsats for at gøre sagsbehandlingen så effektiv som mulig, og der er ligeledes fokus på at gøre 

kommunikationen med ansøgere fyldestgørende og tydelig. 

Gentofte har igennem mange år ligget blandt de kommuner med bedst placering på at gøre brug af delvise-  

syge- og raskmelding. Størsteparten af de sygemeldte i Gentofte er i beskæftigelse – og brug af delvis rask- 

og sygemelding er med til at fastholde borgeren i arbejde og dermed undgå, at borgeren bliver ledig.  

Spørgsmålet om virksomhederne oplever en kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager skal 

uanset resultat tolkes med varsomhed. Udfordringen er, at det er virksomheden, der er placeret i Gentofte, 

men at det er borgerens bopælskommune, der behandler sager om sygedagpenge.  

Skatter, afgifter og gebyrer 



Kategorien rummer virksomhedernes tilfredshed med niveauet for personskatter sammenholdt med 

serviceniveau og tilfredshed med erhvervsskatter, afgifter og gebyrer samt en række statistiske faktorer 

som udskrivningsprocenter, grundskyld og dækningsafgift.  

I denne kategori er Gentofte gået frem til en 12. plads i 2020 fra en 27. plads i 2019. Fremgangen kan 

tilskrives en øget tilfredshed hos virksomhederne. Det er især tilfredsheden med den kommunale 

indkomstskat sammenholdt med serviceniveauet og kommunens økonomiske situation. Her er Gentofte 

placeret som nr. 6. Gentofte er placeret som nr. 18. på tilfredsheden med de kommunale erhvervsskatter, 

afgifter og gebyrer. Gentofte er placeret som nummer 1 på de to statistiske faktorer ”kommunal 

udskrivningsprocent” og ”grundskyldspromille”.  

Fysiske rammer  

Denne kategori rummer virksomhedernes tilfredshed med tilgængeligheden af erhvervsgrunde med plads 

til udvikling, den lokale planlægning og indsatsen for at sikre bredbånd og mobildækning samt en række 

statistiske faktorer som erhvervsbygningsareal og bredbånddækning. 

I denne kategori er Gentofte gået frem til en placering som nr. 54 i 2020 fra en 73. plads i 2019.  

Der er en fremgang trods et varieret billede i resultaterne. Virksomhederne er i år mere tilfredse med, at 

den lokale planlægning tager hensyn til erhvervslivet. Samtidig er tilfredsheden gået tilbage på 

tilfredsheden ift. om der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling og kommunens indsats for at sikre 

bredbånd og mobildækning. Samtidig er Gentofte placeret på en 3. plads på den statistiske faktor om 

”geografisk dækning med mobil bredbånd på mindst 30 Mbit/s download for min. én operatør”.  

På den statistiske del af undersøgelsen er Gentofte Kommune gået frem fra 2019 til 2020. På mobildækning 
er vi gået fra en 7. til en 3. plads og på fastnet (den valgte måle-parameter er ”Bredbåndsdækning, andel 
som har adgang til min. 100/30 Mbit/s download/upload”) er vi gået fra en placering som nummer 48 til en 
placering som nummer 19. Generelt er Gentofte Kommune gået frem på alle måleparametre på 
Tjekditnet.dk fra 2019 til 2020. årsagen til dette er bl.a., at TDC har intensiveret deres udrulning af fiber i 
kommunen i løbet af 2019/20. 
 

En mulig årsag til, at denne faktiske fremgang i 2020 for både bredbånd og mobildækning i kommunen ikke 

afspejles i besvarelsen af spørgeskemaundersøgelsen, kan være, at kommunen i 2020, som generelt har 

vært præget af Covid, ikke har afholdt borgermøder vedr. bredbånd som i 2019. Borgermøderne i 2019 var 

ikke specielt målrettet erhvervslivet – men eftersom Gentofte i høj grad er præget af små, 

hjemmebaserede virksomheder, kan det godt have været oplevet således. Dette, kombineret med at andre 

kommuner har intensiveret deres informationsindsats, kan være en forklaring på, at Gentofte placeres 

lavere på den oplevede mindre tilfredshed. En anden forklaring kan være den øgede efterspørgsel efter 

netværk grundet mere hjemmearbejde i Corona-tiden. Den øgede efterspørgsel har primært ramt 

kommuner med videnstunge virksomheder som Gentofte (og ikke i så høj grad kommuner med overvægt af 

produktionsvirksomheder). Det kan overvejes at afvikle nye borgermøder om bredbånd i 2021 afhængig af, 

om der kan indgås aftaler med leverandørerne om deltagelse. 

TDC, som er hovedudbyder i Gentofte, oplyser tillige, at deres udrulning af fiber primært har været 

målrettet beboelsesområder i kommunen. TDC bekræfter ligeledes, at de generelt oplever et godt 

samarbejde med kommunen både i relation til etablering af fibernet (gravetilladelser) og etablering af 

mobilmaster. 



Der er små og meget få erhvervsområder i Gentofte. Derfor er der ikke meget plads til udvikling. Der er et 
nært samarbejde med de erhvervsdrivende, men de fysiske muligheder kan der ikke gøres noget ved. 
 
Den lokale planlægning tager hensyn til erhvervslivet i den udstrækning, det kan lade sig gøre. 

Brug af private leverandører   

Denne kategori rummer virksomhedernes tilfredshed med kommunens udbudsprocesser og betalingsfrister 

(kommunen som betaler) samt en række statistiske faktorer som konkurrenceudsættelse på en række 

serviceområder.  

I denne kategori er Gentofte gået tilbage fra en 41. plads i 2019 til en 64. plads i 2020. Tilbagegangen kan 

primært tilskrives, at virksomhedernes tilfredshed med kommunens udbudsproces er gået tilbage. Der er 

øget tilfredshed med kommunen som betaler, hvor Gentofte er placeret som nr. 34.  

Baggrunden for tilbagegangen kan ikke forklares. Der har i 2020 været anvendt samme metoder for udbud 

som tidligere, hvilket vil sige, at der stadig er en stor andel af fagentrepriser. Mængden af opgaver, som er 

relevante for de lokale at byde på, er steget betydeligt, idet der som følge af Covid-19 er fremrykket en del 

opgaver fra 2021 til 2020.  

Det samme gælder for udbud ved indkøb. Der er ikke ændret metoder for udbud, og der er langt større 

fokus på indgåelse af lokale aftaler i det omfang, det er muligt. Endvidere har betalinger været fremrykket 

siden foråret 2020 for at understøtte erhvervslivet. En kort dialog med DI har oplyst, at det primært er de 

større virksomheder, der ikke er tilfredse. Vi går meget gerne i dialog med virksomhederne, hvis der er 

mulighed herfor.  

Kommunens image  

Denne kategori rummer virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for at fastholde og tiltrække 

nye virksomheder og borgere samt en række statistiske faktorer som nystartede virksomheder og tilflytning 

af nye borgere.  

I denne kategori er Gentofte gået frem til en placering som nr. 23 i 2020 fra en 55. plads i 2019. 

Fremgangen kan tilskrives virksomhedernes øgede tilfredshed. Gentofte er placeret på en 1.plads på den 

statistiske faktor over ”antallet af nystartede virksomheder (A/S og ApS) pr. 1.000 indbyggere”.  

Information og dialog med kommunen  

Denne kategori rummer virksomhedernes tilfredshed med kommunes formidling af væsentlig information 

samt dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere og embedsmænd. Der er ingen statistiske 

faktorer i denne kategori.  

Gentofte er gået en smule frem til en 40. plads i 2020 fra en plads som nr. 42 i 2019. Fremgangen kan 

tilskrives øget tilfredshed med kommunens formidling i og med, at der faktisk er en minimal tilbagegang 

både ift. dialogen med kommunens politikere og embedsværk. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SAMLET PLACERING 4 12 20 17 25 41 57 54 49 54 28 

PLACERING I 9 KATEGORIER  

1. INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT 17 

2. ARBEJDSKRAFT 47 

3. UDDANNELSE 74 

4. KOMMUNAL SAGSBEHANDLING 36 

5. SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER 12 

6. FYSISKE RAMMER                                                    54 

7. BRUG AF PRIVATE LEVERANDØRER                            64 

8. KOMMUNENS IMAGE 23 

9. INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN                                                              40 

VIL VIRKSOMHEDERNE ANBEFALE ANDRE 

AT ETABLERE SIG I KOMMUNEN? 

 

Den procentvise fordeling af svar på spørgsmålet: 

”Hvad bør kommunen prioritere højest, hvis den skal styrke 

virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet?” 

Virksomhederne er blevet bedt om at angive to prioriteter. 

 

VIRKSOMHEDERNES TOP 5 ØNSKER KOMMUNEN 
BØR PRIORITERE HØJEST  

 

Den procentvise fordeling af svar på spørgsmålet: 

”Vil du anbefale andre virksomheder at etablere sig i 

kommunen?” 
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Samlet placering 28     

 

 

I Gentofte har 90 virksomheder  

svaret på undersøgelsen 

 

Virksomhederne er inden for DI’s 

brancher, b.la. produktion, byggeri, 

transport, fødevarer, engroshandel, 

rådgivning og services  

 

Besvarelserne repræsenterer 1.653 

arbejdspladser  

 

Se alle resultater under di.dk/le 
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OVERORDNET VURDERING AF DE KOMMUNALE RAMMEVILKÅR   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACERING VÆRDI 

2019 2020 2019 2020 

KOMMUNENS ERHVERVSVENLIGHED ALT I ALT 62 22 3,47 3,77 

UDVIKLING I OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHED 
 

Figuren viser den 

procentvise fordeling af 

virksomhedernes svar på 

overordnet tilfredshed med 

erhvervsvenligheden i 

kommunen og på landsplan.  

Skalaen går fra 1-5 med 5 

som højeste score 

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 

2020 

 

 

Figuren viser den 

procentvise fordeling af 

virksomhedernes svar på 

overordnet tilfredshed med 

erhvervsvenligheden i 

kommunen og på landsplan.  

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 

2020 

 

1/3

2/3

Samlet placering afhænger af:   

 Overordnet vurdering 

af erhvervsvenlighed 

Placering i ni kategorier, 

hvor spørgsmål og 

statistiske indikatorer hver 

vægter 50 pct. i hver enkelt 

kategori. 
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Gentofte Landsplan

Den overordnede vurdering af kommunernes 

erhvervsvenlighed afspejler, om virksomhederne 

generelt er tilfredse med den kommunale indsats for 

erhvervslivet. 

Spørgsmålet lyder: ”Hvor tilfreds er du alt i alt med din 

kommunes erhvervsvenlighed?”. Spørgsmålet tæller en 

tredjedel af den enkelte kommunes samlede placering i 

undersøgelsen. Det er derfor af stor betydning, hvad 

virksomhederne svarer på dette spørgsmål. 

 

HVOR TILFREDSE ER VIRKSOMHEDERNE  KOMMUNEN?  
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KATEGORI 1: INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT  

Hvis virksomhederne skal fastholde deres konkurrenceevne, er det afgørende, at varer, kunder og 

medarbejdere kan komme fra A til B. Derfor er virksomhederne afhængige af et godt lokalt vejnet og en 

velfungerende kommunal kollektiv trafik. 

Kategorien ”Infrastruktur og transport” beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med 

kommunens indsats for det kommunale vejnet og den kollektive trafik samt på otte statistiske indikatorer, 

der på forskellig vis belyser kommunens indsats for at sikre en god mobilitet.  

Placering i kategorien afhænger både af spørgsmål og statistiske indikatorer, der hver vægter 50 pct. 

 
 

PLACERING VÆRDI 
 

2019 2020 2019 2020 

INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT  22 17 

  

SPØRGSMÅL  

Det kommunale vejnet 22 9 3,72 3,91 

Kommunal kollektiv trafik  7 3 3,49 3,72 

STATISTISKE INDIKATORER  

Indpendling  14 15 73,94 73,91 

Indpending, ændring over tre år  72 86 1,08 0,30 

Køreplandstimer pr. indbygger 23 25 1,11 1,11 

Køreplanstimer pr. indbygger, ændring over tre år* 71 66 -0,22 -0,16 

Udgifter i 1.000 kr. til det kommunale vejnet (i de sidste tre år) 

pr. indbygger 
75 82 1,03 0,86 

Udgifter  i 1.000 kr. til det kommunale vejnet (i de sidste tre år) 

pr. indbygger, ændring over tre år 
70 83 -0,17 -0,41 

Udgifter  i 1.000 kr. til det kommunale vejnet (i de sidste tre år) 

pr. km kommunal vej 
18 20 309,20 255,23 

Udgifter i 1.000 kr. til det kommunale vejnet (i de sidste tre år) 

pr. km kommunal vej, ændring over tre år 
86 89 -48,29 -122,99 

 

*Indikatoren er baseret på tilgængelige tal fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Busdrift finansieres af både kommuner og regioner. 

Opgørelsen tager ikke hensyn til ændringer i finansieringsmodellen mellem kommuner og regioner. 
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KATEGORI 2: ARBEJDSKRAFT 

Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes muligheder for vækst og udvikling. 

Kategorien ”Arbejdskraft” beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med kommunens 

indsats og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne samt kommunens placering på fem statistiske 

indikatorer, der på forskellig vis belyser adgangen til kvalificeret arbejdskraft.  

Placering i kategorien afhænger af både spørgsmål og statistiske indikatorer, der hver vægter 50 pct.  

 
 

PLACERING VÆRDI 
 

2019 2020 2019 2020 

ARBEJDSKRAFT  68 47  

 

SPØRGSMÅL  

Kommunens indsats for at opfylde virksomhedernes behov for 

kvalificerede medarbejdere 
71 66 3,22 3,27 

Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 83 75 3,19 3,32 

STATISTISKE INDIKATORER  

Fuldtidsbeskæftigede pr. 1.000 indb. i alderen 16-64 årige* - 13 - 712,47 

Fuldtidsbeskæftigede pr. 1.000 indb. i alderen 16-64 årige, 

ændring over tre år* 
- 5 - 35,58 

Forskel i forhold til forventet erhvervsfrekvens for 16-64 årige 

(på baggrund af indbyggersammensætning) 
66 73 -0,20 -0,51 

Ranking i Beskæftigelsesministeriets benchmarkmodel fra maj 

2019** 
25 25 - - 

Ranking af forskel i forventet og faktisk andel på førtids-

pension på baggrund af kommunens socioøkonomiske 

sammensætning 

3 3 - - 

 

*I 2019 havde vi en indikator for privat beskæftigelse, men i år benytter vi i stedet samlet fuldtidsbeskæftigelse, da der ikke 

foreligger tal for privat beskæftigelse på kommuneniveau fra før Coronakrisen.  

**Vi har anvendt ranking i Beskæftigelsesministeriets benchmarkmodel fra maj 2019, da rankingen for 2020 ikke forelå, da 

Lokalt Erhvervsklima undersøgelsen blev gennemført. Desuden kan indikatoren afvige fra placeringen blandt de 98 

kommuner, ministeriet rangerer, da der kun er 93 kommuner med i Lokalt Erhvervsklima.  

 

 

 

 

 

 



5 
 

KATEGORI 3: UDDANNELSE 

Det er vigtigt, at de fremtidige lokale medarbejdere får de rette uddannelsesmæssige kompetencer, som 

virksomhederne efterspørger. Det er bl.a. vigtigt, at fremtidens medarbejdere får de fornødne grundlæggende 

færdigheder som f.eks. at læse, skrive og regne. 

Kategorien ”Uddannelse” beskriver kommunens placering på et spørgsmål om tilfredshed med skolernes 

samarbejde med virksomhederne og på seks statistiske indikatorer, der på forskellig vis belyser, i hvor høj 

grad det lykkes at give den fremtidige arbejdsstyrke en god uddannelsesmæssig ballast. 

Placering i kategorien afhænger af både spørgsmål og statistiske indikatorer, der hver vægter 50 pct.  

 
 

PLACERING VÆRDI 
 

2019 2020 2019 2020 

UDDANNELSE 3 74   

SPØRGSMÅL  

De kommunale folkeskolers samarbejde med virksomhederne 

(f.eks. virksomhedsrelevant undervisning og 

virksomhedsbesøg) 

8 88 3,64 2,81 

STATISTISKE INDIKATORER  

Andel 25-64-årige med en uddannelse efter grundskolen 1 1 92,04 92,26 

Andel 25-64-årige med en uddannelse efter grundskolen, 

ændring over tre år 
83 89 0,55 0,59 

Karakter ved folkeskolens afgangseksamen ift. baggrund 

(faktisk minus forventet) 
19 26 0,10 0,10 

Karakter ved folkeskolens afgangseksamen ift. baggrund 

(faktisk minus forventet), ændring over tre år 
15 20 0,10 0,10 

Andel af en 9. klasses årgang, der forventes at fuldføre mindst 

én ungdomsuddannelse inden for ti år efter 9. klasse 
2 1 93,20 94,77 

Andel af en 9. klasses årgang, der forventes at fuldføre mindst 

én ungdomsuddannelse inden for ti år efter 9. klasse, ændring 

over tre år 

49 50 -0,70 1,00 
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KATEGORI 4: KOMMUNAL SAGSBEHANDLING 

Når virksomheden henvender sig til kommunen og skal have behandlet en sag, er det vigtigt med en hurtig, 

effektiv og kompetent sagsbehandling 

Kategorien ”Kommunal sagsbehandling” beskriver kommunens placering på tre spørgsmål om tilfredshed 

med sagsbehandlingen på forskellige områder samt på otte statistiske indikatorer, der på forskellig vis 

belyser, hvor effektiv sagsbehandlingen i kommunen er. 

Placering i kategorien afhænger af både spørgsmål og statistiske indikatorer, der hver vægter 50 pct.  
 

PLACERING VÆRDI 
 

2019 2020 2019 2020 

KOMMUNAL SAGSBEHANDLING 72 36   

SPØRGSMÅL  

Kompetent og hurtig sagsbehandling af din virksomheds 
miljøforhold 

76 33 3,24 3,60 

Kompetent og hurtig sagsbehandling i forbindelse med 
byggesager 

40 33 3,34 3,33 

Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager i 
den kommune, hvor virksomheden er placeret 

68 43 3,55 3,74 

STATISTISKE INDIKATORER  

Andel af afsluttede sygedagpengeforløb af under to 
måneders varighed 

93 90 79,31 79,39 

Andel af afsluttede sygedagpengeforløb af under to 
måneders varighed, ændring over tre år 

46 30 1,21 0,77 

Sagsbehandlingstider på miljø (andel sager, der afsluttes 
inden for servicemålet)* 

    

Sagsbehandlingstider på miljø (andel sager, der afsluttes 
inden for servicemålet), ændring over to år* 

-  -  

Andelen af sygedagpengeforløb, hvor personen er delvis 
syge- eller raskmeldt 

4 4 17,10 16,40 

Andelen af sygedagpengeforløb, hvor personen er delvis 
syge- eller raskmeldt, ændring over tre år 

53 73 1,30 0,50 

Sagsbehandlingstider for byggesager inden for industri og 
lagerbygninger samt etagebyggeri (andel sager, der 
afsluttes inden for servicemålet) 

51 35 65,80 73,26 

Sagsbehandlingstider for byggesager inden for industri og 
lagerbygninger samt etagebyggeri (andel sager, der 
afsluttes inden servicemålet), ændring over to år** 

- 27 - -1,39 

*Indikatoren indgår alene for kommuner, hvor der har været miljøsager inden for det seneste år. Denne indikator er 

samtidig så ny, at det endnu ikke er muligt at se på ændring over tre år, hvorfor der i stedet ses på ændring over to år.  

**For indikatoren for sagsbehandlingstider på byggesager er det endnu ikke muligt at måle ændringen over tre år, hvorfor 

vi i stedet har en ændringsvariabel over to år. I 2019 målte indikatoren ændring over 1 år, hvorfor der ikke kan sammenlignes. 
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KATEGORI 5: SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER 

Lokale skatter, afgifter og gebyrer er vigtige parametre for virksomhedernes konkurrenceevne og kan være 

med til at afgøre, hvor de ønsker at placere sig. 

Kategorien ”Skatter, afgifter og gebyrer” beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med 

den kommunale indkomstskat og de kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer samt på seks statistiske 

indikatorer, der på forskellig vis belyser niveauet for skatter, afgifter og gebyrer i kommunen.  

Placering i kategorien afhænger af både spørgsmål og statistiske indikatorer, der hver vægter 50 pct.  

 
 

PLACERING VÆRDI 
 

2019 2020 2019 2020 

SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER  27 12  

 

SPØRGSMÅL  

Den kommunale indkomstskat set i forhold til serviceniveauet 

og kommunens økonomiske situation 
16 6 3,52 3,71 

Kommunale erhvervsskatter, afgifter og gebyrer (f.eks. 

dækningsafgift og affalds- og byggesagsgebyrer) 
49 18 3,12 3,41 

STATISTISKE INDIKATORER  

Kommunal udskrivningspct. 2 1 22,80 22,80 

Ændring i kommunal udskrivningspct., ændring over tre år 10 6 0,00 0,00 

Grundskyldspromille 1 1 16,00 16,00 

Ændring i grundskyldspromille, ændring over tre år 8 4 0,00 0,00 

Dækningsafgiftspromille 84 84 10,00 10,00 

Ændring i dækningsafgiftspromille, ændring over tre år 22 16 0,00 0,00 
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KATEGORI 6: FYSISKE RAMMER 

Gode fysiske rammer er en forudsætning for, at en virksomhed kan vokse og skabe arbejdspladser. Det skal 

være muligt at udvide produktionen, og der skal være en god digital infrastruktur. 

Kategorien ”Fysiske rammer” beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med 

tilgængeligheden af erhvervsgrunde, den lokale planlægning og kommunes indsats for at sikre en god digital 

infrastruktur samt placeringen på fem statistiske indikatorer, der på forskellig vis belyser kommunens 

indsats for at sikre gode fysiske rammer. 

Placering i kategorien afhænger af både spørgsmål og statistiske indikatorer, der hver vægter 50 pct.  

 
 

PLACERING VÆRDI 
 

2019 2020 2019 2020 

FYSISKE RAMMER 73 54  

 

SPØRGSMÅL  

Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling 83 93 3,12 2,64 

Den lokale planlægning tager tilstrækkelig hensyn til 

erhvervslivet (f.eks. ved ikke at bygge boliger nær 

virksomheder) 

65 52 3,29 3,40 

Kommunens indsats for at sikre bredbånd og mobildækning 

(f.eks. sikre nem/billig opsætning af mobilmaster og mål for 

mobil- og bredbåndsdækning) 

19 46 3,66 3,40 

STATISTISKE INDIKATORER  

Erhvervsbygningsareal i pct. af samlet bygningsmasse* - 88 - 9,92 

Erhvervsbygningsareal i pct. af samlet bygningsmasse, 

ændring over 3 år* 
- 11 - 0,49 

Bredbåndsdækning, andel som har adgang til min. 100/30 

Mbit/s download/upload 
48 19 91 96,08 

Bredbåndsdækning, andel som har adgang til min. 100/30 

Mbit/s download/upload, ændring over tre år 
78 43 2 7,00 

Geografisk dækning med mobil bredbånd på mindst 30 Mbit/s 

download for min. én operatør** 
- 3 - 99,00 

*Indikatoren for erhvervsareal erstatter indikatoren for erhvervsbygninger i pct. af samlet bygningsmasse.  

**Indikatoren for mobilt bredbånd er indhentet for 3. kvartal 2020, hvor den tidligere har været for 1. kvartal, så tallet er  

mere tidssvarende på lanceringstidspunktet. Dog betyder denne ændring også, at det ikke er muligt at have en 

ændringsvariabel på mobilt bredbånd eller sammenligne med 2019, da tallene for 3. kvartal 2019 ikke er tilgængelige.  
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KATEGORI 7: BRUG AF PRIVATE LEVERANDØRER  

En attraktiv erhvervskommune er åben for at lade private leverandører byde på kommunale opgaver, hvilket 

kan være med til at sikre større effektivitet og højne kvaliteten. Når private virksomheder udfører opgaver for 

kommunen, er det vigtigt med en god udbudsproces, og at betalingsfristerne er rimelige. 

