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Gennemgang af beslutningsprotokoller og dagsordener
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Udvalgenes beslutningsprotokoller gennemgås umiddelbart efter udvalgsmøderne og
udvalgenes dagsordener gennemgås forud for udvalgsmøderne.
Gennemgangen foretages af den pågældende direktør.
Gennemgang af beslutningsprotokol for:


økonomiudvalgets møde den 6. juni

Gennemgang af dagsorden for:


kultur- og fritidsudvalgets møde den 18. juni



miljø- og teknikudvalgets møde den 19. juni



erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 20. juni



børne- og ungdomsudvalget den 21. juni

Øvrige punkter til behandling


Opsamling på fællesmøde med Syddjurs Kommune omkring regionale besparelser på
kollektiv trafik.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser beskrives i dagsordenspunkterne til møderne i de stående
udvalg m.v.

1

Direktionen

12-06-2018

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at de nævnte beslutningsprotokoller og de nævnte
dagsordener gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 12-06-2018
Direktionen gennemgik dagsordener og beslutninger fra ovennævnte møder i udvalg og
kommunalbestyrelse.
Det er aftalt, at repræsentanter fra erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet deltager i
arrangement i Stena Line d. 21/6.
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Økonomi
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
For at følge den økonomiske udvikling og gennemførelsen af budgettet indeholder
direktionens møder et fast punkt om kommunens økonomi.
Økonomiske konsekvenser
Direktionen følger den økonomiske udvikling og vurderer løbende budgetopfølgningerne på
de forskellige områder.
Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punktet drøftes.
Beslutning i Direktionen den 12-06-2018
Økonomiopfølgningen ultimo maj forelægges fagudvalgene på de kommende møder. Der skal
i budgetopfølgningen også være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er
nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.
Endvidere skal dagsordenspunktet indeholde en beskrivelse af midtvejsreguleringen og
betydningen for kassebeholdningen.
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Information fra regionale fora
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
I forbindelse med deltagelse i en række regionale fora skal direktionen informeres om samt
drøfte emner og sager, der behandles i de forskellige regionale fora, herunder:
Generelle emneområder


KKR (politiske udvalg for de 19 kommuner i Region Midtjylland)



KD-net (kommunaldirektør netværket for de 19 kommuner i Region Midtjylland)



Kontaktudvalg (politisk udvalg bestående af de 19 borgmestre i Region Midtjylland
samt regionsrådets formand)



K98



Business Region Aarhus

Fagområder


Destination Djursland



Center for Offentlig Ledelse



DASSOS



Europæisk kulturregion



Midttrafik/letbaneråd



Arbejdsmarkedsstyregruppen



Kulturring Østjylland.

Økonomiske konsekvenser
Ingen.
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Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at informationer om kommende og afholdte møder
gennemgås.
Beslutning i Direktionen den 12-06-2018
Drøftet.
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Punkter til behandling
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Direktionen har følgende øvrige punkter til behandling:


Budget 2019- 22 Tekniske korrektioner og mængdereguleringer



Udmøntningsplan (Budget)



Partnerskabsaftale VIA



Bosætningsanalyse (bilag er vedlagt)
-

Proces/koordinering

-

Indhold og betydning for indsatser



Forslag til besparelse på det brede administrative område



Sagsgange i sager der er til politisk behandling;
-

færdiggørelse af fagudvalgets behandling af sager før videre politisk behandling

-

antal sager til kommunalbestyrelsen

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at punkterne behandles.
Bilag:
1 Åben Analyse af til- og fraflytningsmønstre i Norddjurs Kommune