Kategorien ”Brug af private leverandører” beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med 

kommunens udbudsproces og betalingsfrister samt kommunens placering på tolv statistiske indikatorer, der 

viser i hvor høj grad, kommunen konkurrenceudsætter fordelt på hovedkonti. 

Placering i kategorien afhænger af både spørgsmål og statistiske indikatorer, der hver vægter 50 pct.   

PLACERING VÆRDI 
 

2019 2020 2019 2020 

BRUG AF PRIVATE LEVERANDØRER 41 64  

 

SPØRGSMÅL  

Kommunens udbudsproces over for private leverandører 
(udbudsmateriale, tidsfrister og dialog) 

18 73 3,18 2,77 

Kommunens betalingsfrister (rettidighed, længde) 62 34 3,32 3,60 

STATISTISKE INDIKATORER  

Konkurrenceudsættelse af Byudvikling - 49 - 38,50 

Konkurrenceudsættelse af Byudvikling, ændring over tre år - 86 - -13,90 

Konkurrenceudsættelse af Trafik og infrastruktur - 68 - 45,90 

Konkurrenceudsættelse af Trafik og infrastruktur, ændring over 
tre år 

- 80 - -7,90 

Konkurrenceudsættelse af Undervisning og kultur - 78 - 21,00 

Konkurrenceudsættelse af Undervisning og kultur, ændring 
over tre år 

- 83 - -3,30 

Konkurrenceudsættelse af Sundhed - 75 - 11,10 

Konkurrenceudsættelse af Sundhed, ændring over tre år - 63 - -2,00 

Konkurrenceudsættelse af Sociale opgaver - 22 - 30,40 

Konkurrenceudsættelse af Sociale opgaver, ændring over tre 
år 

- 10 - 3,30 

Konkurrenceudsættelse af Administration og it - 43 - 21,40 

Konkurrenceudsættelse af Administration og it, ændring over 
tre år 

- 40 - -1,80 

 

*Indikatorerne for konkurrenceudsættelse på hver hovedkonto (0, 2, 3, 4, 5 og 6) er nye i kategorien, hvor hovedkonti for 

konkurrenceudsættelse tidligere var grupperet i ”Velfærdsopgaver” og ”Støttefunktioner og tekniske opgaver”.   
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KATEGORI 8: KOMMUNENS IMAGE 

Et godt  image er afgørende for kommunens evne til at fastholde og tiltrække succesfulde virksomheder og 

kvalificerede medarbejdere.  

Kategorien ”Kommunens image” beskriver kommunens placering på spørgsmål om tilfredshed med 

kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere og nye virksomheder til kommunen samt på 

fire statistiske indikatorer, der belyser, i hvor høj grad det lykkes at tiltrække nye borgere og virksomheder.  

Placering i kategorien afhænger af både spørgsmål og statistiske indikatorer, der hver vægter 50 pct.  

 
 

PLACERING VÆRDI 
 

2019 2020 2019 2020 

KOMMUNENS IMAGE 55 23  

 

SPØRGSMÅL  

Kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye 

virksomheder til kommunen 
40 26 3,51 3,63 

Kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere 

til kommunen 
38 17 3,63 3,91 

STATISTISKE INDIKATORER  

Nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere (A/S og ApS) 1 1 8,19 10,40 

Nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere, ændring over 

tre år (A/S og ApS) 
88 6 -0,87 1,26 

Nettotilflytning til kommunen pr. 1.000 indbyggere 91 81 -7,66 -3,76 

Nettotilflytning til kommunen pr. 1.000 indbyggere, ændring 

over tre år 
89 83 -13,90 -9,62 
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KATEGORI 9: INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN 

En god dialog mellem erhvervslivet og kommunen kan være med til skabe forståelse for hinandens 

udfordringer og synspunkter og kan bidrage til at finde løsninger. Det er også vigtigt, at væsentlig  
information fra kommunen formidles hurtigt og klart, så virksomhederne får relevante oplysninger om alt 

lige fra snerydning og vejarbejde til lokalplaner.  

Kategorien ”Information og dialog med kommunen” beskriver kommunens placering på spørgsmål om 

tilfredshed med dialogen med kommunens embedsmænd og politikere samt kommunens formidling af 

væsentlig information til virksomhederne.  

Placering i kategorien afhænger af både spørgsmål og statistiske indikatorer, der hver vægter 50 pct.  

 
 

PLACERING VÆRDI 
 

2019 2020 2019 2020 

INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN 42 40  

 

SPØRGSMÅL  

Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere 39 45 3,41 3,40 

Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd 39 40 3,36 3,35 

Kommunens formidling af væsentlig information til din 

virksomhed 
45 42 3,46 3,51 
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Kommunalt erhvervsoverblik 2020 Region Hovedstaden

Kommunalt erhvervsoverblik 2020 samler en lang række kommunale nøgletal og tegner dermed en 
profil af rammerne i Region Hovedstadens 29 kommuner.

Kommunalt erhvervsoverblik 2020 er et faktabaseret videngrundlag for alle med interesse for 
erhvervsudvikling i kommunerne i Region Hovedstaden. Tabellerne bygger på de nyeste data fra 
Danmarks Statistik vedrørende den økonomiske udvikling og erhvervsudvikling i de 29 kommuner i 
Region Hovedstaden.

Data er tilvejebragt fra Danmarks Statistiks statistikbank og Erhvervsstyrelsens regionale statistikbank 
med nøgletal på kommunalt niveau. Mange nøgletal har hidtil kun været tilgængeligt på 
regionsniveau, men er fra efteråret 2019 under udvidelse med kommunale tal. Det er en proces, som 
er under fortsat udvikling i 2020 med yderligere nøgletal.

Kommunalt erhvervsoverblik 2020 præsenterer hvad der er tilgængeligt på statistikbankerne på 
kommuneniveau og har fokus på erhvervskonjunkturer som beskæftigelse, ledighed, arbejdspladser, 
iværksætteri, uddannelse osv. 

Opdatering af nøgletallene på statistikbankerne sker primært årligt og om efteråret, hvorfor der er en 
naturlig forsinkelse på en del tal. Enkelte opdateres dog hyppigere nemlig på kvartals- eller 
månedsbasis.
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Kommunalt erhvervsoverblik 2020 Region Hovedstaden

Kommunalt erhvervsoverblik 2020 præsenteres med en række nøgleområder som beskriver hver kommunes 
erhvervsstruktur og økonomiske udvikling. Nøgleområderne tegner en profil af kommunernes rammer for 
erhverv og indbyggere. 

Der er 19 tabeller med kommunale nøgletal i statistikbankerne (jf. tabeloversigt side 27). De ligger frit 
tilgængelig og kan hentes til eget brug. Kommunalt erhvervsoverblik 2020 er en bearbejdning af de tabeller, 
som har resulteret i 23 oversigter. Erhvervsoverblikket skal således bruges som et opslagsværk over hver 
kommunes konjunkturer. Kommunerne kan sammenlignes på tværs eller samlet set med Region Hovedstaden 
og med hele landet.

Nogle oversigter er sorteret fra høj til lav, hvor der er en udvikling, der kan sammenlignes mellem kommuner. 
Andre oversigter er sorteret alfabetisk, hvor områderne vises i antal eller andele og ikke ved en sammenlignelig 
udvikling.

Kommunalt erhvervsoverblik 2020 er distribueret til relevante kontaktpersoner i de 29 kommuner i Region 
Hovedstaden. Publikationen ligger frit tilgængelig på Erhvervshus Hovedstadens hjemmeside.

Erhvervsoverblik Hovedstaden forventes opdateret næste gang i første kvartal 2021.

God læselyst!
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RAS301: Beskæftigede på arbejdssteder i området 2019 og udvikling 2017 til 2019

Tabellen viser antal beskæftigede på arbejdssteder og udviklingen fra 2017 til 2019. I hele landet var lidt over 2,9 mio. i beskæftigelse i 
2019, hvoraf Region Hovedstaden tegner sig for knap 1,1 mio.

I hele landet er der sket en positiv udvikling på 2,7% fra 2017 til 2019, mens den er noget højere i Region Hovedstaden på 3,3%.

Den højeste udvikling ses i Lyngby-Taarbæk med 6,6%. Herefter følger Albertslund med 5,8%. Den laveste udvikling ses i Gladsaxe, som 
oplever tilbagegang på 4,9% og dernæst Dragør med en tilbagegang på 3,1%.

4

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen RAS301, som indeholder yderligere informationer om antal beskæftigede fx branche eller alder. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 26-11-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 28-10-2021 med perioden 2020

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

Definition af beskæftigede på arbejdssted: Beskæftigede på et arbejdssted er det antal mennesker, som arbejder på et arbejdssted i 
den pågældende kommune, hvilket betyder, at de beskæftigede kan bo både i og udenfor den enkelte kommune. Det betyder 
ligeledes, at beskæftigede kun tæller lønmodtagere (ansatte) og dermed ikke selvstændige henholdsvis medarbejdende ægtefæller
med. Tabellen dækker desuden over både deltids- og fuldtidsansatte lønmodtagere.

Sortering: Tabellen er sorteret på udviklingen fra høj til lav.

Niveau 2019 (antal)
Udvikling i pct. 2017 

til 2019

Hele landet 2.924.122                         2,7%

Region Hovedstaden 1.045.490                         3,3%

Lyngby-Taarbæk 36.541                               6,6%

Albertslund 21.289                               5,8%

Ballerup 45.340                               5,8%

Hillerød 31.762                               5,2%

Hvidovre 30.474                               5,1%

Tårnby 27.468                               5,1%

Furesø 14.037                               4,7%

København 413.524                             4,6%

Gentofte 41.035                               3,7%

Frederiksberg 42.742                               3,7%

Rødovre 17.925                               3,7%

Brøndby 24.915                               3,3%

Egedal 12.418                               3,2%

Halsnæs 9.276                                 2,9%

Fredensborg 13.124                               2,8%

Rudersdal 27.075                               2,7%

Ishøj 9.419                                 2,7%

Gribskov 13.112                               1,2%

Glostrup 21.850                               1,0%

Herlev 22.744                               1,0%

Allerød 14.668                               0,6%

Helsingør 22.892                               0,3%

Hørsholm 9.737                                 -0,1%

Frederikssund 16.360                               -0,2%

Bornholm 17.014                               -0,2%

Høje-Taastrup 38.223                               -0,3%

Vallensbæk 5.491                                 -0,5%

Dragør 3.155                                 -3,1%

Gladsaxe 41.839                               -4,9%

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
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RAS200: Beskæftigelsesfrekvens (bopælskommune) 2019 og udvikling 2017 til 2019

Tabellen viser beskæftigelsesandelen, som var 75,1% i hele landet i 2019. I Region Hovedstaden var det marginalt højere på 75,9% .
Både i Region Hovedstaden og i hele landet, er det en positiv udvikling på 1,5% fra 2017 til 2019.

Den højeste beskæftigelsesfrekvens tegner Egedal sig for med 83,2%. Herefter følger Allerød lige efter med 83%. Den laveste 
beskæftigelsesfrekvens ses i Brøndby og på Bornholm – begge lige omkring 71%. 
Størst udvikling fra 2017 til 2019 er sket i Fredensborg med 2,2%-point. Herefter følger Gladsaxe med 2%-point. Størst udvikling blandt 
kvinder, er sket i Ishøj med 2,7%-point, mens det blandt mænd er i dels Høje-Taastrup og Gladsaxe med 2,1%-point.

5

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen RAS200, som indeholder yderligere informationer om beskæftigelsesfrekvens fx fordeling på herkomst eller alder. Data er tilgængelig via 
ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 26-11-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 28-10-2021 med perioden 2020

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

Definition af beskæftigelsesfrekvens: Beskæftigelsesfrekvensen viser hvor stor en del af personerne i den erhvervsaktive alder (16-64 
år) der er i beskæftigelse i de enkelte kommuner. Andelen dækker over personer, som bor i den pågældende kommune og er i 
beskæftigelse (i eller udenfor kommunen). Personerne kan således både være deltids- som fuldtidsansatte lønmodtagere såvel som 
selvstændige og medarbejdende ægtefæller.

Sortering: Tabellen er sorteret på andelen i alt fra høj til lav.

I alt 2019 Kvinder 2019 Mænd 2019

Udvikling i alt 

2017 til 2019 

(%-point)

Udvikling 

kvinder 2017 til 

2019 (%-point)

Udvikling 

mænd 2017 til 

2019 (%-point)

Hele landet 75,1% 73,2% 77,0% 1,5 1,7 1,4

Region Hovedstaden 75,9% 74,7% 77,0% 1,5 1,5 1,4

Egedal 83,2% 82,0% 84,4% 1,0 1,0 1,1

Allerød 83,0% 81,5% 84,4% 0,8 0,2 1,4

Dragør 81,0% 80,1% 82,0% 0,6 1,0 0,3

Vallensbæk 80,9% 78,7% 83,0% 1,2 1,2 1,1

Furesø 80,1% 79,5% 80,8% 1,4 1,8 1,2

Hillerød 79,6% 78,8% 80,3% 1,4 1,2 1,4

Hørsholm 79,5% 78,7% 80,5% 1,6 1,9 1,3

Frederikssund 79,0% 77,3% 80,6% 1,1 1,3 0,7

Tårnby 78,9% 77,8% 79,9% 1,3 1,4 1,0

Rudersdal 78,2% 77,9% 78,5% 0,8 0,8 0,9

Gribskov 77,8% 75,8% 79,8% 1,1 0,8 1,3

Fredensborg 77,7% 75,9% 79,6% 2,2 2,4 2,0

Glostrup 77,5% 75,4% 79,6% 1,5 1,2 1,8

Gladsaxe 77,3% 76,1% 78,5% 2,0 2,1 2,1

Herlev 77,3% 75,6% 78,9% 1,9 1,8 1,8

Frederiksberg 77,0% 75,9% 78,1% 1,4 1,4 1,4

Gentofte 77,0% 75,9% 78,1% 0,9 1,2 0,5

Rødovre 77,0% 75,9% 78,1% 1,9 2,2 1,6

Halsnæs 76,5% 74,7% 78,2% 1,7 1,6 1,6

Hvidovre 76,4% 74,4% 78,4% 1,6 1,6 1,6

Lyngby-Taarbæk 76,4% 76,6% 76,1% 0,7 0,8 0,6

Helsingør 75,8% 74,2% 77,4% 1,2 1,2 1,3

Ballerup 75,5% 73,6% 77,3% 1,0 0,4 1,4

Høje-Taastrup 75,3% 72,0% 78,3% 1,8 1,4 2,1

København 73,9% 73,2% 74,6% 1,7 1,6 1,7

Ishøj 71,9% 69,6% 74,1% 1,6 2,7 0,6

Albertslund 71,5% 69,7% 73,3% 1,3 1,8 0,9

Bornholm 71,4% 69,1% 73,7% 1,3 1,6 1,0

Brøndby 71,0% 68,0% 74,1% 1,6 1,9 1,4

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
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Niveau 1.H 2020 

(antal)

Udvikling i pct. 1.H 

2018 til 1.H 2020

Hele landet 2.275.491                         0,9%

Region Hovedstaden 744.049                             1,6%

Glostrup 9.702                                 4,0%

København 269.795                             3,6%

Rødovre 16.382                               3,6%

Herlev 11.507                               2,9%

Dragør 5.586                                 2,4%

Vallensbæk 6.816                                 2,0%

Hillerød 21.169                               1,7%

Egedal 18.832                               1,7%

Lyngby-Taarbæk 22.051                               1,5%

Rudersdal 21.297                               1,4%

Frederiksberg 43.929                               1,2%

Allerød 10.651                               1,1%

Ballerup 18.779                               1,1%

Høje-Taastrup 20.199                               0,9%

Frederikssund 17.894                               0,7%

Furesø 16.148                               0,7%

Helsingør 23.189                               0,4%

Fredensborg 15.511                               0,4%

Halsnæs 11.728                               0,0%

Gladsaxe 28.000                               -0,1%

Hvidovre 21.344                               -0,2%

Albertslund 9.979                                 -0,4%

Ishøj 8.543                                 -0,6%

Hørsholm 9.112                                 -0,7%

Gentofte 28.360                               -0,7%

Tårnby 17.566                               -0,8%

Gribskov 15.138                               -0,9%

Brøndby 12.632                               -1,7%

Bornholm 12.190                               -4,7%

LBESK69: Antal lønmodtagere 2019 (bopælskommune) og udvikling 2017 til 2019

Tabellen viser antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere opgjort på bopæl – dvs. hvor man bor og ikke hvor man arbejder. 
Tabellen viser også udviklingen fra 1. halvår 2018 til 1. halvår 2020. 

I hele landet var der knap 2,3 mio. fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i første halvår 2020, hvoraf Region Hovedstaden tegner sig for 
knap 800.000. I hele landet er der sket en marginal positiv udvikling på 0,9% fra 1.H 2018 til 1.H 2020 og på 1,6% i Region Hovedstaden.
Den højeste udvikling ses i Glostrup med 4%. Herefter følger Københavns Kommune med 3,6%. Den laveste udvikling ses på Bornholm,
som oplever tilbagegang på 4,7% og dernæst Brøndby også med tilbagegang på 1,7%.
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Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen LBESK69, som indeholder yderligere informationer om antal lønmodtagere fx fordeling på køn eller årstal. Data er tilgængelig via ovennævnte 
link.

Tabellen er senest opdateret: 21-09-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 21-12-2020 med perioden 2020K3

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

Definition af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere: Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere medregner kun det antal mennesker, som er 
ansat på et arbejdssted på fuld tid, hvilket er defineret med et timetal på 160,33 timer pr. måned. Desuden skal man bo i kommunen 
for at tælle med. Indpendlede fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere tæller således ikke med. Selvstændige henholdsvis medarbejdende 
ægtefæller tæller heller ikke med. 

Sortering: Tabellen er sorteret på udviklingen fra høj til lav.

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
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ERHV2: Antal job fordelt på branche (DB07 10-grp) 2019

Tabellen viser antal job i 2019 fordelt på branche. I hele landet er over 3,2 mio. jobs registreret, hvoraf knap 1,2 mio. er i Region 
Hovedstaden. Ser man bort fra øvrige brancher, hvor det offentlige tegner sig for 1,2 mio. job, så er handel og transport den største 
hovedbranche i Danmark med knap 800.000 jobs. I Region Hovedstaden er det også handel og transport, der er den største 
hovedbranche med knap 300.000 jobs.

For at gøre tabellen overskuelig, er Dansk Branchekode 2007 klassiske opdeling på 10’er gruppen for hovedbrancher benyttet, dog 
med sammenlægning af en række brancher. Dette er gjort af hensyn til et mindre antal virksomheder i enkelte af de sammenlagte
brancher. I erhvervsservice er finansiering og forsikring, ejendomshandel og erhvervsservice samlet i én gruppe.
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Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen ERHV2, som indeholder yderligere informationer om antal job fx årstal. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 30-10-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 29-10-2021 med perioden 2020

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

Definition af jobs: Jobs består dels af beskæftigede lønmodtagere dels af selvstændige og medarbejdende ægtefæller. Antal jobs 
dækker desuden også både personer, som bor og arbejder i kommunen såvel som personer, som pendler ind til kommunen for at 
arbejde.

Sortering: Ingen sortering.

TOT Erhverv 

i alt
Industri

Bygge og 

anlæg

Handel og 

transport mv.

Information og 

kommunikation

Erhvervsservice 

mv.

Øvrige brancher, 

inkl. offentlige

Hele landet 3.230.934   352.220           189.763           789.468           125.394               525.574               1.248.515               

Region Hovedstaden 1.155.989   77.577             55.624             278.505           76.659                 246.721               420.903                  

Albertslund 23.245         833                   3.053               9.438               627                       4.296                   4.998                       

Allerød 15.831         2.506               622                   3.807               525                       3.404                   4.967                       

Ballerup 48.776         8.679               2.576               10.093             4.716                   10.285                 12.427                     

Bornholm 18.135         2.036               1.158               4.105               492                       1.913                   8.431                       

Brøndby 27.182         1.819               2.447               10.387             1.165                   3.758                   7.606                       

Dragør 3.504            115                   365                   738                   105                       558                       1.623                       

Egedal 13.616         2.042               1.307               2.629               309                       1.898                   5.431                       

Fredensborg 14.720         789                   686                   4.488               251                       2.404                   6.102                       

Frederiksberg 47.858         1.199               943                   8.799               2.754                   10.715                 23.448                     

Frederikssund 17.935         2.462               1.566               4.469               192                       2.096                   7.150                       

Furesø 15.617         1.489               958                   3.355               650                       2.738                   6.427                       

Gentofte 43.912         3.007               1.403               8.031               1.434                   12.820                 17.217                     

Gladsaxe 45.540         10.864             4.228               7.169               2.917                   7.984                   12.378                     

Glostrup 23.769         799                   2.090               6.657               833                       4.774                   8.616                       

Gribskov 14.172         1.136               1.622               3.561               172                       1.633                   6.048                       

Halsnæs 9.998            1.214               976                   2.203               91                         1.288                   4.226                       

Helsingør 25.664         2.338               1.673               6.897               442                       4.346                   9.968                       

Herlev 24.724         1.428               2.049               5.698               1.437                   3.959                   10.153                     

Hillerød 34.614         4.313               2.155               6.977               449                       5.507                   15.213                     

Hvidovre 33.629         2.587               4.403               7.949               629                       5.739                   12.322                     

Høje-Taastrup 41.349         2.987               2.873               12.022             1.758                   13.321                 8.388                       

Hørsholm 10.548         453                   470                   3.299               354                       2.142                   3.830                       

Ishøj 10.384         896                   1.278               3.423               176                       1.479                   3.132                       

København 463.496       12.548             7.711               100.646           49.509                 111.885               181.197                  

Lyngby-Taarbæk 39.949         2.343               513                   8.057               1.899                   11.011                 16.126                     

Rudersdal 29.166         4.376               1.189               5.906               1.822                   6.526                   9.347                       

Rødovre 20.028         956                   3.340               5.945               380                       3.569                   5.838                       

Tårnby 32.539         940                   1.706               19.545             231                       3.899                   6.218                       

Vallensbæk 6.089            423                   264                   2.212               340                       774                       2.076                       

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
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ERHV2: Udvikling i job fordelt på branche (DB07 10-grp), 2017 til 2019

Tabellen viser udviklingen i antal job (opgjort i pct.) fra 2017 til 2019 fordelt på branche. Der har været fremgang på 2,4% i hele landet 
og på 3,1% i Region Hovedstaden. Der har været fremgang i den samlede beskæftigelse i 23 af de 29 kommuner. Højeste vækst er i 
Lyngby-Taarbæk med 6,3% og i Ballerup med 5,7%. Modsat har Gladsaxe og Dragør oplevet en tydelig tilbagegang på 4,7% hhv. 3,1%.

Største fremgang er i industri i Vallensbæk med 78% og i Lyngby-Taarbæk med 57%. Samlet i regionen er det information og 
kommunikation, der oplever størst fremgang med 6,6%. Største tilbagegang er også i industri i Gladsaxe med -18% og i Rødovre med
-14%. Samlet i regionen er det øvrige brancher inkl. det offentlige, der oplever lavest fremgang med 2,2%.

8

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen ERHV2, som indeholder yderligere informationer om antal job fx årstal. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 30-10-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 29-10-2021 med perioden 2020

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

Definition af jobs: Jobs består dels af beskæftigede lønmodtagere dels af selvstændige og medarbejdende ægtefæller. Jobs dækker 
desuden også både personer, som bor og arbejder i kommunen såvel som personer, som pendler ind til kommunen for at arbejde.

Sortering: Tabellen er sorteret på total erhverv i alt fra høj til lav.

TOT Erhverv 

i alt
Industri

Bygge og 

anlæg

Handel og 

transport mv.

Information og 

kommunikation

Erhvervsservice 

mv.

Øvrige brancher, 

inkl. offentlige

Hele landet 2,4% 1,7% 4,0% 2,5% 6,6% 3,0% 1,7%

Region Hovedstaden 3,1% 2,3% 3,4% 2,4% 6,6% 4,6% 2,2%

Lyngby-Taarbæk 6,3% 56,6% -3,4% -0,4% 8,0% 10,9% 2,3%

Ballerup 5,7% 21,0% 15,5% -1,9% -11,6% 12,1% 3,8%

Albertslund 5,6% -5,1% 14,4% 13,0% 16,8% -3,2% -2,9%

Hvidovre 5,3% -5,0% 7,0% 8,7% 3,6% 8,3% 3,7%

Tårnby 5,0% -2,8% 14,7% 4,1% -5,7% 9,4% 4,4%

Furesø 4,7% 5,1% 6,0% -0,9% 12,8% 10,9% 4,4%

København 4,4% 5,2% -6,5% 4,2% 8,3% 5,4% 3,3%

Hillerød 4,3% 24,0% 6,1% 5,0% 16,3% 3,6% -0,7%

Gentofte 3,6% -9,0% 1,8% 1,3% 19,7% 7,5% 3,3%

Egedal 3,3% 7,2% 7,4% -9,3% 25,6% 7,4% 5,6%

Fredensborg 2,9% 14,8% -2,7% 10,7% 18,4% 6,1% -4,3%

Rødovre 2,9% -14,4% 6,4% 7,4% -0,5% -3,5% 4,4%

Brøndby 2,7% 15,4% 20,2% -3,1% 10,8% 3,4% 2,0%

Frederiksberg 2,6% -7,3% 14,2% 8,4% 15,3% 1,8% -0,2%

Rudersdal 2,4% 7,1% -0,5% 3,1% -1,8% 2,8% 0,7%

Ishøj 2,3% 22,1% 2,5% -4,7% 16,6% 19,4% -1,6%

Glostrup 1,9% -10,4% 9,0% 3,3% 5,3% -5,1% 4,4%

Herlev 1,1% -0,9% 7,8% -0,9% -7,7% 4,8% 1,1%

Halsnæs 0,8% 5,2% -0,5% 0,7% -3,2% -2,0% 0,9%

Allerød 0,4% 5,8% 2,6% -3,7% -3,5% 4,6% -1,6%

Gribskov 0,2% 4,3% 0,0% -3,2% 8,2% -1,2% 1,8%

Helsingør 0,2% 1,8% 5,7% -4,2% -0,2% 4,7% 0,3%

Vallensbæk 0,1% 77,7% -8,3% -6,2% -3,7% -9,6% 4,2%

Frederikssund -0,1% 4,8% -2,2% -1,3% -5,0% 7,5% -2,3%

Høje-Taastrup -0,6% -8,8% 3,6% -0,7% 50,3% -4,2% 0,4%

Bornholm -0,8% -4,7% 3,1% -0,8% -4,5% 1,0% -0,6%

Hørsholm -1,7% -5,2% 0,0% -2,8% -12,4% 2,5% -1,5%

Dragør -3,1% 0,9% -13,7% -13,1% 15,4% 17,2% -2,3%

Gladsaxe -4,7% -18,0% -7,3% -1,5% -0,6% 2,8% 3,3%

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920


Kommunalt erhvervsoverblik 2020 Region Hovedstaden

AUS08: Udvikling i fuldtidsledige (sæsonkorrigeret), 2018 til 2020

Tabellen viser udviklingen i fuldtidsledige fra 2018 til 2020 fordelt på antal og i procent (fra to 12-måneders perioder fra okt. 2017 –
sept. 2018 til henholdsvis okt. 2019 – sept. 2020, som er de senest tilgængelige tal). Der har været stigning i ledigheden på 14% i hele 
landet og på 16% i Region Hovedstaden. I hele landet er det 16.404 flere i ledighed, mens det er 6.384 flere i Region Hovedstaden.

Største stigning i ledigheden opleves på Bornholm med 27%, som svarer til 202 personer. Dernæst følger København med 23%, hvilket 
svarer til 3.836 personer. Omvendt er der ingen stigning i ledigheden i blot to kommuner, hvor Halsnæs har et fald i ledigheden med
-2%. Dernæst følger Hillerød med et fald på -1%.
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Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen AUS08, som indeholder yderligere informationer om ledige fx månedstal. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 30-10-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 30-11-2020 med perioden 2020M10

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

Definition af fuldtidsledige: Danmarks Statistik definerer fuldtidsledige som personer (16-64 år), der er registreret som modtagere af 
bestemte forsørgelsesydelser og som samtidig vurderes jobparate.
Definition af sæsonkorrigeret: Økonomiske tidsserier opgjort på måneds- eller kvartalsbasis er ofte påvirket af fænomener, der 
optræder på samme tid hvert år. Ved sæsonkorrektion forsøger man at fjerne sæsoneffekterne fra en tidsserie.

Sortering: Tabellen er sorteret på udviklingen i procent fra stigning i ledigheden til fald i ledigheden.

Fodnote: Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. 
Se Nyt: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt

2018 2020
Udvikling i antal 

2018 til 2020
2018 2020

Udvikling i pct. 

2018 til 2020

Hele landet 110.444            126.849            16.404 3,9% 4,5% 14%

Region Hovedstaden 37.571              43.954              6.384 4,0% 4,7% 16%

Bornholm 714                    916                    202 4,3% 5,5% 27%

København 16.044              19.881              3.836 4,6% 5,7% 23%

Allerød 279                    348                    68 2,2% 2,7% 22%

Brøndby 960                    1.154                194 5,9% 7,0% 19%

Vallensbæk 282                    337                    55 3,4% 4,0% 18%

Furesø 528                    625                    96 2,7% 3,2% 17%

Ballerup 817                    958                    140 3,6% 4,2% 17%

Høje-Taastrup 1.185                1.399                215 4,8% 5,6% 17%

Hvidovre 960                    1.129                169 3,7% 4,3% 17%

Dragør 185                    217                    32 2,8% 3,3% 17%

Rødovre 937                    1.097                160 4,7% 5,5% 16%

Lyngby-Taarbæk 756                    889                    133 2,8% 3,3% 16%

Tårnby 731                    826                    94 3,4% 3,9% 12%

Egedal 608                    688                    80 2,8% 3,1% 12%

Gentofte 1.096                1.237                141 3,1% 3,4% 11%

Frederiksberg 2.271                2.540                270 4,1% 4,6% 11%

Gribskov 562                    625                    63 3,0% 3,3% 10%

Fredensborg 594                    654                    60 3,2% 3,5% 9%

Glostrup 501                    548                    47 4,4% 4,8% 9%

Rudersdal 728                    796                    68 2,8% 3,1% 9%

Albertslund 705                    761                    57 5,4% 5,8% 7%

Hørsholm 326                    353                    27 3,0% 3,2% 6%

Helsingør 1.198                1.275                76 4,2% 4,4% 6%

Ishøj 744                    777                    33 6,7% 7,0% 4%

Gladsaxe 1.300                1.350                50 3,7% 3,8% 3%

Herlev 495                    509                    13 3,6% 3,7% 2%

Frederikssund 731                    742                    12 3,4% 3,4% 1%

Hillerød 776                    770                    -6 3,1% 3,0% -1%

Halsnæs 556                    553                    -3 3,9% 3,8% -2%

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt


Kommunalt erhvervsoverblik 2020 Region Hovedstaden

ERHV2: Antal arbejdssteder fordelt på branche (DB07 10-grp) 2019

Tabellen viser antal arbejdssteder i 2019 fordelt på branche (udviklingen vises på næste side). Denne tabel er på samme måde som
med  jobs side 7, gjort overskuelig ved at bruge Dansk Branchekode 2007 opdeling på 10’er gruppen og med de samme 
sammenlægninger.

I hele landet var lidt mere end 305.000 arbejdssteder registreret i 2019, hvoraf knap 100.000 er i Region Hovedstaden. Ser man bort fra 
øvrige brancher, hvor det offentlige tegner sig for ca. 90.000 arbejdssteder i hele landet, så er handel og transport den største 
hovedbranche i Danmark med 75.000 arbejdssteder. I Region Hovedstaden er det modsat erhvervsservice, der er den største 
hovedbranche med knap 30.000 arbejdssteder.
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Definition af arbejdssted: Et arbejdssted er defineret som en organisatorisk afgrænset del af et firma, der er beliggende på en adresse 
og hvortil der kan henføres job ultimo november. Der medregnes kun arbejdssteder knyttet til reelt aktive firmaer, dvs. at firmaer 
uden eller med kun ubetydelig aktivitet ikke er omfattet af statistikken.

Sortering: Ingen sortering.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen ERHV2, som indeholder yderligere informationer om antal arbejdssteder fx branche eller årstal. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 30-10-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 29-10-2021 med perioden 2020

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

TOT Erhverv 

i alt
Industri

Bygge og 

anlæg

Handel og 

transport mv.

Information og 

kommunikation

Erhvervsservice 

mv.

Øvrige brancher, 

inkl. offentlige

Hele landet 305.288        18.054             30.651             74.914             16.207                 74.629                 90.833                     

Region Hovedstaden 99.586           3.847               8.657               24.596             9.124                   29.365                 23.997                     

Albertslund 1.635             77                     170                   646                   119                       345                       278                           

Allerød 1.377             89                     153                   287                   139                       390                       319                           

Ballerup 2.268             128                   292                   644                   212                       540                       452                           

Bornholm 2.241             153                   186                   617                   63                         406                       816                           

Brøndby 1.651             98                     185                   615                   95                         305                       353                           

Dragør 689                 28                     87                     135                   62                         218                       159                           

Egedal 2.004             123                   335                   389                   147                       509                       501                           

Fredensborg 2.080             72                     232                   410                   145                       712                       509                           

Frederiksberg 5.248             138                   234                   1.140               534                       1.696                   1.506                       

Frederikssund 2.392             141                   416                   527                   95                         540                       673                           

Furesø 1.877             81                     164                   399                   190                       608                       435                           

Gentofte 5.039             121                   286                   962                   430                       2.063                   1.177                       

Gladsaxe 2.921             124                   379                   694                   266                       799                       659                           

Glostrup 1.219             38                     179                   366                   81                         308                       247                           

Gribskov 2.631             125                   512                   529                   128                       645                       692                           

Halsnæs 1.411             88                     286                   347                   58                         297                       335                           

Helsingør 3.512             151                   438                   843                   194                       1.003                   883                           

Herlev 1.704             116                   196                   469                   169                       437                       317                           

Hillerød 2.902             131                   371                   689                   169                       763                       779                           

Hvidovre 2.387             126                   388                   740                   123                       513                       497                           

Høje-Taastrup 2.594             143                   315                   864                   150                       582                       540                           

Hørsholm 1.641             45                     87                     336                   122                       640                       411                           

Ishøj 882                 49                     119                   325                   41                         189                       159                           

København 35.988           1.019               1.559               8.798               4.451                   11.280                 8.881                       

Lyngby-Taarbæk 3.204             96                     154                   720                   325                       1.141                   768                           

Rudersdal 3.563             142                   210                   628                   367                       1.456                   760                           

Rødovre 1.933             101                   338                   583                   109                       440                       362                           

Tårnby 1.951             77                     310                   684                   96                         389                       395                           

Vallensbæk 642                 27                     76                     210                   44                         151                       134                           

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920


Kommunalt erhvervsoverblik 2020 Region Hovedstaden

ERHV2: Udvikling i arbejdssteder fordelt på branche (DB07 10-grp), 2017 til 2019

Tabellen viser udviklingen i antal arbejdssteder (opgjort i pct.) fra 2017 til 2019 fordelt på branche. Der har været fremgang på 2,4% i 
hele landet og på 3,4% i Region Hovedstaden. Der har været fremgang i det samlede antal arbejdssteder i 28 af de 29 kommuner.
Højeste vækst er i Glostrup med 9,3% og i Albertslund med 8,3%. Modsat har kun Halsnæs oplevet tilbagegang på -0,8%.

Største fremgang er i information og kommunikation (IKT) på Bornholm med 29% og i bygge og anlæg i Glostrup med 21%. Samlet i
regionen er det også IKT-virksomheder, der oplever størst fremgang med 5,6%. Største tilbagegang er i industri i Gladsaxe med -12% 
og i bygge og anlæg i Lyngby-Taarbæk med -12%. Samlet i regionen er det handel og transport, der oplever lavest fremgang med 1,4%.
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Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen ERHV2, som indeholder yderligere informationer om antal arbejdssteder fx branche eller årstal. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 30-10-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 29-10-2021 med perioden 2020

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

Definition af arbejdssted: Et arbejdssted er defineret som en organisatorisk afgrænset del af et firma, der er beliggende på en adresse 
og hvortil der kan henføres job ultimo november. Der medregnes kun arbejdssteder knyttet til reelt aktive firmaer, dvs. at firmaer 
uden eller med kun ubetydelig aktivitet ikke er omfattet af statistikken.

Sortering: Tabellen er sorteret på total erhverv i alt fra høj til lav.

TOT Erhverv 

i alt
Industri

Bygge og 

anlæg

Handel og 

transport mv.

Information og 

kommunikation

Erhvervsservice 

mv.

Øvrige brancher, 

inkl. offentlige

Hele landet 2,4% 0,2% 3,2% 0,0% 5,9% 3,5% 3,2%

Region Hovedstaden 3,4% 1,9% 2,7% 1,4% 5,6% 3,4% 5,1%

Glostrup 9,3% -9,5% 20,9% 5,2% -5,8% 15,4% 10,3%

Albertslund 8,3% 2,7% 2,4% 12,3% 8,2% 7,8% 5,3%

Egedal 5,7% 4,2% 9,5% -0,5% 7,3% 5,6% 8,4%

Vallensbæk 5,4% -10,0% 16,9% 11,7% 7,3% -0,7% 0,8%

Dragør 5,4% -6,7% -3,3% -0,7% 14,8% 15,3% 2,6%

Lyngby-Taarbæk 5,2% 1,1% -12,0% 3,6% 9,4% 7,9% 5,5%

København 4,6% 4,9% 4,8% 2,3% 8,5% 4,0% 5,8%

Herlev 4,3% 6,4% 7,7% -1,1% 1,8% 3,3% 13,2%

Hvidovre 4,1% 1,6% 6,3% 7,4% -8,9% -1,2% 8,0%

Bornholm 3,8% -3,8% 0,5% 2,7% 28,6% 9,4% 2,9%

Fredensborg 3,5% 1,4% -2,1% 3,3% 8,2% 3,0% 6,0%

Tårnby 3,3% -2,5% 3,3% 4,1% -2,0% 1,3% 6,8%

Ballerup 3,0% 10,3% 0,7% 1,3% 0,5% 6,1% 2,5%

Rødovre 2,5% -8,2% -2,6% 3,2% 19,8% 2,6% 5,5%

Gribskov 2,5% 3,3% 3,4% -2,9% 3,2% 2,7% 5,8%

Helsingør 2,4% 5,6% 4,3% 1,6% 6,0% -0,3% 4,1%

Gentofte 2,4% -5,5% 2,5% -1,9% 3,1% 3,9% 4,1%

Brøndby 2,3% 14,0% 0,0% 4,4% 3,3% -4,1% 2,6%

Furesø 2,1% 0,0% 0,0% 1,0% -2,1% 2,4% 5,8%

Ishøj 2,0% 2,1% -2,5% -0,6% -2,4% 10,5% 2,6%

Hillerød 1,9% 0,8% 6,0% 1,9% -0,6% -0,3% 3,0%

Gladsaxe 1,7% -12,1% 0,3% 2,4% -1,8% 3,4% 4,6%

Frederiksberg 1,6% 13,1% -0,4% -0,7% -3,6% 3,0% 3,1%

Allerød 1,4% -7,3% 7,0% -2,7% 3,7% -3,2% 11,1%

Høje-Taastrup 1,2% 2,1% 0,3% -3,1% 9,5% 2,8% 4,9%

Rudersdal 0,9% 9,2% -3,7% -4,6% 5,2% 1,5% 2,6%

Frederikssund 0,5% -7,2% -1,7% -4,7% 4,4% 5,7% 3,4%

Hørsholm 0,3% 12,5% -7,4% -8,4% 0,8% 0,3% 9,3%

Halsnæs -0,8% 1,1% 7,1% -5,4% 13,7% -3,9% -1,8%

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920


Kommunalt erhvervsoverblik 2020 Region Hovedstaden

ERHV6: Antal arbejdssteder fordelt på størrelser i kommunerne, 2019

Tabellen viser antal arbejdssteder i 2019 fordelt på størrelse (antal job på arbejdsstedet). 

Langt de fleste danske arbejdssteder er små virksomheder. 136.000 af dem er med 1 job og yderligere 72.000 er med 2-4 jobs. Det 
udgør altså to tredjedele (68%) af alle danske arbejdssteder (se næste side for flere andele i procent).

I Region Hovedstaden er der over 46.000 arbejdssteder med 1 job og 23.000 med 2-4 job (70%). Blot 3.500 arbejdssteder i Region 
Hovedstaden har 50 eller flere jobs.
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Definition af arbejdssted: Et arbejdssted er defineret som en organisatorisk afgrænset del af et firma, der er beliggende på en adresse 
og hvortil der kan henføres job ultimo november. Der medregnes kun arbejdssteder knyttet til reelt aktive firmaer, dvs. at firmaer 
uden eller med kun ubetydelig aktivitet ikke er omfattet af statistikken. Jobs består dels af beskæftigede lønmodtagere dels af 
selvstændige og medarbejdende ægtefæller.

Sortering: Ingen sortering.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen ERHV6, som indeholder yderligere informationer om antal arbejdssteder fx årstal eller brancher. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 30-10-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 29-10-2021 med perioden 2020

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

1 job 2-4 jobs 5-9 jobs 10-19 jobs 20-49 jobs 50-99 jobs 100+ jobs

Hele landet 136.122               72.092                  39.018                  27.607                  19.946                  6.446                    4.057                    

Region Hovedstaden 46.386                  23.011                  11.939                  8.397                    6.295                    1.947                    1.618                    

Albertslund 549                        439                        252                        186                        130                        47                          32                          

Allerød 608                        351                        159                        113                        90                          38                          18                          

Ballerup 815                        511                        359                        231                        205                        72                          75                          

Bornholm 1.000                    549                        295                        212                        132                        36                          17                          

Brøndby 541                        430                        237                        195                        154                        49                          45                          

Dragør 390                        147                        82                          40                          21                          6                            3                            

Egedal 1.014                    477                        241                        150                        92                          20                          10                          

Fredensborg 1.134                    496                        197                        122                        83                          27                          21                          

Frederiksberg 2.770                    1.146                    564                        369                        241                        74                          84                          

Frederikssund 1.252                    564                        242                        181                        97                          28                          28                          

Furesø 922                        443                        219                        129                        112                        31                          21                          

Gentofte 2.774                    1.137                    468                        307                        218                        74                          61                          

Gladsaxe 1.326                    684                        310                        244                        226                        64                          67                          

Glostrup 443                        269                        171                        130                        125                        44                          37                          

Gribskov 1.508                    629                        224                        140                        89                          28                          13                          

Halsnæs 719                        335                        160                        107                        57                          26                          7                            

Helsingør 1.857                    783                        382                        238                        171                        46                          35                          

Herlev 658                        396                        215                        198                        168                        39                          30                          

Hillerød 1.376                    661                        353                        229                        180                        65                          38                          

Hvidovre 960                        602                        317                        211                        184                        66                          47                          

Høje-Taastrup 922                        641                        410                        292                        209                        56                          64                          

Hørsholm 842                        394                        181                        125                        72                          17                          10                          

Ishøj 336                        223                        127                        92                          70                          19                          15                          

København 16.492                  8.070                    4.358                    3.199                    2.457                    750                        662                        

Lyngby-Taarbæk 1.547                    709                        418                        249                        176                        56                          49                          

Rudersdal 1.847                    814                        367                        241                        192                        59                          43                          

Rødovre 714                        483                        307                        202                        157                        45                          25                          

Tårnby 773                        453                        263                        211                        146                        53                          52                          

Vallensbæk 294                        174                        59                          54                          40                          12                          9                            

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920


Kommunalt erhvervsoverblik 2020 Region Hovedstaden

ERHV6: Arbejdssteder fordelt på størrelser som andele (i pct.) af alle arbejdssteder i kommunerne, 2019

Tabellen viser arbejdssteder (opgjort i pct.) i 2019 fordelt på størrelse. Knap 47% af arbejdsstederne i Region Hovedstaden er meget 
små med højst 1 job, mens kun 3,6% af arbejdsstederne omvendt har 50 jobs eller derover. På landsplan ser det næsten ens ud, hvor 
44,6% har højst én ansat, mens 3,4% har 50 jobs eller derover. 

Brøndby har den laveste andel af helt små arbejdssteder. Blot 33% er med højst én ansat, hvor Gribskov ligger i den modsatte ende 
med 57% med højst én ansat. Kommunen med den største andel store virksomheder er Glostrup med 6,6% med 50 jobs eller derover.
I den modsatte ende ligger Dragør med 1,3% med virksomheder med 50 jobs eller derover.
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Definition af arbejdssted: Et arbejdssted er defineret som en organisatorisk afgrænset del af et firma, der er beliggende på en adresse 
og hvortil der kan henføres job ultimo november. Der medregnes kun arbejdssteder knyttet til reelt aktive firmaer, dvs. at firmaer 
uden eller med kun ubetydelig aktivitet ikke er omfattet af statistikken. Jobs består dels af beskæftigede lønmodtagere dels af 
selvstændige og medarbejdende ægtefæller.

Sortering: Ingen sortering.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen ERHV6, som indeholder yderligere informationer om antal arbejdssteder fx årstal eller brancher. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 30-10-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 29-10-2021 med perioden 2020

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

1 job 2-4 jobs 5-9 jobs 10-19 jobs 20-49 jobs 50-99 jobs 100+ jobs

Hele landet 44,6% 23,6% 12,8% 9,0% 6,5% 2,1% 1,3%

Region Hovedstaden 46,6% 23,1% 12,0% 8,4% 6,3% 2,0% 1,6%

Albertslund 33,6% 26,9% 15,4% 11,4% 8,0% 2,9% 2,0%

Allerød 44,2% 25,5% 11,5% 8,2% 6,5% 2,8% 1,3%

Ballerup 35,9% 22,5% 15,8% 10,2% 9,0% 3,2% 3,3%

Bornholm 44,6% 24,5% 13,2% 9,5% 5,9% 1,6% 0,8%

Brøndby 32,8% 26,0% 14,4% 11,8% 9,3% 3,0% 2,7%

Dragør 56,6% 21,3% 11,9% 5,8% 3,0% 0,9% 0,4%

Egedal 50,6% 23,8% 12,0% 7,5% 4,6% 1,0% 0,5%

Fredensborg 54,5% 23,8% 9,5% 5,9% 4,0% 1,3% 1,0%

Frederiksberg 52,8% 21,8% 10,7% 7,0% 4,6% 1,4% 1,6%

Frederikssund 52,3% 23,6% 10,1% 7,6% 4,1% 1,2% 1,2%

Furesø 49,1% 23,6% 11,7% 6,9% 6,0% 1,7% 1,1%

Gentofte 55,1% 22,6% 9,3% 6,1% 4,3% 1,5% 1,2%

Gladsaxe 45,4% 23,4% 10,6% 8,4% 7,7% 2,2% 2,3%

Glostrup 36,3% 22,1% 14,0% 10,7% 10,3% 3,6% 3,0%

Gribskov 57,3% 23,9% 8,5% 5,3% 3,4% 1,1% 0,5%

Halsnæs 51,0% 23,7% 11,3% 7,6% 4,0% 1,8% 0,5%

Helsingør 52,9% 22,3% 10,9% 6,8% 4,9% 1,3% 1,0%

Herlev 38,6% 23,2% 12,6% 11,6% 9,9% 2,3% 1,8%

Hillerød 47,4% 22,8% 12,2% 7,9% 6,2% 2,2% 1,3%

Hvidovre 40,2% 25,2% 13,3% 8,8% 7,7% 2,8% 2,0%

Høje-Taastrup 35,5% 24,7% 15,8% 11,3% 8,1% 2,2% 2,5%

Hørsholm 51,3% 24,0% 11,0% 7,6% 4,4% 1,0% 0,6%

Ishøj 38,1% 25,3% 14,4% 10,4% 7,9% 2,2% 1,7%

København 45,8% 22,4% 12,1% 8,9% 6,8% 2,1% 1,8%

Lyngby-Taarbæk 48,3% 22,1% 13,0% 7,8% 5,5% 1,7% 1,5%

Rudersdal 51,8% 22,8% 10,3% 6,8% 5,4% 1,7% 1,2%

Rødovre 36,9% 25,0% 15,9% 10,5% 8,1% 2,3% 1,3%

Tårnby 39,6% 23,2% 13,5% 10,8% 7,5% 2,7% 2,7%

Vallensbæk 45,8% 27,1% 9,2% 8,4% 6,2% 1,9% 1,4%

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
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ERSTS112: Omsætning private sektor 2018 og udvikling 2016 til 2018

Tabellen viser omsætningen i mia. kroner i den private sektor i 2018 og udviklingen fra 2016 til 2018 i procent.