81547/18

Beslutning i Direktionen den 12-06-2018
Budget 2019- 22: Tekniske korrektioner og mængdereguleringer
Direktionen gennemgik tekniske korrektioner og mængdereguleringer som en del af
forberedelsen af budget 2019. Der var en særlig opmærksom på arbejdsmarkedsområder, og
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økonomisk sekretariat og arbejdsmarkedsområdet skal foranledige en kvalitetssikring af de
konkrete budgettal i 2019 og overslagsårene forud for den politiske beslutningsproces.
Udmøntningsplan (Budget)
Gennemgået.
Fagdirektøren færdigjusterer planen, såfremt der er enkelte ændringer.
Partnerskabsaftale VIA
Udsat
Bosætningsanalyse
Økonomiudvalget behandlede analysen på møde d 6/6 og besluttede, at analysen skal
behandles på et fælles møde mellem KFU og EAU. Borgmester og kommunaldirektør
deltager i dette møde.
Der er opmærksomhed på forventningsafstemning på analysens indhold og den nødvendige
tid til at få analysen udarbejdet. Det ansvarlige direktørområde skal i sådanne situationer søge
at tage initiativ til tværgående koordinering.
Forslag til besparelse på det brede administrative område
Sekretariatschefgruppen udarbejder sammen med økonomisk sekretariat et forslag til 2%
besparelse på det brede administrative område, hvor der udarbejdes et overblik over
økonomiske og personalemæssige virkninger og med eksempler på konsekvenser på
fagområderne.
Forslaget skal forelægge til økonomiudvalgets møde d. 8/8 2018.
De respektive sekretariatschefer sikrer dialog med fagcheferne om virkning og konsekvenser
på de enkelte direktørområder.
Forslag til kommissorium tilrettes.
Sagsgange i sager der er til politisk behandling;
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Direktionen drøftede færdiggørelse af fagudvalgets behandling af sager før videre politisk
behandling.
Der er administrativt fokus på at udvalgene gør fagbehandlingen af sagerne færdige inden de
sendes frem til videre politisk behandling.
Direktionen drøftede antallet af sager til kommunalbestyrelsen og har opmærksomhed på
hvilke sager der skal tilgå kommunalbestyrelsen og hvilke sager, der hører hjemme i
fagudvalg.

8

Direktionen

5.

12-06-2018

Eventuelt, herunder punkter til næste møde
Åben sag
Sagsgang
DIR
Sagsfremstilling
Til det kommende direktionsmøde er der foreløbig ingen punkter.
Til kommende direktionsmøder er der foreløbig følgende punkter.


Borgerrådgiverens beretning for 2017 (behandles på direktionens møde 1.august)



Årsplan/årshjul for direktionen



Digitalisering.

Drøftelse og fastlæggelse af Øvrige punkter til behandling under dagsordenens punkt 1 på det
næste direktionsmøde.
Beslutning i Direktionen den 12-06-2018
På næste direktionsmøde behandles endvidere følgende punkt:


budgetopfølgning

på

økonomiudvalgets

servicerammen.


Partnerskabsaftale VIA
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Bilagsoversigt
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Bilag: 4.1. Analyse af til- og fraflytningsmønstre i Norddjurs Kommune
Udvalg: Direktionen
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Til- og fraflytningsmønstre i Norddjurs Kommune
Indledning
I den økonomiske politik, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. januar 2018, blev det
besluttet, at der hvert år skal udarbejdes budgetanalyser til brug i budgetprocessen.
I forbindelse med vedtagelsen af den økonomiske politik besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle
udarbejdes et kommissorium til analyse af til- og fraflytningsmønstre i kommunen, og disse mønstres
økonomiske betydning. Analysen skal indgå i arbejdet med budgettet for 2019.
Økonomiudvalget godkendte efterfølgende kommissoriet for budgetanalysen på mødet den 6. februar
2018. I kommissoriet står der følgende om analysens formål, mål og ambition:
”Formål: Formålet er at afdække og analysere de mønstre, der gør sig gældende for borgernes til- og
fraflytning til Norddjurs Kommune og mønstrenes påvirkning på kommunens økonomi. Denne viden skal
danne grundlag for at udarbejde konkrete forslag til øget bosætning.
Mål og ambition: At udarbejde data, der kan bidrage til arbejdet med at øge bosætning i kommunen. På
baggrund af analysen kan der udarbejdes idealmålgrupper, som man ønsker at tiltrække, således at
bosætningstiltagene målrettes præcist til disse målgrupper. Der arbejdes allerede på samme måde med
målgrupper indenfor markedsføringsindsatsen, hvorfor man kan opnå en synergieffekt.
Det er ambitionen, at en analyse af denne art kan bruges som grundlag for at arbejde med bosætning og
øge tiltrækningen af borgere, der bidrager positivt til kommunens vækst, tilflytningskurve og
erhvervsudvikling. Analysen afsluttes med en række overordnede betragtninger på bosætningstendenser i
Norddjurs Kommune, og hvordan disse tendenser kan styrkes.”