I hele landet er omsætningen i den private sektor 4.062 mia. kr. i 2018, mens den i Region Hovedstaden er 1.724 mia. kr. Det svarer til, 
at 42% af hele landets omsætning i den private sektor skabes i Region Hovedstaden. De tre kommuner med størst omsætning i 
regionen i 2018 er København (710 mia. kr.), Gladsaxe (167 mia. kr.) og Ballerup (90 mia. kr.). De tre kommuner med højest udvikling 
fra 2016 til 2018 i regionen er Hørsholm (78%), Frederiksberg (43%) og Herlev (40%). 
Alle kommuner på nær tre har haft vækst i omsætningen i den private sektor. Hillerød, Helsingør og Bornholm har omvendt oplevet 
fald på mellem 1 og 5%.
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Definition af den private sektor: Alle virksomheder og organisationer, der har profit som formål er den private sektor og som herved 
står i modsætning til den offentlige sektor (stat, regioner og kommuner) og statsejede virksomheder.

Sortering: Tabellen er sorteret på udviklingen fra høj til lav.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen ERSTS112, som indeholder yderligere informationer om eksporterende virksomheder fx fordeling på årstal og hovedbrancher. Data er tilgængelig 
via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 28-04-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: ikke oplyst

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

Niveau 2018 

(mia. kr.)

Udvikling i pct. 

2016 til 2018

Hele landet 4.061,8                 13,0%

Region Hovedstaden 1.724,7                 13,5%

Hørsholm 25,0 77,5%

Frederiksberg 32,9 43,3%

Herlev 39,2 40,2%

Glostrup 32,7 19,9%

Ishøj 9,2 19,7%

Halsnæs 9,2 16,6%

København 710,0 16,4%

Ballerup 89,6 14,1%

Furesø 12,4 14,0%

Gentofte 69,5 13,4%

Gladsaxe 167,2 12,2%

Vallensbæk 11,3 11,9%

Allerød 33,4 11,5%

Lyngby-Taarbæk 36,9 9,3%

Høje-Taastrup 66,6 9,1%

Egedal 10,9 8,3%

Frederikssund 12,0 8,1%

Tårnby 38,6 7,7%

Rudersdal 45,1 6,4%

Hvidovre 29,3 4,5%

Albertslund 80,5 4,0%

Fredensborg 21,6 4,0%

Dragør 2,0 2,2%

Brøndby 68,2 1,9%

Gribskov 9,0 0,5%

Rødovre 18,4 0,3%

Hillerød 15,9 -0,8%

Helsingør 16,2 -2,8%

Bornholm 12,0 -5,0%

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
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ERSTS114: Eksporterende virksomheder 2018 og udvikling 2013 til 2018

Tabellen viser antal og andel af eksporterende virksomheder (ud af alle private virksomheder) i 2018 og udviklingen fra 2013 til 2018.

I hele landet er andelen af eksporterende virksomheder 12,8%, mens den er marginalt højere i Region Hovedstaden med 13,5%. I 
Region Hovedstaden har Herlev Kommune den højeste andel af eksporterende virksomheder med 19,2%. Herefter følger Albertslund 
med 17,7%. Nederst ligger Gribskov med en andel på 8,6% dernæst Halsnæs med 9%, hvor sidstnævnte dog oplever en stigning på 
knap 2 %-point 2013 til 2018. 

Kommunerne med de største stigninger fra 2013 til 2018 er Gladsaxe med 3,8 %-point henholdsvis København med 3 %-point.
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Definition af eksporterende virksomhed: En virksomhed indgår i tabellen, hvis den har udenlandsk salg og dermed eksport. Andelen 
er opgjort af antal virksomheder med eksport i forhold til alle virksomheder (og har dermed ikke noget at gøre med eksportens
størrelse i kroner).

Sortering: Tabellen er sorteret på udviklingen fra høj til lav.
Vær opmærksom på, at udviklingen vises i procentpoint og ikke i procent.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen ERSTS114, som indeholder yderligere informationer om eksporterende virksomheder fx fordeling på årstal og hovedbrancher. Data er tilgængelig 
via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 28-04-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: ikke oplyst

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

Niveau 2018 

(antal)
Niveau 2018 (pct.)

Udvikling 2013 til 

2018 (%-point)

Hele landet 42.766                       12,8% 1,3

Region Hovedstaden 15.676                       13,5% 0,5

Gladsaxe 481                             15,3% 3,8

København 6.590                          17,1% 3,0

Tårnby 261                             14,7% 3,0

Lyngby-Taarbæk 498                             14,9% 2,3

Vallensbæk 89                                12,3% 2,2

Ballerup 387                             17,5% 2,2

Frederiksberg 750                             12,9% 2,1

Halsnæs 137                             9,0% 1,8

Furesø 324                             15,7% 1,5

Gentofte 944                             15,3% 1,1

Egedal 226                             11,1% 1,0

Høje-Taastrup 362                             13,4% 0,8

Helsingør 456                             12,5% 0,8

Frederikssund 230                             9,4% 0,2

Albertslund 293                             17,7% 0,2

Herlev 330                             19,2% 0,0

Fredensborg 279                             12,2% 0,0

Gribskov 244                             8,6% -0,2

Hillerød 284                             9,7% -0,2

Rudersdal 661                             15,7% -0,2

Brøndby 284                             17,1% -0,4

Dragør 89                                11,3% -0,6

Rødovre 204                             10,8% -0,8

Bornholm 195                             9,6% -0,9

Hørsholm 272                             14,0% -1,1

Hvidovre 288                             12,5% -1,6

Ishøj 108                             12,3% -1,7

Allerød 242                             16,3% -1,7

Glostrup 168                             14,3% -2,3

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
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ERSTS116: Erklærede konkurser 2019 og udvikling 2017 til 2019

Tabellen viser antal erklærede konkurser i 2019 og udviklingen fra 2017 til 2019 i procent.

I hele landet er der 8.434 konkurser i 2019, mens der i Region Hovedstaden er 4.841. Det svarer til, at 57% af alle landets konkurser i 
2019 er i Region Hovedstaden. De tre kommuner med flest konkurser i regionen i 2019 er København (2.292), Frederiksberg (311) og
Gentofte (220). Ud af regionens 29 kommuner, har de 25 oplevet konkurser i 2019. Kun fire har ikke: Bornholm, Hillerød, Lyngby-
Taarbæk og Egedal. Størst udvikling i andelen af konkurser er i Vallensbæk, som er firedoblet fra 20 konkurser i 2017 til 79 konkurser i 
2019 (295%). Herefter følger Ishøj med over en fordobling (116%), dernæst Hørsholm og Allerød begge med en fordobling (100%).
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Definition af konkurs: En virksomhed indgår i tabellen, når den er erklæret konkurs (retsforfølgning mod en insolvent skyldner, 
hvorved hele dennes formue inddrages til fyldestgørelse af dennes kreditorer) og omfatter kun virksomhedskonkurser og ikke 
personlige konkurser. Dvs. virksomheder i betalingsstandsning, som er inaktive, under opløsning/tvangsopløsning, i likvidation m.m. 
indgår ikke.

Sortering: Tabellen er sorteret på udviklingen fra høj til lav.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen ERSTS116, som indeholder yderligere informationer om eksporterende virksomheder fx fordeling på årstal og hovedbrancher. Data er tilgængelig 
via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 01-05-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: ikke oplyst

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

Niveau 2019 

(antal)

Udvikling i pct. 

2017 til 2019

Hele landet 8.434                     33%

Region Hovedstaden 4.841                     36%

Bornholm 27                           -23%

Hillerød 49                           -9%

Lyngby-Taarbæk 95                           -1%

Egedal 35                           0%

Furesø 70                           3%

Gribskov 22                           5%

Hvidovre 112                         8%

Gentofte 220                         11%

Helsingør 47                           15%

Fredensborg 28                           22%

Herlev 88                           26%

Tårnby 94                           31%

Albertslund 158                         35%

København 2.292                     36%

Gladsaxe 142                         42%

Glostrup 66                           43%

Frederiksberg 311                         45%

Rudersdal 174                         50%

Frederikssund 63                           54%

Høje-Taastrup 166                         54%

Rødovre 117                         54%

Dragør 36                           71%

Brøndby 96                           71%

Halsnæs 24                           71%

Ballerup 107                         78%

Allerød 28                           100%

Hørsholm 28                           100%

Ishøj 67                           116%

Vallensbæk 79                           295%

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
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2016 2017 2018 2016 2017 2018

Hele landet 29.911                34.116                33.699                6,9% 7,0% 7,1%

Region Hovedstaden 12.237                13.777                13.504                7,2% 7,6% 7,5%

Ishøj 109                      140                      130                      9,4% 11,1% 9,9%

København 5.691                   5.752                   5.641                   10,2% 10,5% 9,7%

Vallensbæk 102                      81                         103                      10,8% 9,5% 9,7%

Glostrup 136                      118                      167                      8,9% 8,5% 9,5%

Gladsaxe 407                      402                      394                      8,7% 8,2% 8,8%

Brøndby 162                      169                      202                      8,2% 7,8% 8,7%

Høje-Taastrup 285                      252                      307                      7,0% 7,0% 8,7%

Dragør 94                         99                         99                         7,7% 8,0% 8,3%

Albertslund 186                      189                      205                      9,7% 8,1% 8,2%

Frederiksberg 936                      864                      823                      10,0% 9,8% 8,2%

Hvidovre 253                      259                      282                      6,8% 7,6% 8,0%

Tårnby 207                      193                      218                      7,6% 6,6% 7,9%

Rødovre 206                      219                      193                      7,6% 7,9% 7,8%

Furesø 244                      231                      257                      7,9% 6,9% 7,7%

Gentofte 848                      811                      778                      8,0% 7,9% 7,6%

Herlev 175                      175                      192                      7,6% 7,4% 7,4%

Fredensborg 279                      273                      278                      6,3% 6,3% 7,2%

Lyngby-Taarbæk 434                      369                      392                      7,1% 7,3% 7,2%

Ballerup 258                      249                      224                      8,8% 7,5% 6,9%

Helsingør 396                      392                      425                      6,1% 6,4% 6,9%

Hørsholm 248                      243                      227                      7,8% 7,5% 6,8%

Rudersdal 550                      503                      470                      7,3% 7,6% 6,7%

Allerød 139                      142                      151                      5,5% 5,5% 6,6%

Egedal 224                      215                      212                      6,6% 6,7% 6,2%

Hillerød 337                      330                      312                      6,6% 6,9% 6,1%

Gribskov 271                      291                      299                      5,2% 5,7% 5,8%

Halsnæs 188                      173                      166                      7,8% 7,2% 5,2%

Frederikssund 212                      232                      225                      5,3% 5,9% 5,0%

Bornholm 200                      177                      156                      4,7% 4,5% 4,2%

Nye virksomheder (antal) Etableringsrate (pct.)

DEMO9 + ERSTS213: Nyetablerede virksomheder 2016 til 2018

Tabellen viser antal nyetablerede virksomheder i 2016, 2017 og 2018 og den tilsvarende etableringsrate de samme tre år.
På landsplan blev der etableret knap 34.000 nye virksomheder i 2018, hvoraf Region Hovedstaden udgjorde 13.500 af etableringerne. 
Det svarer til en etableringsrate på 7,5%.

I 2018 havde Ishøj Kommune den højeste andel af nye etableringer med knap 10%, som i antal dog kun er 130. Dernæst fulgte 
København lige efter med 9,7%, som er hele 5.641 nyetableringer. Færrest ses på Bornholm med 4,2% og dernæst Frederikssund med 5%.
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Definition af ny virksomhed: Hvis alle arbejdsstederne, der knyttes til et firma, er nye, er firmaet også nyt. Et firma betegnes også som 
nyt, hvis firmaet ændres så meget, at det ikke kan anses for at være samme firma. 
Definition af etableringsrate: Etableringsraten defineres som antal nye virksomheder inden for markedsmæssige erhverv i procent af 
eksisterende virksomheder.

Sortering: Tabellen er sorteret på etableringsraten 2018 fra høj til lav.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen DEMO9 + ERSTS213, som indeholder yderligere informationer om nye virksomheder fx fordeling på årstal. Data er tilgængelig via ovennævnte 
link.

Tabellen er senest opdateret: 10-07-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 25-06-2021 med perioden 2019

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
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FOLK1A: Folketal 2020 og udvikling 2015 til 2020

Tabellen viser folketallet i Danmark i 2020 og udviklingen fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2020 (der er valgt fem år for at vise en 
længere tidsudvikling, da der ikke sker store forandringer på fx kun to år).
Der bor 5,8 mio. mennesker i Danmark heraf knap 1,9 mio. i Region Hovedstaden. Befolkningen har udviklet sig med 2,4% i hele 
landet, mens det er væsentligt mere i Region Hovedstaden, som er vokset med 3,8%.
Den højeste befolkningstilvækst er sket i Rødovre med 8%. Herefter følger København med 7,4%. Otte kommuner har derimod 
befolkningsafgang, hvor Gentofte mister flest nemlig 1,1% af befolkningen.
Der er generelt god ligevægt mellem kønnene i tilvæksten. Dog er der kommuner, hvor det ene køn ”vokser” mere end det andet. Fx 
oplever Lyngby-Taarbæk Kommune en tilgang af mænd, der er dobbelt så høj i forhold til kvinder de seneste fem år.

18

Definition af folketal: Folketal er en befolkningsstatistik, som skal belyse befolkningens størrelse, sammensætning og udvikling. 
Befolkningsstatistikken er en kvartalsvis opgørelse af befolkningen med bopæl i Danmark. Statistikken er baseret på CPR-registeret.

Sortering: Tabellen er sorteret på udviklingen i alt fra høj til lav.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen FOLK1A, som indeholder yderligere informationer om folketal fx fordeling på årstal, civilstand eller alder. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 11-11-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 11-02-2021 med perioden 2021K1

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

I alt 2020 Kvinder 2020 Mænd 2020

Udvikling i alt 

2015 til 2020 

(pct.)

Udvikling kvinder 

2015 til 2020 

(pct.)

Udvikling mænd 

2015 til 2020 

(pct.)

Hele landet 5.837.213              2.933.772              2.903.441              2,4% 2,4% 2,5%

Region Hovedstaden 1.854.296              944.111                  910.185                  3,8% 3,7% 3,9%

Rødovre 41.025                    20.966                    20.059                    8,3% 8,0% 8,7%

København 637.936                  323.340                  314.596                  8,2% 8,3% 8,0%

Vallensbæk 16.483                    8.227                      8.256                      7,0% 6,6% 7,4%

Allerød 25.871                    13.226                    12.645                    5,0% 5,0% 5,1%

Glostrup 23.342                    11.739                    11.603                    3,8% 3,4% 4,2%

Ishøj 23.059                    11.589                    11.470                    3,5% 4,4% 2,6%

Hillerød 51.261                    26.073                    25.188                    3,5% 3,3% 3,6%

Høje-Taastrup 51.238                    25.591                    25.647                    2,8% 2,5% 3,2%

Lyngby-Taarbæk 56.624                    28.776                    27.848                    2,8% 1,7% 3,9%

Dragør 14.497                    7.385                      7.112                      2,8% 2,7% 2,8%

Furesø 40.955                    20.971                    19.984                    2,6% 2,5% 2,6%

Fredensborg 40.980                    21.121                    19.859                    2,4% 2,6% 2,1%

Gladsaxe 69.203                    34.869                    34.334                    2,1% 1,6% 2,8%

Rudersdal 56.873                    29.118                    27.755                    2,1% 1,9% 2,4%

Herlev 28.914                    14.847                    14.067                    2,0% 1,5% 2,5%

Egedal 43.471                    21.849                    21.622                    1,7% 1,6% 1,8%

Halsnæs 31.518                    15.811                    15.707                    1,7% 1,9% 1,5%

Frederikssund 45.489                    23.000                    22.489                    1,5% 2,0% 1,1%

Helsingør 63.047                    32.472                    30.575                    1,5% 1,9% 1,1%

Ballerup 48.978                    25.012                    23.966                    1,5% 1,6% 1,4%

Hvidovre 53.448                    27.140                    26.308                    1,1% 0,8% 1,4%

Gribskov 41.110                    20.611                    20.499                    -0,1% -0,5% 0,2%

Frederiksberg 104.351                  54.858                    49.493                    -0,2% -0,7% 0,2%

Tårnby 42.757                    21.560                    21.197                    -0,3% -0,6% 0,0%

Brøndby 35.215                    17.962                    17.253                    -0,3% -0,2% -0,4%

Bornholm 39.519                    19.954                    19.565                    -0,4% -0,4% -0,5%

Hørsholm 24.919                    13.169                    11.750                    -0,4% -0,8% 0,0%

Albertslund 27.500                    13.829                    13.671                    -0,9% -0,4% -1,4%

Gentofte 74.623                    39.007                    35.616                    -1,1% -1,8% -0,3%

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
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FLY66: Flytninger til og fra kommuner 2019 og udvikling 2017 til 2019

Tabellen viser bosætningen med antal personer, der er flyttet til og fra de enkelte kommuner, samt udviklingen af henholdsvis til- og 
fraflytning fra 2017 til 2019.
Største antal nettotilflytninger sker i Glostrup Kommune, som oplever en tilgang af 448 nye borgere i 2019. Det er også kommunen
med den højeste udvikling i tilflytning fra 2017 til 2019, hvor tilflytningen steg 23%. Samtidig falder fraflytningen 7%, hvilket vil sige en 
samlet ”gevinst” på 30%. 
I den anden ende ligger Frederiksberg, som har mistet 785 borgere, der er flyttet fra kommunen. Herefter følger Gladsaxe med et fald 
på 513 borgere, som samtidig oplever et stort fald i tilflytningen med over 12% fra 2017 til 2019. Den højeste stigning i fraflytning er i 
Vallensbæk, hvor fraflytningen er steget med knap 13% i perioden fra 2017 til 2019.
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Tilflytning

til området, 2019

(antal personer)

Fraflytning

fra området, 2019

(antal personer)

Nettotilflytning, 2019 

(antal personer)

Tilflytning, udvikling 

2017 til 2019 (pct.)

Fraflytning, udvikling 

2017 til 2019 (pct.)

Glostrup 2.348 1.900 448 22,9% -7,1%

Rødovre 3.575 3.177 398 0,0% 5,5%

Lyngby-Taarbæk 4.513 4.168 345 3,5% -4,0%

Hillerød 3.634 3.351 283 -1,9% -1,2%

Dragør 1.029 799 230 18,1% -7,6%

Halsnæs 1.847 1.656 191 2,0% -9,4%

Herlev 2.003 1.844 159 3,2% -0,9%

Bornholm 1.307 1.198 109 2,2% 1,0%

Helsingør 3.149 3.050 99 -0,2% 0,5%

Rudersdal 4.049 3.961 88 3,7% -1,9%

Frederikssund 2.622 2.583 39 -0,9% 2,7%

Ballerup 2.711 2.673 38 -3,7% -8,8%

Hørsholm 1.588 1.558 30 -4,0% -2,1%

Hvidovre 3.837 3.852 -15 -2,3% -3,2%

Tårnby 2.701 2.723 -22 -1,7% -6,7%

Allerød 1.407 1.452 -45 -9,9% 4,2%

Furesø 2.567 2.618 -51 -6,3% 2,5%

Gribskov 2.746 2.808 -62 4,1% 7,0%

Høje-Taastrup 3.771 3.898 -127 0,7% -3,2%

Egedal 2.583 2.714 -131 3,6% -0,9%

Fredensborg 2.666 2.833 -167 -7,8% -0,6%

Ishøj 1.671 1.872 -201 -6,2% 5,2%

Albertslund 2.141 2.349 -208 12,0% 4,5%

Vallensbæk 1.480 1.705 -225 -19,0% 12,7%

Brøndby 2.272 2.681 -409 -7,2% 5,1%

København 46.397 46.842 -445 -0,5% -0,3%

Gentofte 5.450 5.956 -506 -8,9% -5,8%

Gladsaxe 5.435 5.948 -513 -12,4% 1,0%

Frederiksberg 11.469 12.254 -785 1,7% -2,6%

Definition af flytning: Flytning er defineret som bosætningen af antal personer, der er flyttet til og fra de enkelte kommuner. 
Statistikken er baseret på CPR-registeret.

Sortering: Tabellen er sorteret på nettotilflytning fra høj til lav.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen FLY66, som indeholder yderligere informationer om flytninger fx fordeling på køn eller alder. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 11-02-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 11-02-2021 med perioden 2020

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920


Kommunalt erhvervsoverblik 2020 Region Hovedstaden

PEND101: Pendling, ind og ud pr. område 2019 og udvikling 2017 til 2019

Tabellen viser antal beskæftigedes pendling ind og ud af kommunerne, om der er ”plus” eller ”minus” på kontoen, samt udviklingen på 
ind- og udpendling i perioden 2017 til 2019. Største nettoindpendling tegner Københavns Kommune sig naturligt for – pga. af sin 
størrelse - med knap 60.000 personer. Herefter følger Ballerup med en nettoindpendling på 22.000 personer. Den laveste 
nettoindpendling (der hvor flere pendler ud end ind), er på Frederiksberg med knap 14.000 personer henholdsvis Egedal med 10.700 
personer. De er hovedsageligt bopælskommuner fremfor ”arbejdssteds-kommuner”. Største fremgang i indpendling har Halsnæs 
oplevet med 8,8% og største tilbagegang er sket i Dragør med -6,9%. 
Største fremgang i udpendling har Bornholm oplevet med 8,8% og største tilbagegang er sket i Gentofte med -0,6%. Det er den eneste 
kommune med tilbagegang i udpendling.
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Definition af indpendling: Indpendling er defineret som personer, der har arbejdssted i en kommune, men bor uden for kommunen.
Definition af udpendling: Udpendling er defineret som personer, der har bopæl i kommunen, men har arbejdssted uden for 
kommunen. Disse personer vil så udpendle for at tage på arbejde.

Sortering: Tabellen er sorteret på nettoindpendling fra høj til lav.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen PEND101, som indeholder yderligere informationer om pendling fx fordeling på køn eller branche. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 26-11-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 28-10-2021 med perioden 2020

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

Indpendlere

til området, 2019

(antal personer)

Udpendlere

fra området, 2019

(antal personer)

Nettoindpendling, 

2019 (antal personer)

Indpendling, 

udvikling 2017 til 2019 

(pct.)

Udpendling, 

udvikling 2017 til 2019 

(pct.)

København 192.564                           133.398                           59.166 2,7% 5,0%

Ballerup 38.227                              16.146                              22.081 6,8% 2,7%

Høje-Taastrup 30.478                              17.701                              12.777 -0,4% 4,1%

Glostrup 19.294                              9.338                                9.956 0,8% 4,5%

Brøndby 21.076                              12.362                              8.714 3,8% 0,7%

Herlev 19.069                              10.704                              8.365 0,8% 4,5%

Albertslund 17.954                              9.775                                8.179 6,4% 1,4%

Lyngby-Taarbæk 28.312                              20.134                              8.178 7,4% 2,6%

Gladsaxe 32.834                              26.571                              6.263 -6,4% 1,5%

Tårnby 20.405                              14.687                              5.718 6,3% 0,2%

Hillerød 20.033                              15.254                              4.779 6,0% 2,6%

Hvidovre 23.538                              19.990                              3.548 5,8% 2,0%

Gentofte 30.475                              27.267                              3.208 4,2% -0,6%

Allerød 10.994                              9.628                                1.366 0,4% 3,1%

Bornholm 791                                    1.100                                -309 2,1% 8,8%

Rudersdal 19.211                              20.034                              -823 2,7% 2,5%

Ishøj 6.894                                8.438                                -1.544 3,0% 2,1%

Hørsholm 6.414                                8.661                                -2.247 -0,8% 0,4%

Rødovre 13.488                              16.063                              -2.575 4,2% 7,3%

Vallensbæk 4.255                                7.213                                -2.958 -1,8% 3,8%

Dragør 1.563                                5.504                                -3.941 -6,9% 2,9%

Halsnæs 2.549                                8.387                                -5.838 8,8% 3,6%

Furesø 8.832                                15.153                              -6.321 6,0% 1,0%

Frederikssund 6.928                                13.261                              -6.333 1,9% 2,7%

Gribskov 4.261                                11.399                              -7.138 3,6% 1,0%

Fredensborg 7.288                                14.469                              -7.181 1,7% 1,9%

Helsingør 7.800                                15.410                              -7.610 1,2% 3,2%

Egedal 7.047                                17.733                              -10.686 5,7% 3,3%

Frederiksberg 32.194                              46.001                              -13.807 4,4% 2,4%

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920


Kommunalt erhvervsoverblik 2020 Region Hovedstaden

ERSTS109: Gennemsnitlig erhvervsindkomst pr. indbygger 2018 og udvikling 2010-2018

Tabellen viser den gennemsnitlige erhvervsindkomst pr. indbygger samt den gennemsnitlige årlige udvikling fra 2010 til 2018. Der har 
været vækst på 2,3% i hele landet, mens Region Hovedstaden har oplevet en marginal mindre vækst på 2%. Der har været vækst i 
erhvervsindkomsten i samtlige 29 kommuner siden 2010.  Væksten varierer fra 0,8% til 3%. 
Højeste vækst ses i København med 3,1% og dernæst Gentofte med 3%. Erhvervsindkomsten er her 212.290 kr. pr. indbygger i 
København, mens den er 331.950 kr. i Gentofte.
Mindste vækst ses i Vallensbæk med 0,8% og dernæst Brøndby med 1,2%. Erhvervsindkomsten er her 207.530  kr. pr. indbygger i 
Vallensbæk, mens den er 157.559 kr. i Brøndby.
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Niveau 2018 (kr.)
Gns. årlig vækst 

2010-2018

Hele landet 187.624                              2,3%

Region Hovedstaden 212.107                              2,0%

København 212.290                              3,1%

Gentofte 331.950                              3,0%

Rudersdal 300.294                              2,8%

Frederiksberg 239.778                              2,5%

Halsnæs 177.117                              2,4%

Lyngby-Taarbæk 259.280                              2,4%

Dragør 242.694                              2,3%

Rødovre 190.157                              2,3%

Helsingør 197.497                              2,2%

Bornholm 141.748                              2,2%

Ballerup 189.398                              2,0%

Allerød 253.474                              2,0%

Hørsholm 289.126                              2,0%

Furesø 245.995                              2,0%

Hillerød 218.936                              1,9%

Tårnby 195.462                              1,9%

Gladsaxe 206.531                              1,9%

Frederikssund 195.696                              1,9%

Herlev 187.432                              1,9%

Hvidovre 187.509                              1,8%

Gribskov 189.521                              1,7%

Egedal 230.127                              1,7%

Glostrup 191.305                              1,5%

Albertslund 160.318                              1,4%

Høje-Taastrup 178.885                              1,4%

Fredensborg 215.678                              1,3%

Ishøj 157.829                              1,2%

Brøndby 157.559                              1,2%

Vallensbæk 207.530                              0,8%

Definition af gennemsnitlig erhvervsindkomst: Erhvervsindkomst er defineret som beskæftigedes gennemsnitlige indkomst og 
omfatter løn, selvstændiges overskud af egen virksomhed samt honorarer for konsulentarbejde. I løn indgår også vederlag og 
honorarer for bestyrelses- og udvalgsarbejde mv., diæter samt værdien af frynsegoder. Erhvervsindkomsten er opgjort før betaling af 
skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Sortering: Tabellen er sorteret på gennemsnitlig årlig vækst fra høj til lav.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen ERSTS109, som indeholder yderligere informationer om erhvervsindkomst fx årstal. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 15-11-2019
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: ikke oplyst

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920


Kommunalt erhvervsoverblik 2020 Region Hovedstaden

HFUDD11: Højest fuldførte uddannelse efter uddannelsestype 2019

Tabellen viser andel indbyggere (15-69 år) fordelt på højest fuldførte uddannelse i 2019. Uddannelserne er hhv. grundskole, gymnasial 
uddannelse (almen og erhvervsgymnasial uddannelse), erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU 
(mellemlang videregående uddannelse, inkl. bachelor) og LVU (lang videregående uddannelse, inkl. Ph.d. og forsker).

Udvikling i højest fuldførte uddannelse vises næste side for udviklingen mellem 2014 til 2019.
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Grundskole Gymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU LVU

Hele landet 1.095.317             417.474                 1.189.392             201.613                 689.583                 435.718                 

Region Hovedstaden 305.300                 163.861                 285.362                 64.565                   245.196                 238.029                 

Albertslund 6.609                      2.242                      4.888                      919                         3.113                      1.388                      

Allerød 3.471                      1.657                      3.969                      1.015                      3.221                      3.321                      

Ballerup 9.410                      3.047                      9.782                      1.645                      5.007                      3.341                      

Bornholm 8.490                      1.524                      10.158                   960                         3.824                      1.131                      

Brøndby 8.570                      2.464                      7.377                      1.174                      3.053                      1.596                      

Dragør 1.976                      1.067                      2.510                      580                         1.581                      1.302                      

Egedal 6.826                      2.470                      9.757                      1.964                      4.905                      2.979                      

Fredensborg 7.159                      2.710                      6.865                      1.418                      4.963                      4.004                      

Frederiksberg 12.617                   10.821                   10.377                   3.317                      16.100                   21.582                   

Frederikssund 8.538                      2.240                      11.052                   1.665                      4.818                      1.912                      

Furesø 5.956                      2.496                      5.308                      1.441                      5.282                      5.953                      

Gentofte 9.336                      6.552                      6.791                      2.471                      9.775                      15.086                   

Gladsaxe 11.694                   5.554                      11.504                   2.448                      8.847                      8.390                      

Glostrup 4.371                      1.587                      5.091                      882                         2.331                      1.329                      

Gribskov 7.898                      2.113                      9.562                      1.325                      4.458                      1.848                      

Halsnæs 6.531                      1.491                      7.938                      950                         3.017                      987                         

Helsingør 11.963                   4.281                      11.888                   2.118                      7.409                      4.085                      

Herlev 5.506                      2.025                      5.904                      997                         3.088                      1.918                      

Hillerød 8.441                      3.557                      9.781                      2.080                      6.649                      4.295                      

Hvidovre 10.573                   3.879                      11.262                   1.998                      5.671                      3.470                      

Høje-Taastrup 11.271                   3.623                      10.678                   2.024                      4.720                      2.786                      

Hørsholm 3.228                      1.890                      3.015                      897                         2.931                      3.557                      

Ishøj 5.911                      1.655                      4.679                      776                         1.974                      1.013                      

København 95.330                   77.001                   71.159                   22.399                   103.933                 114.395                 

Lyngby-Taarbæk 7.379                      4.825                      6.331                      1.744                      7.576                      9.997                      

Rudersdal 7.619                      4.308                      5.783                      1.714                      6.791                      9.999                      

Rødovre 7.554                      2.766                      8.367                      1.406                      4.465                      2.860                      

Tårnby 8.351                      2.804                      10.284                   1.527                      3.911                      2.301                      

Vallensbæk 2.708                      1.211                      3.284                      710                         1.767                      1.199                      

Definition af højest fuldførte uddannelse: Dette dækker over den højest fuldførte uddannelse for hver enkelt person i befolkningen 
mellem 15 og 69 år. Det er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Den højst fuldførte uddannelse er opgjort pr. 1. oktober året før. 
Oplysningerne stammer primært fra Danmarks Statistiks elevregister med uddannelsesoplysninger over befolkningen.

Sortering: Ingen sortering.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen HFUDD11, som indeholder yderligere informationer om uddannelse fx fordeling på køn eller alder m.m. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 27-05-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 16-06-2021 med perioden 2020

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920


Kommunalt erhvervsoverblik 2020 Region Hovedstaden

ERSTS315: Udvikling i højest fuldførte uddannelse efter uddannelsestype, 2014 til 2019 i %-point

Tabellen viser udviklingen i højest fuldførte uddannelse efter seks hoved uddannelsestyper fra 2014 til 2019 (der er valgt fem år for at 
vise en lidt længere tidsudvikling, da der ikke sker store forandringer på fx kun to år).

Det generelle billede i hele landet er, at befolkningen bliver højere uddannet. Derfor falder andelen, der ”kun” når grundskoleniveau 
og samtidig stiger især de videregående uddannelser. Mens faldet i grundskolen, som højeste niveau er positivt set med 
samfundsmæssige briller, så er faldet i de erhvervsfaglige uddannelser omvendt negativt. De falder også over en bred kam både
nationalt og på tværs af hele Region Hovedstaden.
Tabellen viser derimod, at især de længere videregående uddannelser stiger i andel i perioden fra 2014 til 2019.
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Grundskole Gymnasial Erhvervsfaglig KVU MVU LVU

Hele landet -3,7 1,2 -2,0 0,5 1,5 2,5

Region Hovedstaden -3,1 1,0 -2,4 0,5 1,3 2,7

København -4,7 -0,3 -2,7 0,4 1,5 5,9

Frederiksberg -3,2 0,4 -2,3 0,0 0,1 5,0

Gentofte -3,1 0,8 -2,1 0,2 0,2 4,0

Gladsaxe -4,1 1,2 -2,9 0,4 1,5 3,9

Furesø -2,8 0,8 -2,5 0,6 0,0 3,8

Lyngby-Taarbæk -2,5 0,8 -2,9 0,1 0,9 3,5

Rudersdal -1,9 0,6 -2,1 0,3 -0,1 3,4

Vallensbæk -2,6 1,9 -4,8 0,4 1,5 3,4

Allerød -2,3 1,4 -3,1 0,3 0,3 3,3

Dragør -3,6 1,2 -3,2 0,9 1,2 3,3

Hørsholm -2,3 1,1 -2,7 0,6 0,3 3,0

Hvidovre -3,8 0,9 -3,3 0,7 2,3 3,0

Rødovre -4,1 0,9 -2,6 0,5 2,3 2,8

Glostrup -3,0 0,9 -3,6 0,7 2,2 2,7

Ballerup -3,3 0,9 -2,3 0,5 1,6 2,6

Tårnby -3,4 0,9 -3,0 0,5 2,4 2,5

Fredensborg -2,2 0,7 -2,1 0,4 0,7 2,4

Høje-Taastrup -3,4 1,5 -3,2 1,0 1,8 2,3

Herlev -3,1 1,1 -2,3 0,5 1,4 2,2

Ishøj -4,5 0,9 -2,3 0,9 2,9 2,1

Egedal -1,8 0,8 -3,1 0,6 1,3 2,1

Brøndby -3,4 0,8 -1,8 0,4 2,1 2,0

Hillerød -2,7 1,1 -1,8 0,6 1,0 1,8

Helsingør -2,5 1,2 -1,8 0,3 1,2 1,7

Gribskov -1,7 1,1 -2,0 0,5 1,0 1,2

Bornholm -4,2 1,2 -0,2 0,5 1,6 1,1

Frederikssund -2,2 1,2 -1,8 0,5 1,0 1,1

Halsnæs -2,8 1,3 -0,8 0,4 0,9 1,0

Albertslund -3,6 1,8 -0,8 0,4 1,4 0,9

Definition af højest fuldførte uddannelse: Dette dækker over den højest fuldførte uddannelse for hver enkelt person i befolkningen 
mellem 15 og 69 år. Det er opgjort pr. 1. januar det pågældende år. Den højst fuldførte uddannelse er opgjort pr. 1. oktober året før. 
Oplysningerne stammer primært fra Danmarks Statistiks elevregister med uddannelsesoplysninger over befolkningen.

Sortering: Tabellen er sorteret på andelen af LVU fra høj til lav. Vær opmærksom på, at tabellen vises i procentpoint og ikke i procent.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen ERSTS315, som indeholder yderligere informationer om uddannelse fx fordeling på årstal. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 11-09-2019
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: ikke oplyst

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920


Kommunalt erhvervsoverblik 2020 Region Hovedstaden

ERSTS405: Andel privatansatte med videregående uddannelse 2018 og udvikling 2013 til 2018

Tabellen viser andelen af privatansatte med en videregående uddannelse i 2018 og udvikling fra 2013 til 2018.

I hele landet er andelen 30%, mens den er marginalt højere i Region Hovedstaden med 32%. I Region Hovedstaden er det Gladsaxe
Kommune, der har den højeste andel af privatansatte med en videregående uddannelse med 53%. Herefter følger Lyngby-Taarbæk 
med 50%. De kommuner har samtidig oplevet nogle af de højeste stigninger i perioden fra 2013 til 2018 med 6-7 %-point.

Nederst ligger Bornholm med en andel på 17%, men dog med en stigning på knap 3% fra 2013 til 2018. Dernæst følger Halsnæs med
18% og en stigning på 2%.
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Niveau 2018 (pct.)
Udvikling 2013 til 

2018 (%-point)

Hele landet 30,1% 4,2

Region Hovedstaden 32,3% 3,9

Gladsaxe 53,0% 6,8

Lyngby-Taarbæk 50,3% 5,7

København 49,9% 6,9

Gentofte 48,5% 1,5

Rudersdal 46,3% 4,9

Ballerup 44,6% 4,7

Frederiksberg 42,7% 4,0

Allerød 41,2% 4,9

Hørsholm 38,5% 3,1

Fredensborg 36,5% 4,8

Brøndby 33,3% 5,4

Furesø 32,1% 3,3

Hillerød 32,1% 3,5

Herlev 31,9% 3,0

Høje-Taastrup 30,6% 5,1

Glostrup 30,0% -2,0

Vallensbæk 29,8% 6,1

Egedal 29,1% 4,8

Helsingør 26,1% 3,5

Hvidovre 25,6% 4,4

Albertslund 25,3% 3,8

Dragør 22,9% 2,9

Tårnby 21,7% 4,5

Gribskov 21,3% 3,3

Rødovre 21,3% 4,3

Frederikssund 19,8% 1,6

Ishøj 18,5% 2,2

Halsnæs 18,1% 1,9

Bornholm 16,9% 2,8

Definition af privat ansatte med videregående uddannelse: Andelen er opgjort af beskæftigede i den private sektor med kort, 
mellemlang (inkl. bachelor) og lang videregående uddannelse (inkl. forskeruddannelser). Data er opgjort på arbejdssted. 

Sortering: Tabellen er sorteret på niveauet (andelen) med videregående uddannelse fra høj til lav. 
Vær opmærksom på, at udviklingen vises i procentpoint og ikke i procent.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen ERSTS405, som indeholder yderligere informationer om uddannelse fx fordeling på årstal. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 15-11-2019
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: ikke oplyst

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
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HFUDD11: Andel med erhvervskompetencegivende uddannelse 2019

Tabellen viser andelen af 25-64 årige, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsfaglig og
videregående uddannelse) i 2019. Den er vist både i alt og fordelt på køn.
Kvalificeret arbejdskraft er nogle steder og i nogle brancher en mangelvare, som virksomhederne efterspørger. Her er erhvervs-
kompetencegivende uddannelser afgørende vigtig for at imødekomme behovet for kvalificeret arbejdskraft.
På landsplan er andelen knap 74% og lidt højere med 75% i Region Hovedstaden. Allerød Kommune har den højeste andel med knap 
83% efterfulgt af Lyngby-Taarbæk med 81%. 
Nederst ligger Ishøj med knap 62% med en erhvervskompetencegivende uddannelse efterfulgt af Brøndby med 63%
Både på landsplan, men også i de enkelte hovedstadskommuner, har kvinderne en højere andel af erhvervskompetencegivende 
uddannelse end mænd har.
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I alt 2019 Kvinder 2019 Mænd 2019

Hele landet 73,9% 76,2% 71,7%

Region Hovedstaden 75,2% 77,8% 72,6%

Allerød 82,7% 85,0% 80,2%

Lyngby-Taarbæk 81,4% 83,6% 79,2%

Gentofte 80,8% 82,6% 78,9%

Rudersdal 80,7% 82,4% 78,9%

Furesø 80,4% 82,7% 78,0%

Frederiksberg 80,1% 82,8% 77,2%

Egedal 79,7% 80,9% 78,5%

Hørsholm 79,2% 80,8% 77,5%

Hillerød 78,3% 80,8% 75,7%

Dragør 77,0% 78,3% 75,6%

Gladsaxe 76,4% 78,7% 74,1%

København 75,6% 78,7% 72,6%

Frederikssund 75,3% 77,4% 73,2%

Vallensbæk 74,5% 76,9% 72,1%

Fredensborg 74,4% 76,5% 72,3%

Gribskov 73,3% 75,8% 70,7%

Ballerup 72,6% 74,8% 70,4%

Rødovre 72,2% 74,5% 69,8%

Herlev 71,9% 75,0% 68,6%

Helsingør 71,8% 73,9% 69,6%

Glostrup 71,7% 74,6% 68,8%

Tårnby 71,6% 73,2% 69,9%

Hvidovre 71,3% 73,9% 68,8%

Halsnæs 70,6% 73,2% 68,0%

Bornholm 70,5% 72,7% 68,3%

Høje-Taastrup 67,2% 69,1% 65,3%

Albertslund 64,6% 69,0% 60,2%

Brøndby 63,1% 65,7% 60,5%

Ishøj 61,7% 64,1% 59,4%

Definition af erhvervskompetencegivende uddannelse: Dette dækker over andelen i befolkningen med en erhvervskompetence-
givende uddannelse, som kan være erhvervsfaglig eller en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.
Oplysningerne stammer primært fra Danmarks Statistiks elevregister med uddannelsesoplysninger over befolkningen.

Sortering: Tabellen er sorteret på andelen i alt fra høj til lav.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen HFUDD11, som indeholder yderligere informationer om uddannelse fx fordeling på køn eller alder m.m. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 27-05-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 16-06-2021 med perioden 2020

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
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HFUDD16: Unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse 2018

Tabellen viser andelen af unge 16-24 årige, som hverken er i arbejde eller under uddannelse i 2018. Den er vist både i alt og fordelt på 
køn. At have tilgængelig kvalificeret arbejdskraft kræver, at de næste generationer på arbejdsmarkedet uddanner sig og holder sig 
erhvervsmæssigt beskæftiget.
Tabellen viser, at ca. en sjettedel (15%) på landsplan af de unge mellem 16 og 24 år i 2018, hverken er i arbejde eller i gang med at 
uddanne sig. Andelen er stort set den samme i Region Hovedstaden. Den højeste kommunale andel ses på Bornholm med knap 21%. 
Herefter følger Brøndby med knap 18%. Den laveste andel ses i Egedal, hvor knap 10% hverken er i arbejde eller i uddannelse. Herefter 
følger Dragør med næsten samme andel på 10%.
Det er lidt forskelligt fra kommune til kommune, om det er flest kvinder eller mænd, der står uden for arbejde eller uddannelse.
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I alt 2018 Kvinder 2018 Mænd 2018

Hele landet 15,2% 15,4% 15,0%

Region Hovedstaden 14,9% 14,7% 15,0%

Bornholm 20,9% 22,2% 19,7%

Brøndby 17,7% 16,9% 18,5%

Halsnæs 17,6% 16,8% 18,4%

Ishøj 17,3% 16,5% 17,9%

Gribskov 17,2% 17,5% 16,9%

København 15,8% 15,5% 16,1%

Helsingør 15,6% 14,6% 16,6%

Høje-Taastrup 15,2% 15,4% 15,1%

Rødovre 15,2% 14,4% 16,1%

Albertslund 15,0% 14,9% 15,1%

Gentofte 14,5% 15,2% 13,9%

Glostrup 14,5% 14,4% 14,6%

Tårnby 14,5% 15,1% 13,8%

Fredensborg 14,4% 14,4% 14,4%

Frederiksberg 14,3% 13,1% 15,7%

Ballerup 14,2% 13,2% 15,2%

Lyngby-Taarbæk 14,2% 14,6% 13,9%

Hørsholm 13,9% 15,0% 12,9%

Hvidovre 13,6% 12,7% 14,5%

Gladsaxe 13,4% 12,6% 14,2%

Furesø 13,3% 13,4% 13,3%

Hillerød 13,3% 13,2% 13,3%

Herlev 13,2% 14,2% 12,2%

Frederikssund 13,1% 13,0% 13,3%

Vallensbæk 12,4% 15,5% 9,5%

Rudersdal 11,8% 11,7% 11,9%

Allerød 10,7% 11,4% 10,1%

Dragør 9,9% 9,3% 10,4%

Egedal 9,7% 9,5% 9,9%

Definition af unge uden arbejde eller uddannelse: Dette dækker over unges (16-24 år) socioøkonomiske status, som angiver den 
vigtigste tilknytning til arbejdsmarkedet. Andelen viser dem, som enten er arbejdsløs eller udenfor arbejdsstyrken. 
Udenfor arbejdsstyrken dækker over personer som er i aktivering og orlov fra ledighed, i tilbagetrækning fra arbejdsstyrken (fx 
overgangsydelse), førtidspensionister og øvrige (fx kontanthjælpsmodtagere og uddannelsessøgende).

Sortering: Tabellen er sorteret på andelen i alt fra høj til lav.

Kilde: Danmarks Statistik, bearbejdet af Erhvervshus Hovedstaden
Link:
Data er hentet fra tabellen HFUDD16, som indeholder yderligere informationer om uddannelse fx fordeling på branche eller årstal. Data er tilgængelig via ovennævnte link.

Tabellen er senest opdateret: 27-05-2020
Danmarks Statistik opdaterer næste gang: 16-06-2021 med perioden 2019

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920

https://regionalt.statistikbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1920
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TABELOVERSIGT
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Tabel kode Tabel navn
Senest 
opdateret

Senest 
dataperiode

Næste 
opdatering

RAS200
Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser (ultimo november) efter 
område, herkomst, alder (16-64 år), køn og frekvens

26-11-2020 2019 28-10-2021

RAS301
Beskæftigede (ultimo november) efter område (arbejdssted), branche 
(DB07), socioøkonomisk status, alder og køn

26-11-2020 2019 28-10-2021

ERHV2
Arbejdssteder og job efter område, branche (DB07 10-grp) og 
enhed (2008-2018)

30-10-2020 2019 29-10-2021

ERHV6
Arbejdssteder efter område, branche (DB07 10-grp.) og 
arbejdsstedsstørrelse

30-10-2020 2019 29-10-2021

AUS08
Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) efter område og sæsonkorrigering 

og faktiske tal
30-10-2020 2020M09 30-11-2020

ERSTS109 Indkomst pr. indbygger (kommuner) efter type og område 15-11-2019 2018 Ikke oplyst

PEND101
Beskæftigede (ultimo november) efter område, branche (DB07), 
pendling og køn (2008-2018)

26-11-2020 2019 28-10-2021

FLY66
Flytninger mellem kommuner efter køn, alder og til-
/fraflytningskommune (2006-2018)

11-02-2020 2019 11-02-2021

FOLK1A
Folketal den 1. i kvartalet efter område, køn, alder og 
civilstand (2008K1-2020K4)

11-11-2020 2020K4 11-02-2021

LBESK69 Lønmodtagere efter enhed, bopælskommune og køn (2008K1-2019K3) 21-09-2020 2020K2 21-12-2020

ERSTS213 Etableringsrate fordelt efter område (kommuner), branche og tid 04-07-2020 2018 Ikke oplyst

DEMO9 Erhvervsdemografi efter kommune og enhed 10-07-2020 2018 25-06-2021

ERSTS315
Befolkningens højest fuldførte uddannelse efter område (kommune) 

og uddannelsestype
11-09-2019 2019 Ikke oplyst

HFUDD11
Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter 

bopælsområde, herkomst, højeste fuldførte uddannelse, alder og køn
27-05-2020 2019 16-06-2021

HFUDD16
Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år) efter 

bopælsområde, højeste fuldførte uddannelse, socioøkonomisk status, 

branche, alder og køn

27-05-2020 2018 16-06-2021

ERSTS405
Andel privatansatte med kort, mellemlang og lang videregående 

uddannelse fordelt efter område og tid
15-11-2019 2018 Ikke oplyst

ERSTS112
Beskæftigelse, omsætning og antal virksomheder efter område, enhed, 

sektor og branche
28-04-2020 2018 Ikke oplyst

ERSTS114 Eksporterende virksomheder fordelt efter område, enhed og branche 30-04-2020 2018 Ikke oplyst

ERSTS116 Erklærede konkurser efter område og branche 01-05-2020 2020K1 Ikke oplyst

Tabeloversigten viser de 19 tilgængelige tabeller i Danmarks Statistiks statistikbank og Erhvervsstyrelsens 
regionale statistikbank. 