Data og metode
I analysen indgår til- og fraflytninger mellem Norddjurs Kommune og andre danske kommuner samt ind-og
udvandring mellem Norddjurs Kommune og andre lande end Danmark. I analysen indgår ikke flytninger
internt i Norddjurs Kommune. Da der udelukkende ses på flytninger, er fødsler og dødsfald heller ikke
medtaget i analysen. Flygtninge tæller som indvandrere.
Flytninger mellem danske kommuner benævnes altid som til- og fraflytninger, mens flytninger mellem
Danmark og andre lande benævnes som ind- og udvandring.
Analysen er lavet på baggrund af data fra Danmarks Statistik samt data fra egne systemer. Hos Danmarks
Statistik er der købt et datasæt, hvor til- og fraflytningerne er koblet til eksempelvis uddannelse,
indkomst, arbejdsmarkedsstatus og boligtype. Fra egne systemer er der trukket data fra eksempelvis FLIS
(Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem), FASIT (data vedrørende personer på forsørgelse) og GIS
(kort-data), hvor data kan kobles via CPR-nummer.
Der kan være forskel på, hvordan til- og fraflytninger registreres i de forskellige systemer, og der kan
derfor være små forskelle mellem data fra Danmarks Statistik og fra egne systemer.
Analysen af til- og fraflytning af forsørgelsesgrupper er lavet med udgangspunkt i kommunens egne tal.
Det er undersøgt, om de enkelte tilflyttere og fraflyttere har været omfattet af loven om aktiv
beskæftigelsespolitik (LAB) i samme måned som flyttedatoen. Disse personer benævnes som personer i en
LAB-målgruppe.
I sensommeren 2017 blev der udarbejdet en lignende analyse af til- og fraflytning på forsørgelsesgrupper.
Denne analyse var første forøg på at udregne betydningen af flyttemønstrene for antallet af borgere
omfattet af en LAB-gruppe. I forbindelse med udarbejdelsen af denne nye analyse, har forvaltningen
konstateret nogle uregelmæssigheder i den måde flyttedata og data for borgernes LAB-målgruppe er
blevet koblet på. Forvaltningen har derfor været igennem en grundig validering af datamaterialet, og kan
på den baggrund konstatere, at antallet af fraflyttere omfattet af en LAB-målgruppe blev undervurderet i
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analysen fra 2017. Da der er tale om nye datauniverser og nye måder at sammenkoble data på, vil
forvaltningen fortsat blive klogere på disse data, i takt med at der bliver arbejdet med dem.
Analyseperioden er som hovedregel fra 2013-2017, med mindre der vises en udvikling over en længere
tidsperiode. Der er dog nogle begrænsninger i datamaterialet, som betyder, at der i nogle tilfælde ses på
en kortere tidsperiode. I nogle tilfælde har det derfor ikke været muligt at skaffe fyldestgørende data fra
2017, og i disse tilfælde er analyseperioden afgrænset til 2013-2016.
For at undgå tilfældige udsving i enkelte år præsenteres tallene gennemgående som årlige gennemsnit.
En meget stor andel af til- og fraflytninger foretages af personer mellem 15 og 25 år. For også at kunne
analysere de øvrige til-og fraflytninger, viser nogle tabeller og grafer udelukkende til-og fraflytninger for
personer over 25 år.

Overordnet konklusion
Hvor mange flytter til Norddjurs Kommune?
Samlet set har der i de seneste år været en befolkningstilvækst som følge af flytninger til- og fra
Norddjurs Kommune. Samlet er befolkningstallet årligt øget med i gennemsnit 194 personer i perioden
2013-2017.
Dette skyldes en nettoindvandring fra særligt østeuropæiske lande som Litauen, Polen, Rumænien og
Ukraine samt flygtninge fra Syrien. Netto er i alt 264 personer årligt indvandret til Norddjurs Kommune fra
andre lande i perioden 2013-2017
Ser man isoleret på til- og fraflytninger mellem Norddjurs Kommune og andre danske kommuner, har der
været en mindre nettofraflytning på 70 personer årligt i perioden 2013-2017.
Hvor i kommunen flytter de til?
De fleste byer i kommunen har enten en neutral nettotilflytning eller oplever en nettofraflytning.
Kommunens to største byer Grenaa og Auning oplevede i 2017 en nettofraflytning til andre kommuner i
Danmark og en nettoindvandring fra andre lande end Danmark.
I Auning er der tilflyttet 86 fra andre kommuner, mens der er fraflyttet 109 til andre kommuner. I Grenaa
er der tilflyttet 600, mens der er fraflyttet 714. Samtidig har begge byer dog en nettoindvandring i 2017,
men den opvejer ikke helt nettofraflytningen til andre kommuner.
Dette betyder ikke nødvendigvis, at befolkningstallet i disse byer falder, da analysen ikke tager højde for
interne flytninger i kommunen eller for fødsler og dødsfald.
Hvor gamle er de?
Det er i særlig grad de unge mellem 19 og 25 år, der flytter fra kommunen. De flytter primært til de store
uddannelseskommuner som Århus, Randers, Ålborg og København. Omvendt er der en markant
nettotilflytning af unge fra Syddjurs Kommune.
Når man kun ser på til- og fraflyttere over 25 år, er der en samlet nettotilflytning. I denne aldersgruppe er
der faktisk en større nettotilflytning fra Århus Kommune, der er den kommune, der bidrager med flest
nettotilflyttere i denne aldersgruppe.
Hvad tjener de, og hvilken uddannelse har de?
Tilflytterne og fraflytterne ligner overordnet hinanden meget. Personer der flytter til Norddjurs kommune
fra andre kommuner, har samme indkomst, uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad som de personer,
der flytter fra Norddjurs Kommune til andre kommuner i Danmark.
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Indkomsten blandt til- og fraflyttere er mindre end i Norddjurs Kommune som helhed, men det er værd at
bemærke, at til- og fraflytterne gennemsnitligt er yngre end den resterende befolkning.
Uddannelsesniveauet blandt til- og fraflyttere er meget ensartet og relativt lavt sammenlignet med
landsgennemsnittet.
Modtager tilflytterne sociale ydelser?
Der har været en nettofraflytning af personer i en LAB-målgruppe. Gennemsnitligt er der årligt tilflyttet
281 personer og fraflyttet 331 personer i perioden 2015-2017, svarende til en årlig nettofraflytning på 50
personer. Det er særligt dagpengemodtagere, der fraflytter kommunen.
Der har i perioden været en årlig nettofraflytning af førtidspensionister. Gennemsnitligt er der årligt
fraflyttet 13 førtidspensionister mere, end der er tilflyttet. Det vil sige 39 førtidspensionister i alt i
perioden.
Hvor mange pendler?
Norddjurs Kommune er en pendlerkommune i den forstand, at mange af kommunens borgere har arbejde i
andre kommuner end Norddjurs Kommune. I 2016 havde 5.920 af Norddjurs Kommunes borgere arbejde i
en anden kommune end Norddjurs Kommune. Af disse arbejdede 1.801 personer i Aarhus Kommune, 1.526
arbejdede i Syddjurs Kommune, og 1.180 arbejdede i Randers Kommune.
3.544 borgere fra andre kommuner end Norddjurs Kommune havde i 2016 arbejde i Norddjurs Kommune.
Af disse pendlede 1.365 personer fra Syddjurs Kommune, 740 fra Randers Kommune og 716 fra Århus
Kommune.
Det er ikke muligt på baggrund af de tilgængelige data at konkludere, hvilken samlet økonomisk
konsekvens den historiske til- og fraflytning har haft for Norddjurs Kommunes økonomi herunder udligning
og skatteindtægter.
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1. Hvor mange flytter til og fra Norddjurs Kommune?
Udvikling i til- og fraflytning 2011-2017
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Kilde: Danmarks Statistik

Tabellen viser antallet af flytninger mellem Norddjurs Kommune og andre danske kommuner i perioden
2011-2017. Tilflytningen er øget fra 1.594 tilflytninger i 2011 til 1.913 tilflytninger i 2017. Fraflytningen er
i samme periode steget fra 1.753 til 2.029 fraflytninger.

Udvikling i ind- og udvandring 2011-2017
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Kilde: Danmarks Statistik

Tabellen viser antallet af flytninger mellem Norddjurs Kommune og andre lande end Danmark i perioden
2011-2017.
Antallet af flytninger fra udlandet til Norddjurs Kommune er steget fra 307 i 2011 til 634 i 2017.
Antallet af flytninger fra Norddjurs Kommune til udlandet er i samme periode øget fra 179 til 249
flytninger.
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Nettotilflytning og nettoindvandring 2011-2017
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Kilde: Danmarks Statistik