Her er det samlet hvornår hver enkelt tabel senest er opdateret, med hvilken seneste dataperiode og hvornår 
de næste gang opdateres af Danmark Statistik. Forskellen i de forskellige dataperioder skyldes blandt andet de 
forskellige tidspunkter virksomhederne skal indrapportere data om deres virksomhed og medarbejdere på, og 
den efterbehandling de enkelte tabeller kræver fra Danmarks Statistik, før de kan offentliggøres.
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Nøgletalsstatus 

Kvartalsrapportering - Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

UDVALGSSTATUS 
Erhvervs- og Beskæftigelsesområdet varetager opgaven med at hjælpe borgere, der i en kortere eller længere periode er 
uden for arbejdsmarkedet, tilbage på arbejdsmarkedet. Der er tale om håndteringen af borgerens ydelser og den 
beskæftigelsesrettede indsats, der kan assistere og hjælpe den enkelte tilbage på arbejdsmarkedet. Ydelserne omfatter 
modtagere af dagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension og borgere i fleksjob.  

Ændringer 
I forbindelse med budgetaftalen for perioden 2019-2020, blev der mellem forligspartierne aftalt at styrke beskæftigelses-
indsatsen ved at give de ledige en intensiveret og tidlig virksomhedsrettet indsats med samtidig fokus på at sikre, at 
borgeren forbliver i beskæftigelse eller uddannelse, når de er kommet i vej. Forligspartierne afsatte i den forbindelse 4 mio. 
kr. om året i perioden 2019-2024 via investeringsbeholdningen, der blev forudsat tilbagebetalt over 6 år via besparelser på 
forsørgelses- og aktiveringsydelserne. På den baggrund blev der i samarbejde med Økonomi udarbejdet en styringsmodel 
for måling af effekt af investeringen (jf. side 15). 

Som følge af COVID-19, og den deraf følgende stigning i ledigheden og afmatning på arbejdsmarkedet, har vilkårene for at 
kunne levere en besparelse på forsørgelses- og aktiveringsydelserne ændret sig i betydelig negativ retning, hvorfor det er 
blevet besluttet, at sætte besparelsesmålet i bero. 
 

ØKONOMISK STATUS 
 

Serviceudgifter 

Det korrigerede budget udgør 2,7 mio. kr. og der forventes et regnskab på 2,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,1 
mio. kr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
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Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Forventede 
bevillingsændringer

Forventet regnskab

Serviceudgifter 71720 4,4 2,7 2,6 0,0 2,6

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

-0,1

-4,6%
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Overførselsudgifter 

Det korrigerede budget udgør 584,1 mio. kr. Der forventes et regnskab på 556,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 
27,6 mio. kr. I forbindelse med økonomisk rapportering for 3. kvartal 2020 var der en forventning om et mindreforbrug på 
19,5 mio. kr.  

Udgifterne til overførsler har været kraftig påvirket af COVID-19. I foråret blev der forventet en kraftig stigning i antallet af 
ledige og området blev tilført 93,6 mio. kr. i forbindelse med økonomisk rapportering for 2. kvartal 2020. Udviklingen i 
andet halvår af 2020 frem til december har været mere positiv end forventet i foråret, idet ledigheden ikke er steget så 
kraftigt som forventet. Tendensen ses også på landsplan, hvor antallet af tilmeldte ledige har været faldende fra juli måned 
samtidig med at lønmodtagerbeskæftigelsen har været stigende. Konsekvenserne af de restriktioner, som blev indført i 
december måned, medfører en vis usikkerhed om det endelige resultat for området. På den baggrund forventes foreløbigt 
et mindreforbrug på 27,6 mio. kr. primært vedrørende forsørgelsesudgifterne til forsikrede ledige samt kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere. 

 

 
 
 
 
 
 
På de følgende sider gennemgås en række nøgletal under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget med henblik 
på at vise udviklingen i målgrupperne på området. I tillæg hertil fremgår de sædvanlige opgørelser i bilag.  
 
Opgørelsen viser antallet af fuldtidspersoner i de forskellige målgrupper opgjort som årsgennemsnit. Data kommer fra 
jobindsats.dk, der er Beskæftigelsesministeriets database på beskæftigelsesområdet. 
 
En fuldtidsperson kan dække over én eller flere personer med en samlet varighed, der udgør fuld tid inden for den givne 
måleperiode. Ønsker man eksempelvis at opgøre antallet af fuldtidspersoner på en ydelse inden for en måned (4 uger), vil 
en person, der har modtaget ydelse i 2 uger tælle som en halv fuldtidsperson i opgørelsen. To personer, der hver har 
modtaget ydelsen i 2 uger i måneden, vil således udgøre én fuldtidsperson.  
 
Årsgennemsnittet angiver det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner i det pågældende år ud fra de senest tilgængelige data. 
For 2020 er der eksempelvis data for sygedagpengemodtagere frem til november måned, og årsgennemsnittet er således 
et gennemsnit at antal fuldtidspersoner opgjort pr. måned fra januar til november. Dette årsgennemsnit sammenlignes 
med årsgennemsnittet for 2018 og 2019, der er opgjort på baggrund af samtlige 12 måneder i hver af årene. 
 

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
4 6 9

Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug Forventede 
bevillingsændringer

Forventet regnskab

Overførselsudgifter 7E+05 490,5 584,1 512,7 0,0 556,5

Afvigelse i forhold til korrigeret budget i millioner

Afvigelse i procent i forhold til korrigeret budget

-27,6

-4,7%
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NØGLETALSSTATUS 
I figur 1 er der gengivet en oversigt over udviklingen i årsgennemsnit blandt arbejdsmarkedets målgrupper i Gentofte 
Kommune. Her gælder det, at figuren er en grafisk illustration af målgruppeoversigten i nøgletalsbilaget til dette materiale. 
Bortset fra dagpenge- og sygedagpengemodtagere - der er opdateret til og med november - er alle målgrupper opdateret 
frem til og med december måned 2020. 

Overordnet set har det samlede antal borgere under arbejdsmarkedets målgrupper været kraftigt stigende i 2020 som følge 
af COVID-19. Hvor der fra 2018 til 2019 var en mindre stigning fra 4.016 til 4.020 fuldtidspersoner, svarende til en stigning 
på 0,1 pct., kan der fra 2019 til 2020 konstateres en stigning fra 4.020 til 4.427 fuldtidspersoner, svarende til en stigning på 
10,1 pct. (407 fuldtidspersoner). 

Udviklingen i 2020 i forhold til 2019 viser primært en stigning for de ledighedsrelaterede målgrupper. Mens antallet af 
forsikrede ledige er øget 26,1 pct. i 2020 har stigningen været på 19,8 pct. for de jobparate kontanthjælpsmodtagere og 
36,2 pct. for uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp. Derudover er antallet af sygedagpengemodtagere steget 20,7 
pct. i 2020 som følge af COVID-19.  

Antallet af borgere på førtidspension er ligeledes øget mere i 2020 sammenlignet med 2019 (5,5 pct. i 2020 mod 2,5 pct. i 
2019.) Den større stigning skyldes bl.a. at borgere på den nye seniorpensionsordning midlertidigt indgår i målingen. 

Modsat har borgere i ressourceforløb oplevet det største fald – både procentvist og antalsmæssigt. Fra 2019 til 2020 er 
antallet af personer i ressourceforløb faldet med 17,5 pct., svarende til 30 fuldtidspersoner. Det antalsmæssigt næststørste 
fald er sket for personer, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse1  (tidligere integrationsydelse), der er faldet 
11,1 pct., svarende til 20 fuldtidspersoner. 

 

                                                           
1 Integrationsydelsen er fra 1. januar 2020 ændret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse som følge af lovændringer vedtaget februar 2019. 
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Figur 1: Udviklingen i områdets målgrupper i årsgennemsnit fra 2018 til 2020

Årsgennemsnit 2018 Årsgennemsnit 2019 Årsgennemsnit 2020
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Forklaring af udviklingen i landsandele 

 
Landsandel  
Figur 1 på forrige side viser udviklingen i antallet af borgere omfattet af arbejdsmarkedets målgrupper i Gentofte Kommune 
fra 2018 til 2020. Der er dermed tale om en gengivelse af den absolutte udvikling i antal for hver målgruppe. Dette antal er 
påvirket af landets konjunkturer, og ikke nødvendigvis et udtryk for, at udviklingen i Gentofte Kommune er et særtilfælde.  

For at analysere, om udvikling i størrelsen af målgrupperne følger landstendensen kan udviklingen i landsandele benyttes. 
Landsandelen er Gentofte Kommunes andel af den enkelte målgruppe og procentsatsen viser eksempelvis hvor stor en del 
af landets dagpengemodtagere, som er bosiddende i Gentofte Kommune. Udviklingen år for år i landsandele er således en 
indikator for, om Gentofte Kommune har et stigende eller faldende antal af landets dagpengemodtagere. Der er tale om 
den relative udvikling; modsat den nominelle udvikling, som udviklingen i de absolutte tal angiver. 

Landsandelene for de enkelte målgrupper kan genfindes i bilaget med nøgletal, mens figur 2 nedenfor viser den 
procentuelle ændring i antallet af fuldtidspersoner i de grå søjler og ændringen i landsandelene i de grønne søjler. 

 

Det er således de to udviklingstendenser i henholdsvis antal og landsandele, der er i centrum for at forklare udviklingen i 
Gentofte Kommune i samspil med den generelle landstendens. Af figur 2 fremgår det eksempelvis, at antallet af forsikrede 
ledige er steget med 26,1 pct. fra 2019 til 2020, mens landsandelen er faldet med 6,1 pct. Det betyder, at stigningen i 
Gentofte Kommune har været mindre end i resten af landet. Den relativt mindre stigning i antallet af forsikrede har betydet, 
at Gentofte Kommunes andel af denne målgruppe på landsplan er faldet.  

Det modsatte gør sig gældende for udviklingen i antal borgere på kontanthjælp, der i årsgennemsnit er steget med 4,4 pct. 
det seneste år, mens Gentoftes landsandel tilsvarende er steget med 11,4 pct. Der har fra 2019 til 2020 således været en 
kraftigere stigning i antal kontanthjælpsmodtagere i Gentofte sammenlignet med udviklingen på landsplan.  
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Figur 2: Den procentuelle udvikling i antal og landsandel fra 2019 til 2020
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Virksomhedsrettede tilbud – udvikling i årsgennemsnit 

Som det fremgår af opgørelsen på side 2 over virksomhedsrettet tilbud i nøgletalsbilaget til dette materiale har der fra 2019 
til 2020 været et fald på 46,2 pct. i det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner (årsgennemsnit) i enten løntilskud eller 
virksomhedspraktik - fra 145 til 78 fuldtidspersoner. I figur 3 nedenfor er udviklingen i antal fuldtidspersoner i 
virksomhedsrettet tilbud gengivet, men fordelt på udvalgte målgrupper.  

Alle målgrupper – med undtagelse af borgere i ressourceforløb - har oplevet fald i antal fuldtidspersoner i virksomhedsrettet 
aktivering, som følge af den midlertidige suspendering af den beskæftigelsesrettede indsats fra d. 12. marts til 15. juni 2020, 
der bl.a. har medført, at der ikke er blevet igangsat nye løntilskud eller virksomhedspraktikker i denne periode. Alle data er 
til og med december 2020.  

Antalsmæssigt er det største fald sket for dagpengemodtagere, der er gået fra et årsgennemsnit på 54 virksomhedsrettede 
tilbud i 2019 til 33 virksomhedsrettede tilbud i 2020, hvilket svarer til et fald på 40,1 pct.  

Det antalsmæssigt næststørste fald er sket for gruppen af kontanthjælpsmodtagere og modtagere af selvforsørgelses- og 
hjemrejseydelse (S&H-ydelse), der er mindsket med hhv. 18 og 17 fuldtidspersoner, svarende til et fald på hhv. 52,3 pct. og 
52,0 pct. For modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (S&H-ydelse kan noget af faldet dog også tilskrives det 
forhold, at målgruppen har været faldende fra 2019 til 2020. 
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Figur 3 på forrige side viser udviklingen i det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner i virksomhedsrettede tilbud 
(virksomhedspraktik og løntilskud) fordelt på arbejdsmarkedets målgrupper i Gentofte Kommune fra 2019 til 2020. I figur 
4 nedenfor gengives hvor stor en andel denne gruppe udgør af den samlede bestand af fuldtidspersoner på offentlig 
forsørgelse. Udviklingen i det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner i virksomhedsrettede tilbud kan blandt andet være 
påvirket af større stigninger eller fald i den samlede bestand af fuldtidspersoner i de forskellige målgrupper. Ved at se på 
andelen af fuldtidspersoner i virksomhedsrettede tilbud får man et billede af om der procentuelt er færre eller flere inden 
for målgruppen – uagtet ændringer i målgruppens samlede størrelse – der får virksomhedsrettet aktivering.  

Figur 4 er en grafisk illustration af oversigten ”Andel fuldtidsaktiverede” på side 2 i nøgletalsbilaget til dette materiale. 

Det fremgår af figuren at andelen af samtlige fuldtidspersoner i virksomhedsrettet aktivering er faldet fra 5,7 pct. til 2,7 pct. 
fra 2019 til 2020. 
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Status på kontanthjælpsloftet (December 2020) 

I marts 2016 vedtog Folketinget indførelsen af et nyt kontanthjælpssystem, hvis hovedelementer omfatter et nyt 
kontanthjælpsloft, der skal sikre en økonomisk gevinst ved at gå fra kontanthjælp til arbejde. Kontanthjælpsloftet er et 
samlet loft for, hvor meget kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtagere eller 
uddannelseshjælpsmodtagere kan modtage samlet i ydelse, boligstøtte og særlig støtte (§34 til høje boligudgifter). Hvis 
den samlede hjælp er højere end kontanthjælpsloftet, vil den særlige støtte og/eller boligstøtte blive sat ned. Selve 
forsørgelsesydelsen (hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse, uddannelses- og kontanthjælp) bliver ikke berørt. 

Det er alene Udbetaling Danmark (UDK) der står for at beregne konsekvenserne af kontanthjælpsloftet i forhold til 
udbetaling af særlig støtte og boligstøtte. Gentofte kommune har således ikke selv direkte adgang til data for, hvem og hvor 
mange borgere, der bliver berørt af kontanthjælpsloftet. I den forbindelse har KL lavet en aftale med Udbetaling Danmark 
om løbende at levere statistik til kommunerne for de borgere, som bliver berørt af kontanthjælpsloftet.  

Gentofte modtager på den baggrund månedsvis en opgørelse over hvor mange borgere der berøres af kontanthjælpsloftet 
den kommende måned. De seneste tal Gentofte har modtaget er for december 2020. Siden opgørelsen blev påbegyndt i 
januar 2017 og frem til december 2020 er antallet af borgere med reduktion i kontanthjælpsloftet faldet med 48 pct. og 
det totale reduktionsbeløb er faldet med 53 pct. jf. tabel 1 nedenfor.  

 

 

 

 

Måned
Antal borgere omfattet af 
kontanthjælpsloftet i alt

Antal borgere med 
reduktion i 

kontanthjælpsloft

Andel af borgere med 
reduktion i 

kontanthjælpsloft

Total 
reduktionsbeløb 

(DKK)

Gns. reduceret 
beløb (DKK)

Januar 2017 1.012 202 20,0% 234.444 1.161

December 2020 690 105 15,2% 109.125 1.039

Udvikling i pct. -32% -48% -24% -53% -11%

Tabel.1 Antal borgere berørt af kontanthjælpsloftet i forbindelse med foreløbig beregning, jan. 2017- dec. 2020
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Udviklingen i langtidsledigheden  

De langtidsledige dækker over ledige, der har været ledige i minimum 80 pct. af tiden i det seneste år. Af nøgletalsbilaget 
til kvartalsrapporten (under ”Øvrige opgørelser” på side 2) fremgår det, at der i årsgennemsnit har været et fald i antallet 
af langtidsledige i Gentofte på 10,6 pct. fra 2018 til 2019 og en stigning på 16,4 pct. fra 2019 til 2020. Udviklingen dækker 
over modsatrettede bevægelser for de forskellige målgrupper. Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere i 
årsgennemsnit har således været stigende i både 2019 og 2020 med hhv. 10,4 pct. og 28,9 pct., mens gruppen af 
kontanthjælpsmodtagere og personer på selvforsørgelse- og hjemrejseydelse (S&H-ydelse) har været faldende med hhv. 
37,2 pct. og 11,6 pct.  

De forskellige udviklingstendenser for hhv. dagpenge- og langtidsledige på kontanthjælp og S&H-ydelse fremgår af figur 6 
nedenfor. Heraf fremgår det, at den samlede bestand af langtidsledige er øget fra 255 til 386 langtidsledige fuldtidspersoner 
i perioden februar-november 2020, svarende til en stigning på 51,4 pct. Udviklingen i perioden dækker over en kraftigere 
stigning for dagpengemodtagere, der er øget fra 185 til 309 langtidsledige, svarende til en stigning på 67,0 pct. Gruppen af 
personer på kontanthjælp og S&H-ydelse har oplevet en mindre kraftig stigning fra 70 til 77 langtidsledige, svarende til en 
stigning på 10,0 pct. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til sammenligning har gruppen af langtidsledige dagpengemodtagere i Østdanmark og på landsplan oplevet et 
årsgennemsnitligt fald på hhv. 3,1 pct. og 0,2 pct. fra 2018 til 2019 efterfulgt af en stigning på hhv. 38,4 pct. og 42,1 pct. fra 
2019 til 2020. Til sammenligning har Gentoftes stigning været på 28,9 pct. fra 2019 til 2020. Den større procentvise stigning 
i Østdanmark og på landsplan, betyder, at Gentoftes andel af alle langtidsledige dagpengemodtagere i hele landet 
(Gentoftes landsandel) er faldet fra 1,39 pct. i 2019 til 1,26 pct. i 2020.  

 
 

Tabel  2.

Langtidsledige 
dagpengemodtagere

2018 2019 2020 2018/2019 2019/2020

Hele landet 13.860 13.830 19.647 -0,2% 42,1%

Østdanmark 7.362 7.132 9.871 -3,1% 38,4%
Gentofte 174 192 247 10,4% 28,9%

Gentoftes landsandel 1,25% 1,39% 1,26%
Kilde: Jobindsats.dk

Antal langtidsledige fuldtidspersoner (årsgns.) Udvikling i pct.
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Borgere på offentlig forsørgelse (Mål) 

I Beskæftigelsesplan 2019-2020 er der et mål om at få flere borgere på offentlig forsørgelse i beskæftigelse eller ordinær 
uddannelse. Målet lyder som følgende: Andelen af borgere på offentlig forsørgelse i pct. af befolkningen (16-66 år) skal 
mindskes i forhold til 2018.  

Tabellen nedenfor viser andelen af offentlig forsørgede (fuldtidspersoner) i pct. af befolkningen (16-66 år) i Gentofte 
kommune og fremgår også af nøgletalsbilaget på side 4.  

 

Tabel 3. Borgere på offentlig forsørgelse i pct. af befolkningen (16-66 år)   

Antal og andel borgere på offentlig forsørgelse    2018 2019 2020 

  Antal borgere på off. forsørgelse (årsgns)   4.016 4.020 4.427 

  Andel i pct. af befolkningen   8,66% 8,67% 9,55% 

Kild: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik         

 

Borgere på kontanthjælp (Mål) 

Jobcentret arbejder i 2020 fortsat med, at flere personer på kontanthjælp kommer i beskæftigelse. I Beskæftigelsesplan 
2019-2020 er der således følgende mål: Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har ordinære løntimer, 
skal øges i forhold til 2018.  

Af tabel 4 fremgår det, at 8,8 pct. af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Gentofte i hele 2018 har haft ordinære 
løntimer, svarende til 41 personer. For at tælle med i målingen skal en person minimum have haft en måned, hvor 
vedkommende både har modtaget kontanthjælp og løn for ordinær beskæftigelse i større eller mindre omfang.  

Tabel 4 viser også antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med ordinære løntimer år-til-dato i både 2018, 2019 og 
2020. At målingen er opgjort år-til-dato betyder, at den viser antal personer med ordinære løntimer fra årets start til seneste 
opdateringsmåned. I 2020 er der data for perioden januar-oktober, der således sammenlignes med samme periode i 2018 
og 2019. Andel med ordinære løntimer fremgår midlertidigt ikke i jobindsats.dk i år-til-dato målingen.  

 

Tabel 4. Ordinære lønnede timer 
hele året år-til-dato*   

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 2018           
(hele året) 

2019           
(hele året) 2018 2019 2020 

Udvikling i pct.          
år-til-dato           

(2018-2020) 

Antal personer med ordinære løntimer   41 50 38 48 40 5% 

Andel med ordinære løntimer   8,8% 11,9% . . .   

Kilde: Jobindsats.dk           
*  År-til-dato er for perioden januar-oktober måned i hhv. 2018, 2019 og 2020 



Gentofte Kommune                                                                                                                       28. januar 2021 
 

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund                                                                                            side 10                     

Nøgletalsstatus 

Kvartalsrapportering - Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

Flygtninge og familiesammenførte (Mål) 

Ustøttet lønmodtagerbeskæftigelse for flygtninge og familiesammenførte i Danmark (jobindsats.dk) 

I Beskæftigelsesplan 2019-2020 er der et mål om at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. 
Målet lyder som følgende: Antallet af flygtninge, der bliver selvforsørgende skal øges 

Som det fremgår af figur 7 var 47,3 pct. af flygtninge og familiesammenførte i ustøttet beskæftigelse i november 2020 mod 
46,4 pct. i november 2019 og 41,7 pct. i november 2018. Som det også fremgår placerer dette Gentofte over gennemsnittet 
for hele landet. 

Tallene stammer fra beskæftigelsesministeriets database på beskæftigelsesområdet – jobindsats.dk – og måler på samtlige 
antal 18-66 årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har fået et opholdsgrundlag (førstegangsafgørelse) 
som flygtning og familiesammenført til flygtning fra 2004 og fremefter og som har bopæl i Gentofte i den enkelte måned. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nøgletalsbilaget er beskæftigelsesmålet for flygtninge og familiesammenførte opgjort som årsgennemsnit, som vist i 
nedenstående tabel 5. Tabellen viser, at der i 2020 (gns. for perioden januar-november 2020) var 249 personer i ustøttet 
beskæftigelse, hvilket er en stigning på 25,9 pct. i forhold til årsgennemsnittet på 198 for hele 2018.  

Andel beskæftigede viser antallet af beskæftigede i forhold til den samlede målgruppe af flygtninge og familiesammenførte. 
Her er der sket en stigning på 6,9 procentpoint fra 38,3 pct. i 2018 til 45,2 pct. i 2020.  

 

 

 

 

 

Tabel 5. Flygtninge og familiesammenførte (årsgennemsnit) 
 

Årsgennemsnit 
2018                       

(hele året) 
2019                   

(hele året) 
2020                          

(jan-nov.) 
Udvikling i pct. 

2018-2020 

  Antal beskæftigede  198 238 249 25,9% 
  Andel beskæftigede 38,3% 44,0% 45,2%   
    Kilde: Jobindsats.dk      
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Støttet og ustøttet lønmodtagerbeskæftigelse for flygtninge og familiesammenførte med 3 års ophold i Danmark 

Det daværende Social- og Integrationsministerium offentliggjorde i november 2012 et nationalt integrationsbarometer, der 
skal synliggøre regeringens målsætninger for integrationsindsatsen. Barometret skal skabe et samlet overblik over 
udviklingen på integrationsområdet i forhold til regeringens målsætninger og dermed gøre det muligt at følge op på 
udviklingen.  

Det skal bemærkes, at opgørelsen fra integrationsbarometret både omfatter personer i ustøttet og støttet beskæftigelse 
som eksempelvis løntilskud og fleksjob.  