Tabellen viser nettotilflytning, nettoindvandring og flytningernes samlede betydning for befolkningstallet i
Norddjurs Kommune i perioden 2011-2017.
I 2011 var der en nettofraflytning på 159 personer og en nettoindvandring på 128 personer svarende til en
samlet nettonedgang på 31 personer.
I 2017 var der en nettofraflytning på 116 personer og en nettoindvandring på 385 personer. Den samlede
nettotilgang i 2017 var på 269 personer.
Den største nettotilgang var i 2015, hvor der netto tilflyttede 77 personer fra andre kommuner og 347
personer fra udlandet svarende til en samlet nettotilgang på 424 personer.
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2. Hvor gamle er til- og fraflytterne og ind- og udvandrerne?
Til- og fraflytninger fordelt på alder
(Årligt gennemsnit i perioden 2013-2017)
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Kilde: Danmarks Statistik

Figuren viser antal tilflyttere og fraflyttere fordelt på alder. Antallet er opgjort som et årligt gennemsnit
af det samlede antal til- og fraflyttere i perioden 2013-2017.
Der er en stor nettofraflytning blandt de 20-25 årige. Dette kan skyldes, at mange unge i Norddjurs
Kommune flytter til de store uddannelseskommuner for at få en videregående uddannelse. Der er dog også
mange som flytter til Norddjurs Kommune i denne aldersgruppe.

Antal flytninger

Ind- og udvandringer fordelt på alder
(Årligt gennemsnit i perioden 2013-2017)
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Kilde: Danmarks Statistik

Figuren viser antal ind- og udvanderinger fordelt på alder. Antallet er opgjort som et årligt gennemsnit af
det samlede antal til- og fraflyttere i perioden 2013-2017. Figuren viser, at den højeste nettoindvandring
er blandt de 16-35 årige. Denne aldersgruppe udgør 56 % af alle nettoindvandrede.
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3. Hvilke kommuner kommer tilflytterne fra, og hvor flytter
fraflytterne til?
Årlige gennemsnitlige til- og fraflytninger i perioden 2013-2017
fordelt på kommuner
Tilflyttere til Norddjurs
Syddjurs
396
Aarhus
357
Randers
319
Aalborg
59
Favrskov
49
Viborg
48
København
46
Skanderborg
44
Silkeborg
39
Horsens
30
Andre
527
I alt
1.914

Fraflyttere fra Norddjurs
Aarhus
421
Randers
352
Syddjurs
327
Aalborg
84
København
66
Viborg
48
Silkeborg
45
Horsens
38
Favrskov
32
Vejle
31
Andre
540
I alt
1.984

Kilde: Danmarks Statistik

Tabellen viser de gennemsnitlige årlige til- og fraflytninger i perioden 2013-2017 fordelt på kommuner.
Syddjurs, Århus og Randers er de kommuner, som oplever flest flytninger til og fra Norddjurs Kommune.
Kommuner med højeste årlig gennemsnitlig
nettotilflytning 2013-2017
Syddjurs
69
Favrskov
17
Skanderborg
14
Ringkøbing-Skjern
8
Odder
6

Kommuner med højeste årlig
gennemsnitlige nettofraflytning 2013-2017
Aarhus
-64
Randers
-33
Aalborg
-26
København
-20
Vejle
-13

Kilde: Danmarks Statistik

Tabellen viser de kommuner, som Norddjurs Kommune i perioden 2013 til 2017 har haft henholdsvis den
højeste nettotilflytning fra og nettofraflytning til.
Syddjurs Kommune er med en årlig nettotilflytning på 69 personer den kommune, hvor nettotilflytningen
er klart størst.
Til gengæld er der en stor nettofraflytning til de store uddannelsesbyer. Norddjurs Kommune har en stor
nettofraflytning blandt unge mellem 20 og 25 år. Personer i denne aldersgruppe flytter ofte for at få en
videregående uddannelse, og uddannelserne befinder sig hovedsageligt i de større byer.
Blandt personer over 25 år er der en nettotilflytning til Norddjurs Kommune. Der har gennemsnitligt været
en årlig nettotilflytning af personer over 25 år fra Århus Kommune på 47 personer over de seneste 5 år.
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4. Hvilke lande kommer indvandrerne fra?