På landsplan var 37 pct. af de 21-64 årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 3 års ophold i Danmark i 
lønmodtagerbeskæftigelse i 3. kvartal 2020. I Gentofte var andelen på 39 pct. hvilket placerer Gentofte som nr. 30 på 
landsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuner Pct.

Bornholm 75
Herlev 60

Faxe 56
Jammerbugt 56
Furesø 55
Gladsaxe 55
Lyngby-Taarbæk 52
Holstebro 51
Dragør 50
Egedal 50
Høje-Taastrup 50
Kolding 49
Fredensborg 48
Frederikssund 48
Greve 48
Halsnæs 46
Lemvig 46
Frederiksberg 45
Faaborg-Midtfyn 45
Aarhus 45
København 44
Lejre 44
Vesthimmerlands 44
Næstved 43
Tårnby 43
Varde 41
Ringkøbing-Skjern 40
Solrød 40
Esbjerg 39
Gentofte 39
Guldborgsund 39
Helsingør 39
Hillerød 39
Tønder 39
Frederikshavn 38
Herning 38
Mariagerfjord 38
Ringsted 38
Vejle 38
Roskilde 36
Silkeborg 36
Brønderslev 35
Ballerup 33
Hedensted 33
Hvidovre 33
Hørsholm 33
Ikast-Brande 33
Rudersdal 33
Rødovre 33
Skanderborg 33
Aalborg 33
Assens 32
Lolland 32
Aabenraa 31
Haderslev 30
Morsø 30
Randers 30
Skive 30

Kommuner med størst andel flygtninge 
i beskæftigelse (min. 30 pct.)

39 pct. 
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Indsats over for virksomhederne (Mål) 

Jobcentret arbejder i 2019-2020 fortsat med, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. 
I Beskæftigelsesplan 2019-2020 er der følgende mål: Andelen af kontaktede virksomheder, der har oprettet et 
virksomhedsrettet tilbud, skal øges i forhold til 2018. 

Tabel 6 viser antal unikke virksomheder, der er blevet kontaktet minimum én gang i løbet af 2018, 2019 og 2020 - herunder 
hvor stor en andel af de kontaktede virksomheder, der inden for måleperioden har etableret et eller flere 
virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik og/eller løntilskud). 

 

Flere unge skal have en uddannelse (Mål) 

I Beskæftigelsesplan 2019-2020 er der et mål om, at flere unge skal have en uddannelse. På den baggrund er der formuleret 
et mål om, at: ”Antallet af unge på uddannelseshjælp skal mindskes i forhold til 2018”. 

Af tabel 7 fremgår det, at der i årsgennemsnit var 165 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp i 2018. Det gennemsnitlige 
antal på uddannelseshjælp i 2020 er på 167 personer, svarende til en stigning på 1,6 pct. i forhold til 2018. 

Årsgennemsnittet for 2020 er beregnet på baggrund af hele året.  

 

Tabel 7. Antal unge på uddannelseshjælp Årsgennemsnit   

Unge på uddannelseshjælp 
2018              

(hele året) 
2019               

(hele året) 
2020               

(hele året) 
Udvikling                

2018-2020 

  Uddannelsesparate på uddannelseshjælp 52 43 59 11,8% 

  Aktivitetsparate på uddannelseshjælp 113 103 109 -3,2% 

  Uddannelseshjælp i alt 165 146 167 1,6% 

Kilde: Jobindsats.dk        

 

Tabel 6. Kontaktede virksomheder med oprettet tilbud     

  
2018                      

(hele året) 
2019                

(hele året) 
2020                

(hele året) 

  Antal unikke kontaktede virksomheder 754 1.037 787 

  Heraf antal virksomheder med praktik/løntilskud 239 304 227 

  Andel virksomheder med virksomhedsrettet tilbud 31,7% 29,3% 28,8% 

Kilde: Kommunens eget ledelsesinformationssystem      
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Udsatte ledige skal have en indsats (Mål) 

Tallene nedenfor er uændret i forhold til forrige EBI-møde i februar, august og november 2020 som følge af ændringer i 
jobindsats.dk. 

I Beskæftigelsesplan 2019-2020 er der et mål om, at særligt udsatte ledige får en indsats og ikke overlades til langvarig 
passiv forsørgelse. På den baggrund er der formuleret et mål om, at: ”Andelen af udsatte ledige, der får en aktiv indsats, 
skal øges i forhold til 2018”.  

Nedenstående tabel 8 viser andelen af personer blandt gruppen af forsikrede ledige, kontanthjælps-, uddannelseshjælps- 
og sygedagpengemodtagere med minimum 12 måneder på ydelsen, der inden for de seneste 12 mdr. af ydelsesforløbet 
ikke har været i et aktivt tilbud (passivandel). Tallene er opgjort som årsgennemsnit.  

Gruppen af kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere omfatter både job- og uddannelsesparate og aktivitetsparate 
personer. 

Sygedagpengemodtagere i kategori 2 betegner sygemeldte borgere, der ikke har andre eller mere komplekse problemer 
end sygdomsforløbet. Borgeren vil blive fulgt løbende under sygdomsforløbet og blive tilbudt arbejdspladsrelaterede tilbud, 
opkvalificering eller mentorstøtte til sikring af, at borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet efter endt sygeforløb. 

I 2018 var der i årsgennemsnit 805 personer fordelt på de fire målgrupper, hvor ydelsesforløbet var på 12 mdr. eller derover. 
Heraf havde 226 personer ikke modtaget et aktivt tilbud inden for de seneste 12 mdr. af deres ydelsesforløb, svarende til 
en passivandel på 28,1 pct. I 2019 er passivandelen faldet med 5,2 procentpoint til 22,9 pct. 

 

Tabel 8. Passivandel   Årsgennemsnit     Årsgennemsnit   
 

Personer med 
ydelsesforløb over 12 mdr. 

fordelt på målgrupper 

2018 2019   

Antal 
personer 

i alt 

Antal personer 
uden aktivt 

tilbud 

Passivandel 
i pct. 

Antal 
personer 

i alt 

Antal personer 
uden aktivt 

tilbud 

Passivandel 
i pct. 

 
Udvikling 
procent- 

point 

Forsikrede ledige 279 22 7,8% 319 23 7,2% -0,7 
Kontanthjælp 344 145 42,1% 284 95 33,5% -8,6 
Uddannelseshjælp 81 9 11,0% 67 7 10,1% -0,9 
Sygedagpenge (kategori 2) 101 50 50,0% 108 53 48,8% -1,2 
I alt 805 226 28,1% 778 178 22,9% -5,2 
Jobindsats.dk          
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Borgere med handicap (Mål) 

Regeringen har fastsat et mål om at 15 pct. af personerne med et større selvoplevet handicap og som er på midlertidig 
ydelse skal ind på arbejdsmarkedet. Det kan enten være i ordinær beskæftigelse eller i et fleksjob. På den baggrund er der 
i Beskæftigelsesplan 2019-2020 formuleret et mål om, at: ”Andelen af personer under fleksjobordningen, som er på 
ledighedsydelse, skal falde i forhold til 2018”.  

Ledighedsydelse udbetales til ledige, der er visiteret til et fleksjob. Fleksjobvisiterede har ret til ledighedsydelse, indtil de 
bliver ansat i et fleksjob, og når de bliver ledige fra et fleksjob. 

Tabel 9 viser andelen af personer på ledighedsydelse ud af samtlige personer i fleksjobordningen (fleksjob og 
ledighedsydelse) opgjort i årsgennemsnit.  

Fra 2018 til 2020 er andelen af personer på ledighedsydelse faldet fra 18,1 pct. til 11,8 pct. svarende til et fald på 6,3 
procentpoint. 

 

Tabel 9. Andel på ledighedsydelse    Antal fuldtidspersoner (årsgennemsnit)   

Udvikling i antal og andel borgere på 
ledighedsydelse af alle fleksjobberrettigede 

2018            
(hele året) 

2019             
(hele året) 

2020            
(hele året) 

Udvikling i pct. 
2018-2020 

  Fleksjob 344 379 406 18,0% 

  Ledighedsydelse 76 62 55 -28,5% 

  I alt 421 441 461 9,6% 

  Andel i pct. på ledighedsydelse 18,1% 13,9% 11,8%   

 Kilde: jobindsats.dk           
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STYRINGSMODEL FOR MÅLING AF EFFEKT PÅ INVESTERINGEN 
Erhverv, Beskæftigelse & Integration får tilført kr. 4 mio. kr. pr. år i perioden 2019-2024 via investeringsbeholdningen til en 
styrket beskæftigelsesrettet indsats. Investeringen forudsættes tilbagebetalt over 6 år via besparelser på forsørgelses- og 
aktiveringsydelserne. Som følge af COVID-19, og den deraf følgende stigning i ledigheden og afmatning på arbejdsmarkedet, 
har vilkårene for at kunne levere en besparelse på forsørgelses- og aktiveringsydelserne ændret sig i betydelig negativ 
retning, hvorfor det er blevet besluttet, at sætte besparelsesmålet i bero. 

I samarbejde med Økonomi er der udarbejdet en styringsmodel, der skal sikre det nødvendige overblik, samt at indsatsen 
har den ønskede effekt. Styringsmodellen bygger på følgende 3 principper: 

1. Udviklingen i det gennemsnitlige sagsantal pr. medarbejder  

Færre sager pr. medarbejder skal sikre en tæt håndholdt indsats med et tidligt virksomhedsrettet fokus og den 
opfølgning, det kræver for at holde borgeren på rette vej. 

2. Enhedsomkostningerne pr. ledig 

Enhedsudgifterne pr. ledig skal falde ved at intensivere den virksomhedsrettede indsats samt hjemtage/omlægge 
brugen af eksterne tilbud, der understøtter den virksomhedsrettede strategi. 

3. Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse 

Den styrkede beskæftigelsesindsats skal resultere i, at ledige borgere kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, 
hvilket kan aflæses i en lavere gennemsnitlig varighed på offentlig forsørgelse.    

Der bliver fulgt op på de tre målinger to gange om året. Målingerne blev senest opdateret til Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalgets møde i februar og august 2020. Seneste opdatering fra august-mødet fremgår nedenfor: 
 

1. Udvikling i det gennemsnitlige sagsantal pr. medarbejder  
 

Tabel 10 på næste side viser antal sager som årsgennemsnit, antal årsværk og gennemsnitlige antal sager pr. årsværk i hhv. 
2018 og 2019. Antal årsværk i 2018 og 2019 afspejler status ved udgangen af året.  

Det gennemsnitlige antal sager pr. årsværk er opgjort for de ledighedsrelaterede målgrupper og øvrige målgrupper.  

De ledighedsrelaterede målgrupper omfatter målgrupper, der umiddelbart står til rådighed for arbejdsmarkedet og derfor 
skal have en beskæftigelsesrettet indsats. Det drejer sig om gruppen af forsikrede ledige, jobparate kontant- og 
uddannelseshjælpsmodtagere samt jobparate integrationsydelsesmodtagere.  

Øvrige målgrupper omfatter borgere, der har problemer ud over ledighed, og derfor som udgangspunkt skal have en 
rehabiliterende indsats. Det drejer sig om aktivitetsparate borgere på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller 
integrationsydelse samt sygedagpengemodtagere, borgere i jobafklaring, borgere i ressourceforløb, borgere i revalidering 
og borgere på ledighedsydelse.  

Tabellen viser, at antal årsværk fra ultimo 2018 og frem til opgørelsestidspunktet ultimo juni 2020 er øget med 6,0 årsværk, 
hvilket har betydet et samlet fald i det gennemsnitlige antal sager pr. årsværk på 5,4 pct. Det gennemsnitlige sagsantal er 
primært faldet for de øvrige målgrupper. 

 

 



Gentofte Kommune                                                                                                                       28. januar 2021 
 

Gentofte Kommune │Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund                                                                                            side 16                     

Nøgletalsstatus 

Kvartalsrapportering - Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 

 

 

 

2. Udvikling i enhedsomkostninger pr. ledig 
 

Tabel 11 viser udviklingen i den gennemsnitlige omkostning pr. fuldtidsperson (FTP) på tværs af målgrupper i 2018 
sammenlignet med den forventede gennemsnitlige omkostning pr. fuldtidsperson (FTP) i 2019. Omkostninger pr. FTP 
omfatter driftsudgifter til vejledning og opkvalificering, ordinær uddannelse, mentorudgifter samt godtgørelse til ledige i 
aktivering. For dagpengemodtagere er udgifter til seks ugers selvvalgt uddannelse også medtaget.  

Gennemsnitsberegningen for 2018 og 2019 er baseret på de faktiske driftsudgifter for den samlede gruppe af 
dagpengemodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, borgere i jobafklarings- og 
ressourceforløb, integrationsydelsesmodtagere samt borgere på ledighedsydelse divideret med det årsgennemsnitlige 
antal fuldtidspersoner for målgrupperne samlet.   

Beregningen for 2020 er baseret på en forventet udvikling for de enkelte målgrupper, der justeres i løbet af året i takt med 
at der foreligger flere data for det reelle antal fuldtidspersoner og faktiske forbrug fordelt på de enkelte målgrupper. Det 
betyder, at man skal være forsigtig med at konkludere noget endeligt, da beregningen af den forventede gennemsnitlige 
omkostning vil være forbundet med en vis usikkerhed jo færre måneder i året der foreligger data for. Et mere konkret 
billede på udviklingen vil typisk først tegne sig i starten af 2. halvår. På tidspunktet for udarbejdelsen af denne 
kvartalsrapport foreligger der data for driftsudgifter og antal fuldtidspersoner til og med hhv. juni måned og maj måned. 

Tabel. 11 viser et fald i den forventede gennemsnitlige omkostning pr. FTP fra 21.269 kr. (2018) til 11.285 kr. (2020) 
svarende til et fald på 46,9 pct. Det kraftige fald skal ses i lyset af den midlertidige suspendering af beskæftigelsesindsatsen 
i perioden marts-juni 2020, der har medført færre udgifter til aktiveringsindsatsen samt en forventning om et stigende antal 
ledige på offentlig forsørgelse.  

Tabel  11.       Forventet forbrug  Udvikling i kr. og pct. 

2018   2019   2020  
2018-2019   2018-2020 

Antal FTP 
(Årsgns.) 

Gns. 
udgifter                 
pr. FTP 

  
Antal FTP 
(Årsgns.) 

Gns. 
udgifter           
pr. FTP 

  
Antal FTP 
(Årsgns.) 

Gns. 
udgifter           
pr. FTP 

 

Kr. pr. 
FTP Pct. 

 

Kr. pr. 
FTP Pct. 

2.612 21.269   2.555 19.081   3.016 11.285 
 

-2.188 -10,3%   -9.984 -46,9% 

Kilde: Jobindsats.dk og kommunens økonomissystem             
 

Tabel  10.

Målgrupper
Antal 
sager 

(Årsgns.)

Antal 
årsværk

Gns. 
antal  

sager pr. 
årsværk

Antal 
sager 

(Årsgns.)

Antal 
årsværk

Gns. antal 
sager pr. 
årsværk

Antal  
sager 

(Årsgns.)

Antal 
årsværk

Gns. antal 
sager pr. 
årsværk

2 0 1 8-
20 1 9

20 1 8 -
2 02 0

1.443 20,8 69,3 1.430 20,7 69,1 1.572 20,7 75,8 -0,3% 9,4%

Øvrige målgrupper 1.816 33,5 54,2 1.777 35,8 49,6 2.013 39,0 51,7 -8,4% -4,7%

   Antal sager i alt 3.258 54 60,0 3.201 56,6 56,6 3.585 59,7 60,1 -5,7% 0,1%

2018 2019 2020

Ledighedsrelaterede 
målgrupper

Gns. antal sager pr. 
årsværk
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3. Udvikling i den gennemsnitlige varighed 

 

Målingen er på opgørelsestidspunktet ikke tilgængelig i jobindsats.dk hvorfor det ikke har været muligt at trække de 
nødvendige tal til beregningen. 
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Gentofte Kommune
Erhvervs- & Beskæftigelsesudvalget

Målgruppeoversigt

fuldtidspersoner procent fuldtidspersoner procent udvikling i procent fuldtidspersoner procent udvikling i procent

Årsgennemsnit 2018 Landsandel 2018 Årsgennemsnit 2019 Landsandel 2019 2018/2019 Årsgennemsnit 2020 Landsandel 2020 2019/2020

Forsikrede ledige 821 1,03% 864 1,07% 5,2% 1.089 1,00% 26,1%
- Dagpengemodtagere 821 1,03% 864 1,07% 5,2% 1.089 1,00% 26,1%

Kontanthjælp 466 0,64% 406 0,60% -12,9% 425 0,67% 4,4%
- Jobparate 127 0,64% 109 0,62% -14,0% 130 0,74% 19,8%
- Aktivitetsparate 340 0,64% 298 0,59% -12,5% 294 0,64% -1,1%

Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse 225 1,28% 173 1,27% -23,4% 153 1,28% -11,1%
- Jobparate (integrationsprogram) 126 1,43% 75 1,36% -40,2% 55 1,55% -26,8%
- Aktivitetsparate (integrationsprogram) 50 1,65% 38 1,58% -23,9% 29 1,61% -23,9%
- Åbenlyst Uddannelsesparate (integrationsprogram) 0 1,43% 0 1,36% 0,0% 0 1,55% 0,0%
- Uddannelsesparate (integrationsprogram) 0 0,00% 0 0,00% 0,0% 0 0,00% 0,0%
- Øvrige 50 0,89% 60 1,06% 19,2% 70 1,06% 16,4%

Revalidering 70 1,45% 66 1,63% -6,5% 57 1,80% -13,5%
- Revalidender 36 0,85% 35 0,97% -3,7% 32 1,10% -9,8%
- Forrevalidender 34 5,99% 31 7,46% -9,6% 25 8,72% -17,7%

Sygedagpenge 556 0,83% 570 0,82% 2,5% 688 0,85% 20,7%
Førtidspension 1.060 0,52% 1.086 0,52% 2,5% 1.146 0,52% 5,5%
Fleksjobberettiget 421 0,47% 441 0,47% 4,8% 461 0,47% 4,5%

- Fleksjob 344 0,47% 379 0,48% 10,2% 406 0,50% 7,1%
- Ledighedsydelse 76 0,50% 62 0,39% -19,3% 55 0,32% -11,4%

Ressourceforløb 156 0,69% 172 0,75% 10,2% 142 0,66% -17,5%
Uddannelseshjælp 52 0,35% 43 0,30% -18,0% 59 0,42% 36,2%

- Åbenlyst Uddannelsesparate 3 0,16% 0 0,00% -100,0% 7 0,39% 0,0%
- Uddannelsesparate 50 0,37% 43 0,34% -13,7% 51 0,42% 19,4%

Uddannelseshjælp (aktivitetsparate) 113 0,55% 103 0,51% -8,4% 109 0,55% 5,6%
Jobafklaringsforløb 76 0,37% 96 0,45% 26,3% 99 0,56% 3,6%

I alt 0 0 I alt 4.016 0,65% 4.020 0,65% 0,09% 4.427 0,67% 10,14%

Kilde:
Beskrivelse:

28. januar 2021

Nøgletal

2018 2019 2020

Målgrupper

Jobindsats.dk
Opgørelsen viser antallet af fuldtidspersoner fordelt på Lov om aktiv beskæftigelsesindsats målgrupper samt de underliggende visitationskategorier. Årsgennemsnitstallene angiver det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner i det pågældende år ud fra de senest 
tilgængelige data, samt den procentvise udvikling mellem de respektive årsgennemsnit gengivet i de grønne felter. Landsandelen angiver Gentofte Kommunes andel af det samlede årsgennemsnit for hele landet i procent. 1 procent angiver således, at det angivne 
årsgennemsnit er 1 procent af landets samlede årsgennemsnit for den enkelte målgruppe. Nederst i opgørelsen er summen af de forskellige målgrupper gengivet.
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Nøgletal

Øvrige opgørelser
Langtidsledige

fuldtidspersoner procent fuldtidspersoner procent udvikling i procent fuldtidspersoner procent udvikling i procent

Årsgennemsnit Landsandel Årsgennemsnit Landsandel 2018/2019 Årsgennemsnit Landsandel 2019/2020

Langtidsledigheden 311 1,13% 278 1,15% -10,6% 323 1,15% 16,4%
174 1,25% 192 1,39% 10,4% 247 1,26% 28,9%
137 1,00% 86 0,84% -37,2% 76 0,91% -11,6%

Kilde:
Beskrivelse:

Antal fuldtidsaktiverede
fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner udvikling i procent fuldtidspersoner fuldtidspersoner udvikling i procent

Løntilskud Virksomheds-praktik Løntilskud Virksomheds-praktik 2018/2019 Løntilskud
Virksomhed-        

praktik
2019/2020

Virksomhedsrettet tilbud fordelt på målgrupper 45 115 37 107 -10,1% 24 54 -46,2%
19 37 16 38 -2,8% 15 17 -40,1%
4 25 5 29 18,7% 1 15 -52,3%

- Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse 22 28 15 18 -34,4% 7 9 -52,0%
0 11 0 11 1,5% 0 5 -54,8%
0 7 0 5 -32,6% 0 1 -74,1%
0 1 0 0 -100,0% 0 0 0,0%
0 6 0 7 18,8% 0 7 -1,2%
0 1 0 0 -100,0% 0 0 0,0%

Kilde: Jobindsats.dk
Beskrivelse:

Andel fuldtidsaktiverede
fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner

Antal løntilskud og 
virksomheds-praktik

Andel i pct. af alle FTP
Antal løntilskud og 

virksomheds-praktik
Andel i pct. af alle FTP 2018/2019

Antal løntilskud og 
virksomheds-praktik

Andel i pct. af alle FTP 2019/2020

Andel fuldtidspersoner i virksomhedsrettet tilbud 161 6,2% 145 5,7% -0,5 78 2,7% -3,0

56 6,8% 54 6,3% -0,5 33 3,0% -3,3
29 6,2% 34 8,5% 2,3 16 3,9% -4,6

- Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse 50 22,3% 33 19,1% -3,2 16 10,3% -8,8
11 6,7% 11 7,7% 1,0 5 3,0% -4,7
7 1,3% 5 0,8% -0,4 1 0,2% -0,7
1 1,1% 0 0,0% -1,1 0 0,0% 0,0
6 3,7% 7 4,0% 0,3 7 4,8% 0,8
1 1,0% 0 0,0% -1,0 0 0,0% 0,0

Kilde: Jobindsats.dk

Beskrivelse:

Fuldtidsaktiverede: 

202020192018

- Ledighedsydelse
- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb

- Kontanthjælp

- Sygedagpenge

Udvikling i 
procentpoint

- Uddannelseshjælp
- Sygedagpenge

Langtidsledigheden opgør antal a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som inden for de seneste 52 uger har været ledige/i aktivt tilbud i 80 pct. af tiden. Kontanthjælpsmodtagere indbefatter i denne opgørelse også personer, der er 
Åbenlyst Uddannelsesparate og jobparate personer, der modtager selvforsørgelses-og hjemrejseydelse.

- Dagpengemodtagere
- Kontanthjælp og selvforsørgelse- og hjemrejseydelse

Jobindsats.dk

Antal fuldtidsaktiverede i løntilskud og praktik

- Dagpengemodtagere

2018 2019 2020

Virksomhedsrettet tilbud (Årsgennemsnit)

2020

Opgørelser

2018 2019

- Kontanthjælp

Tabellen herover angiver antallet af fuldtidspersoner i enten løntilskud eller virksomhedspraktik i årsgennemsnit. Udviklingen i procent angiver den procentvise ændring for både løntilskud og virksomhedspraktik i det pågældende år i forhold til 
det forudgående

- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb

- Ledighedsydelse

Udvikling i 
procentpoint

 Andel fuldtidsaktiverede i pct. af alle fuldtidspersoner (FTP) fordelt på 
målgrupper

- Dagpengemodtagere

- Uddannelseshjælp

Tabellen herover angiver det gennemsnitlige antal af fuldtidspersoner i enten løntilskud eller virksomhedspraktik inden for et år samt hvor stor en andel antallet af fuldtidsaktiverede udgør af det samlede antal fuldtidspersoner fordelt på 
målgrupper.  Udviklingen i andel fuldtidspersoner i løntilskud og virksomhedspraktik er angivet som ændring i procentpoint i det pågældende år i forhold til det forudgående

Antal fuldtidsaktiverede er antal aktiverede omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed af aktiveringen inden for den viste periode. Er en person aktiveret 37 timer i 2 uger inden for fx en måned, vil personen tælle 
med som en halv person i opgørelsen af antal fuldtidsaktiverede. 
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fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner

Ordinær uddannelse
Vejledning & 

opkvalificering
Løntilskud Virksomheds-praktik Nyttejob Aktiverede Passive

Forsikrede ledige 18 7 15 17 0 58 1031
Kontanthjælp 0 3 1 15 1 21 404

- Jobparate 0 1 1 3 1 5 125
- Aktivitetsparate 0 3 0 12 0 15 279

Selvforsørgelse- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse 23 8 7 9 0 47 107
- Jobparate (integrationsprogram) 15 3 5 6 0 29 26
- Aktivitetsparate (integrationsprogram) 4 2 0 0 0 7 22
- Åbenlyst Uddannelsesparate (integrationsprogram) 0 0 0 0 0 0 0
- Uddannelsesparate (integrationsprogram) 0 0 0 0 0 0 0
- Øvrige 4 3 1 2 0 9 61

Revalidering 26 9 0 0 0 35 22
- Revalidender 18 4 0 0 0 22 10
- Forrevalidender 8 5 0 0 0 13 12

Sygedagpenge 1 3 0 1 0 5 683
Fleksjobberettiget 0 0 0 0 0 0 61

- Ledighedsydelse 0 0 0 0 0 0 61
Ressourceforløb 1 4 0 7 0 12 130
Uddannelseshjælp 0 2 0 1 0 3 55

- Åbenlyst Uddannelsesparate 0 0 0 0 0 0 7
- Uddannelsesparate 0 2 0 1 0 4 47

Uddannelseshjælp (aktivitetsparate) 2 16 0 3 0 21 88
Jobafklaringsforløb 0 0 0 0 0 0 990

0 0 0 I alt 70 53 24 54 1 201 2.680419,6262626 2019,373737
Kilde:
Beskrivelse:

Jobindsats.dk
Tabellen herover angiver den årsgennemsnitlige aktivitet fordelt på typer af tilbud og målgrupper i fuldtidsaktiverede.  Antal fuldtidsaktiverede er antal aktiverede omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed af 
aktiveringen inden for den viste periode. Yderst til højre er antallet af aktiverede opgjort og den resterende ikke aktive andel af målgruppen, benævnt passive. Det er værd at bemærke, at ikke alle tilbud er relevante for alle målgrupper både 
pga. tilbuddets indhold og lovgivningsmæssige tilbudsregler.

Målgrupper

Aktivitetsoversigt 2020 (Årsgennemsnit)
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Nøgletal

Beskæftigelsesplan 2019-2020

Her på siden forefindes en status på de besluttede mål fra Beskæftigelsesplan 2019-2020. 

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på kontanthjælp

andel andel Udv. i pct.

2018 2019 2018 2020 2018/2020
8,66% 8,67% 9,55% Antal med ordinære løntimer 38 40 5%

Andel med ordinære løntimer . .
Kilde: Jobindsats.dk Kilde: Jobindsats.dk
Beskrivelse: Kilde: Jobindsats.dk

Beskrivelse:

Indsats overfor virksomhederne

procent procent Udv. i pct.

2018 2020 2018 2020 2018/2020

754 787 198 249 25,9%
Andel virksomheder med virksomhedsrettet tilbud 31,7% 28,8% 38,3% 45,2%

0 0 0 0
Kilde: Kommunens eget ledelsesinformationssystem (Opus LIS) Kilde: Kommunens sagsbehandlersystem og økonomisystem

Beskrivelse: Beskrivelse:

Oversigten nedenfor viser det årsgennemsnitlige antal offentligt forsørgede i forhold til befolkningen (16-66 år) i Gentofte Kommune. Målsætning er 
således opfyldt såfremt; Gentofte Kommune har en mindre andel borgere på offentlig forsørgelse sammenlignet med 2018.

Antal personer med ordinære løntimer viser, hvor mange personer, der i perioden har haft minimum en måned, hvor 
de både har modtaget kontanthjælp og løn for ordinær beskæftigelse i større eller mindre omfang. Målingen er 
opgjort år-til-dato, hvilket betyder, at den viser antal personer med ordinære løntimer fra årets start til seneste 
opdateringsmåned. Andel med ordinære løntimer betegner antallet af personer med løntimer i forhold til den 
samlede målgruppe af kontanthjælpsmodtagere.

Job & Ydelsescenteret arbejder i 2020 fortsat med, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. 
Arbejdet har et mål om:

"Antallet af flygtninge, der bliver selvforsørgende skal øges."

Ordinære løntimer (år til dato)

Flygtninge og familiesammenførte

andel

Andel i pct. af befolkningen

"Andelen af kontaktede virksomheder, der har oprettet et virksomhedsrettet tilbud og/eller rekruttering, skal øges i forhold til 2018."

Andelen af borgere på offentlig forsørgelse  i forhold til befolkningen er beregnet på baggrund af årsgennemsnitstallene i 
målgruppeoversigten i starten af nøgletalsbilaget. Årsgennemsnitstallene angiver det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner i det 
pågældende år ud fra de senest tilgængelige data.

Andel borgere på offentlig forsørgelse 2020

Job & Ydelsescenteret arbejder i 2020 fortsat med, at virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Arbejdet har et mål om:

Antal unikke besøgte virksomheder angiver det nominelle antal virksomheder, der er blevet besøgt minimum én gang indenfor 
måleperioden, mens andel virksomheder med virksomhedsrettet tilbud angiver hvor mange heraf, der indenfor samme periode har 
etableret en eller flere virksomhedspraktikker og/eller løntilskud. 

Oversigten nedenfor viser antal unikke kontaktede virksomheder i 2018 og 2019 samt andelen heraf, der har etableret et eller flere virksomhedsrettet 
tilbud (virksomhedspraktik og/eller løntilskud) i samme periode. Målsætningen er således opfyldt såfremt; Gentofte Kommune har en stigende andel af 
unikke kontaktede virksomheder med et virksomhedsrettet tilbud i forhold til 2018

Antallet beskæftigede angiver det årsgennemsnitlige antal flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der har 
været i ustøttet lønmodtagerbeskæftigelse uanset omfanget af beskæftigelsen, mens andel viser antallet af 
beskæftigede i forhold til den samlede målgruppe af flygtninge og familiesammenførte.

Besøgte virksomheder med oprettet tilbud

Antal unikke kontaktede virksomheder

Flygtninge og familiesammenførte

Antal beskæftigede
Andel beskæftigede

Oversigten nedenfor viser det årsgennemsnitlige antal flygtninge og familiesammenførte, der er i ustøttet 
lønmodtagerbeskæftigelse. Målsætningen er opfyldt såfremt; Gentofte Kommune har et stigende antal beskæftigede flygtninge 
og familiesammenførte i forhold til 2018.

Oversigten nedenfor viser antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der i måleperioden (år-til-dato) har haft løn for 
ordinær beskæftigelse i større eller mindre omfang . Målsætningen er opfyldt såfremt; Gentofte Kommune har et stigende antal 
borgere i målgruppen i forhold til 2018. 

Job & Ydelsescenteret arbejder i 2020 fortsat med, at få flere personer i beskæftigelse eller i uddannelse. Arbejdet har et mål om: Job & Ydelsescenteret arbejder i 2020 fortsat med, at flere personer på kontanthjælp kommer i beskæftigelse. Arbejdet har et 
mål om:

"Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har ordinære lønnede timer, skal øges i forhold til 2018.""Andelen af borgere på offentlig forsørgelse i pct. af befolkningen (16-66 år) skal mindskes i forhold til 2018"
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Unge på offentlig forsørgelse Borgere med handicap

"Andelen af personer under fleksjobordningen, som er på ledighedsydelse, skal falde i forhold til 2018."

fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner fuldtidspersoner Udv. i pct.

2018 2020 2018 2020 2018/2020
165 167 76 55 -28,5%

Kilde: Jobindsats.dk 0 Andel personer på ledighedsydelse 18,1% 11,8%
Kilde: Jobindsats.dk

Udsatte ledige

"Andelen af udsatte ledige, der får en aktiv indsats, skal øges i forhold til 2018"

Årsgennemsnit Årsgennemsnit

2018 2019

Antal personer med ydelsesforløb over 12 mdr. 805 778
Antal personer uden aktivt tilbud 226 178

28,1% 22,9%
Kilde: Jobindsats.dk
Passivandel i pct.

Job & Ydelsescenteret arbejder i 2020 med, at flere personer med et selvoplevet handicap skal ind på arbejdsmarkedet. Arbejdet 
har et mål om, at:

Oversigten viser andelen af personer på ledighedsydelse ud af samtlige personer i fleksjobordningen (fleksjob og 
ledighedsydelse) opgjort i årsgennemsnit. Målsætningen er opfyldt såfremt; Gentofte Kommune har et fald i andel personer på 
ledighedsydelse i forhold til 2018. 

Job & Ydelsescenteret arbejder i 2020  med, at udsatte ledige får en indsats og ikke overlades til langvarig passiv forsørgelse. Arbejdet har et mål om, at:

Udsatte ledige

Andel borgere på ledighedsydelse
Antal personer på ledighedsydelse

2018/2020
1,6%Antal unge på uddannelseshjælp (årsgennemsnit)

Unge på uddannelseshjælp

Job & Ydelsescenteret arbejder i 2020 fortsat med, at flere unge skal have en uddannelse. Arbejdet har et mål om, at:

"Antallet af unge på uddannelseshjælp skal mindskes i forhold til 2018"

Målsætningen er opfyldt såfremt Gentofte Kommune har et fald i andelen af personer, der ikke har modtaget et aktivt tilbud inden for de seneste 12 
måneder af ydelsesforløbet i forhold til 2018 (passivandel i pct.). 

Oversigten nedenfor viser det årsgennemsnitlige antal personer på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og sygedagpenge, der har været på 
ydelsen i minimum 12 måneder, og som inden for de seneste 12 måneder af ydelsesforløbet ikke har været i et aktivt tilbud. 

Oversigten nedenfor viser det årsgennemsnitlige antal unge på uddannelseshjælp. Målsætningen er opfyldt såfremt Gentofte Kommune har et fald i antal 
unge på uddannelesshjælp i forhold til 2018. 

Udv.i pct.
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Opfølgning på opgaveudvalget ’Detailhandel i Gentofte’, 4. kvartal 2020 

 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  

 

24. september 2018 

Reference til stående udvalg:  Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Bygnings- 

og Arkitekturudvalget 

Opgaveudvalgets opgave:  Udarbejde et forslag til en strategi for bevaring og udvikling af 

detailhandelen i Gentofte samt et idékatalog med forslag til, 

hvordan detailhandelen, ejendomsejere, borgere og kommune 

aktivt kan bidrage til at realisere indsatser, der fremmer detail-

handelens udviklingsmuligheder i kommunen. 

 

Opfølgning pr. 21. januar 2021 

 

’Liv i byen’ i corona-året 2020 

Som så meget andet, har arbejdet med detailhandelsstartegien været kraftigt påvirket af corona-pande-

mien i det meste af 2020. Samtlige større kulturelle arrangementer, som traditionelt er et væsentligt bi-

drag til at fremme liv i byen, måtte aflyses. Således har fx Kultur- og Festdagene, Gentoftenatten samt 

større markeder og gadekoncerter ikke kunnet finde sted. 

 

Samarbejde om ’Liv i Byen’ 

Samarbejdet mellem handelsstanden og Gentofte Kommune om at støtte det lokale handelsliv i byen er nu 

forankret i et forum ’Liv i byen’ med deltagelse af handelsstandsforeningens formand og Gentofte Kommu-

nes koordinatorer for hhv. kultur og bæredygtighed. Der holdes regelmæssigt møder i dette forum med 

henblik på at orientere om og koordinere aktiviteter i kommunen og i bycentrene.  

 

Samarbejder med Gentoftegade 

På det første møde i dette nye regi blev det aftalt, at Gentofte Kommune går ind i et samarbejde med lo-

kalforeningen i Gentoftegade – i første omgang om juleaktiviteter. Der er blevet etableret et forum, bestå-

ende af bestyrelsesmedlemmer og forretningsdrivende samt kommunens koordinatorer. I december-må-

ned har der med overholdelse af anbefalingerne vedr. Corona været mindre gadekoncerter, ’Hjælp jule-

manden’-arrangement i samarbejde med Børneulykkesfonden, og der er lavet en film om Gentoftegade i 

samarbejde med Ungekulturkonsulenten og en gruppe unge. Det er også blevet aftalt, at der skal være en 

koordineret indsats i Gentoftegade i forbindelse med Fest- og Kulturdage 2021.  

Samtlige tiltag i Gentoftegade gennemføres med henblik på at afprøve koncepter og initiativer til at skabe 

mere liv i byen, som andre gadestrøg kan lade sig inspirere af. 
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Opfølgning på opgaveudvalget Anbringelser 2020-4 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  11. december 2017 

Reference til stående udvalg:  Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 

Opgaveudvalgets opgave:  At undersøge hvordan borgerne og frivillige organisationers 

indsatser kan understøtte indsatsen for børn og unge, deres 

familier og nærmeste netværk før, under eller efter en 

anbringelse. Dernæst at anbefale muligheder for indgåelse af 

nye partnerskaber, der kan understøtte samarbejdet mellem 

civilsamfundet og Gentofte kommune. 

 

Opfølgning december 2020 

Den 11. december 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen ”En frivillig håndsrækning i en udsat situation. 

Anbefalinger fra opgaveudvalget for Anbringelser”. 

Opgaveudvalget var nedsat med det formål at undersøge, hvordan borgere og frivillige organisationers 

indsatser kan understøtte den professionelle indsats for anbringelsestruede eller anbragte børn og unge, 

deres familier og nærmeste netværk. Dertil at anbefale muligheder for indgåelse af nye partnerskaber, der 

kan understøtte samarbejdet mellem civilsamfundet og Gentofte kommune. 

Opgaveudvalgets medlemmer anbefalede fem konkrete ideer og indsatser til, hvordan den frivillige verden 

og civilsamfundet i samarbejde med kommunen kan sikre den bedst mulige støtte og opbakning til børn og 

unge i udsatte positioner. Dette for at alle børn og unge trives, udvikler deres kompetencer og udfolder 

deres potentialer. Her er opfølgning og status på de fem anbefalinger: 

1. Etablering og drift af en koordineringsenhed og 2. oprettelse og vedligeholdelse af et mentornetværk 

Der var frem til 31/12-2020 ansat en frivilligkoordinator i Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte i 

efterværnsprojektet Styrmand i eget liv finansieret af midler fra Socialstyrelsen med afsæt i udvalgets 

anbefalinger.  

Det er lykkedes fra december 2019 til december 2020 at matche 60 unge – primært til lektiehjælp og 

sprogtræning. Indsatsen er også blevet evalueret af de unge, som har været meget positive. Det har været 

årsagen til, at der var et ønske om at forankre rollen.  

 

Frivilligkoordinatoren har i projektperioden etableret et frivillignetværk, der mødes fire gange årligt. 

Netværket består af frivillige organisationer i Gentofte kommune, som arbejder med børn og unge. 

Netværket fortsætter efter projektafslutning.  

Frivilligkoordinatoren er i Styrmand i eget liv forankret i Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, som holder til i 

Byens Hus. I projektperioden har der været en rigtig god synergi ved den placering, da der kan brobygges til 

både Headspace og Ungemiljøet i Byens Hus.  



                                                                              
 

 

 

Der arbejdes p.t. på at finde muligheder for, hvordan rollen kan blive en mere fastforankret funktion i 

forbindelse med kommunens ungeindsats. Her ses frivilligkoordinator rollen lidt bredere – som en funktion, 

der skal være med til at rekruttere, fastholde og videreudvikle frivillighedsområdet med fokus på udsatte 

unge.  

3.    Mindske børn og unges ensomhed 

Opgaveudvalget anbefalede bl.a. et fysisk mødested kun for tidligere og nuværende anbragte. Gentofte 

Kommune har i forbindelse med projekt Styrmand i eget liv indgået et partnerskab med den frivillige 

forening Børn og Unges Trivsel (BOUT), der står bag projekt UNIK. Værestedet UNIK åbnede 22. januar 

2019, og er et psykologisk forankret værested, som både er et frivilligt værested og et fagprofessionelt 

tilbud med tilknyttede psykologer.  

I løbet af projektperioden er det ikke i tilstrækkelig grad lykkedes at få de unge til at deltage i de mange 

frivillige aktiviteter i værestedet.  UNIK er ikke blevet det værested – for anbragte/tidligere anbragte unge –

som der var håbet på, men har primært været brugt til psykologsamtaler. 

På baggrund af den relativt lille målgruppe af efterværnsunge i Gentofte kommune er det blevet undersøgt, 

hvilke muligheder der har været for at udvide målgruppen for UNIK-tilbuddet til mere forebyggende tiltag 

for unge og således ikke kun unge i efterværn. Det har ikke været muligt inden for den bevilling, som UNIK 

arbejder under, som er anbragte og tidligere anbragte unge.  

Målgruppens begrænsede størrelse og den manglende deltagelse i aktiviteterne i værestedet ligger til 

grund for, at tilbuddet ikke fortsætter efter projektperiodens udløb.  

4.    Hjælp til at finde fritidsjob 

Hjælp til at finde fritidsjob er tænkt ind i projekt Unge på vej. Projektet har særligt fokus på uddannelse og 

beskæftigelse, så frivilligkoordinatorrollen vil have fokus på at hjælpe til i forbindelse med fritidsjob til de 

unge. 

5.    Særligt fokus på den samlede familie 

I Projekt Styrmand i eget liv har der været familiesamtaler i Værestedet UNIK med de tilknyttede 

psykologer, men det er et tilbud, der har været benyttet af meget få. Denne indsats vil fremadrettet blive 

varetaget af Gentofte Kommunes Familiecenter. 

Der arbejdes kontinuerligt med at skabe sammenhænge, koordinering og samarbejde på tværs af 

organisationen for at sikre et helhedsorienteret blik på barnet, den unge og familien. Bl.a. er der arbejdet 

med udvikling af Gentofte kommunes Familiecenter, ligesom der er tilført ressourcer. Det betyder, at 

tilbuddet både arbejder med familier i den tidlige forebyggende indsats og til en mere indgribende indsats. 

I arbejdet er der et fokus på at udvikle familierne, således at de netop kan blive så gode forældre som 

muligt.  
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Afsluttende opfølgning på opgaveudvalget Boligsocial indsats 2020-4 

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen:  18. juni 2018 

Reference til stående udvalg:  Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og 

Integrationsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget 

Opgaveudvalgets opgave:  Skabe overblik over udfordringer og behov. Opstille principper 

for boligsocial indsats. Anbefale tiltag, som kan være en 

drivkraft i boligsocial indsats. 

 

Afsluttende opfølgning december 2020 

Opgaveudvalget Boligsocial indsats vedtog i 2018 10 bærende principper for det boligsociale arbejde i 
Gentofte Kommune, som peger på forskellige dele af det boligsociale arbejde. Principperne er inddelt i fire 
temaer, som peger på forskellige dele af det boligsociale arbejde:  
 
Mangfoldige, samskabende og innovative indsatser 

1. Mangfoldighed 
2. Samskabende indsatser og samarbejde 
3. Innovation og dokumentation 

Strategi, styring og organisering 
4. Fælles strategi i et samarbejde 
5. Styring 
6. Beboerdemokrati og erfaringsudveksling 

Sociale netværk og ressourcer i spil 
7. Det lokale engagement 
8. Rum for nye fællesskaber og netværk 

Strukturelle og fysiske koblinger 
9. Beboersammensætning og boligformer 
10. Attraktive boligformer og beboersammensætning 

 
Med henblik på at realisere anbefalingerne blev der i 2018 bevilget 4 mio. kr. over fire år. Bevillingen er 
hovedsageligt anvendt til ansættelse af to boligsociale medarbejdere, men også i mindre omfang til at 
understøtte aktiviteter i boligområdet. 
 
I de første to år af perioden er der med udgangspunkt i principperne igangsat en række vigtige boligsociale 
indsatser, som har gjort en mærkbar forskel for borgerne. Dette arbejde vil fortsætte de næste to år, hvor 
der vil være ekstra fokus på at sikre forankring og fortsættelse af den positive udvikling, der er igangsat. 
 
1-3: Mangfoldige, samskabende og innovative indsatser 
Det primære initiativ under dette tema er ansættelsen af to boligsociale medarbejdere, som gennem 
tilstedeværelse, brobygning og en vidensbaseret dokumenteret indsats har understøttet en række 
initiativer. Den boligsociale indsats har hidtil primært fokuseret på Mosegårdsparken i Vangede samt Ved 
Ungdomsboligerne i Gentofte, men kan styrkes andre steder efter behov.  
 
I Mosegårdsparken er der etableret en læringscafé, som er opstartet af de boligsociale medarbejdere, 
drevet af en tidligere beboer fra området og en frivillig og afviklet på en nærliggende folkeskole.  



                                                                               
 
 
Læringscafeen har betydet, at en stor del af deltagerne har fået fritidsjob, har højnet deres karakterer i 
skolen og har udviklet sig skolemæssigt, så de står bedre i forhold til ungdomsuddannelse.  
 
Der er ultimo 2020 også planlagt et genbrugs- og affaldsprojekt med børnene i Ved Ungdomsboligerne med 
henblik på at understøtte børnenes ejerskab til boligområdet og styrke deres bevidsthed om affald og 
genbrug. Som sidste eksempel kan nævnes et haveprojekt i 2020, hvor de boligsociale medarbejdere – i 
samarbejde med kommunens grønne guider og beboerne – har etableret højbede, hvor beboerne kan 
dyrke egne grøntsager.  
 
4-6: Strategi, styring og organisering 
I de første to år siden opgaveudvalgets afslutning har det været prioriteret at udvikle og modne de øvrige 
principper. Etablering af beboerdemokrati, helhedsorienterede strategier på tværs af boligområder og 
lignende er derfor blandt de områder, som kan komme i fokus de kommende år. 
 
7-8: Sociale netværk og ressourcer i spil  
Det er et bærende princip i det igangsatte boligsociale arbejde, at beboerne høres og inddrages i 
udviklingen af nye tiltag, da det giver aktiviteterne større bæredygtighed på sigt. Af samme årsag lægger de 
boligsociale medarbejdere stor vægt på, at der sikres brobygning til allerede eksisterende tilbud, så 
beboerne kobles til de tilbud og muligheder, der fx gives i skoleregi, i foreningsverdenen og i det 
omkringliggende erhvervsliv. 
 
Som eksempel på det igangsatte arbejde kan nævnes tilbuddet Onsdagsleg og -bevægelse, som sigter mod 
at introducere børn og unge i boligområdet for idræt og øge deres foreningsparathed. Gennem fælles 
udendørs aktiviteter motiveres børnene hver onsdag til at deltage i et idrætsbaseret fællesskab, og 
samtidig er aktiviteten med til at skabe liv og positiv stemning i boligområdet. For at styrke netværket og 
naboskabet blandt de voksne i boligområdet er der desuden afviklet flere fælles grillarrangementer. 
 
I det boligsociale arbejde er de frivillige kræfter en afgørende faktor, og der er gennem de sidste to år 
etableret et stabilt og godt samarbejde med frivillige fra både foreningsliv og NGO’er.  
I begge boligområder er der tilbud om beboerrådgivning. Her kan beboerne få hjælp fra de boligsociale 
medarbejdere til at forstå beskeder i e-Boks, til regninger, til oversættelser eller andet. 
 
9-10: Strukturelle og fysiske koblinger  
Et af de seneste fokusområder, som forventes at udfolde sig i de næste to år af bevillingsperioden, er 
udviklingen af udearealer, særligt i Ved Ungdomsboligerne. Her er der givet en budgetbevilling i 2021, der 
muliggør udvikling af fælles uderum målrettet både børn, unge og voksne. Forventningen er, at midlerne vil 
give mulighed for etablering af legeområder, opholdsmuligheder og boldspilsområde. 
 
Gennem fondsansøgninger ses der også på muligheden for at udvikle belysningen og udtrykket i det 
nærliggende stisystem for at øge trygheden og koblingen til de omkringliggende arealer.   
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