Indvandrere

Indvandrere fordelt på statsborgerskab i
perioden 2011-2017
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Kilde: Danmarks Statistik

Figuren viser indvandrere til Norddjurs Kommune fordelt på herkomst i årene 2011-2017. Indvandrere er
personer, der flytter til Norddjurs Kommune fra et andet land end Danmark. Vestlige lande omfatter EUlande, Andorra, Australien, Canada, Island, Liechtenstein, Monaco, New Zealand, Norge, San Marino,
Schweiz, USA og Vatikanstaten. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande.
Det er i særlig grad indvandringen af borgere med statsborgerskab fra et vestligt lande, som er steget
kraftigt i perioden, men også indvandringen af borgere med statsborgerskab fra ikke-vestlige lande er
steget.
Indvandring fordelt på statsborgerskab (Årligt gennemsnit i perioden 2013-2017)
Land

Indvandringer

Udvandringer

Nettoindvandrede

1

Litauen

136

-45

91

2

Danmark

91

-78

13

3

Syrien

59

-2

57

4

Polen

57

-33

24

5

Rumænien

51

-29

22

6

Ukraine

29

-18

11

7

Iran

8

-0

8

8

Eritrea

7

0

7

9

Tyskland

6

-6

-0

10

Letland

5

-1

4

Andre lande
I alt

78

-51

27

528

-264

264

Kilde: FLIS

Tabellen viser indvandrede og udvandrede fordelt på statsborgerskab. Antallet er opgjort som
gennemsnittet af de årlige ind- og udvandringer i årene 2013-2017. De ti lande med flest statsborgere,
der flytter til Norddjurs Kommune fra udlandet er vist.
Statsborgere fra Litauen står for 25,7 % af alle indvandringer i perioden. 11,2 % af flytninger til Norddjurs
fra udlandet er foretaget af syriske statsborgere.
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5. Hvilke skoledistrikter flytter folk til og fra?

Kilde: FLIS

Figuren viser flytninger fordelt på skoledistrikter i perioden 2013-2017. Antallet er opgjort som den
gennemsnitlige årlige til- eller fraflytning i perioden 2013-2017. Flytningerne er opdelt på tilflyttere,
fraflyttere, indvandrere og udvandrere.
Interne flytninger er ikke med i figuren. Et skoledistrikt kan derfor godt have en øget bosætning, selvom
der er en nettofraflytning til andre kommuner.
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6. Hvilke byer flytter folk til og fra?

Kilde: FLIS og GIS

Figuren viser antallet af flytninger i 2017 fordelt på udvalgte byer i kommunen. Flytningerne er opdelt på
tilflyttere, fraflyttere, indvandrere og udvandrere.
Interne flytninger er ikke med i figuren. En by kan derfor godt have en øget bosætning, selvom der er en
nettofraflytning til andre kommuner.
I kommunens to største byer - Auning og Grenaa – har der været en nettofraflytning til andre kommuner i
2017. I Auning er der tilflyttet 86 fra andre kommuner, mens der er fraflyttet 109 til andre kommuner. I
Grenaa er tallet noget højere. Her er der tilflyttet 600, mens der er fraflyttet 714.
Samtidig har begge byer haft en nettoindvandring i 2017 på henholdsvis 20 personer i Auning og 29
personer i Grenaa.
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7. Hvilken uddannelse har til- og fraflytterne?
I forbindelse med udarbejdelse af budgetanalysen, er der købt supplerende data fra Danmarks Statistik,
der kan vise hvilket uddannelsesniveau for til- og fraflytterede. Nedenfor vises alene hvilken uddannelse
som til- og fraflyttere mellem andre kommuner har haft i perioden 2013-2017.
Til- og fraflyttere mellem 25 og 69 år fordelt på højest fuldførte uddannelse
(Årligt gennemsnit i perioden 2013-2017)
Uddannelse

Tilflyttere Fraflyttere Nettotilflytning

Grundskole

240

211

29

74

71

3

323

289

33

188

175

13

Lange videregående uddannelser

51

47

4

Ukendt

42

37

5

919

831

88

Gymnasiale uddannelser
Erhvervsfaglige uddannelser
Korte og mellemlange videregående
uddannelser

I alt
Kilde: Danmarks Statistik

Tabellen ovenfor viser, at der årligt er nettotilflyttet 88 personer mellem 25 – 69 år fra andre kommuner i
perioden 2013-2017. Af disse har 33 haft en erhvervsfaglig uddannelse og 29 har haft grundskolen som den
højeste fuldførte uddannelse.

Til- og fraflyttere mellem 25 og 69 år fordelt på højest fuldførte uddannelse
(Vist i procent for perioden 2013-2017

Andel i procent
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Norddjurs 2017
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Kilde: Danmarks Statistik

Figuren ovenfor viser henholdsvis tilflyttere og fraflyttere mellem 25 og 69 år, i 2013–2017 fordelt på
højest fuldførte uddannelse. Til sammenligning er fordelingen på uddannelsesniveauet blandt alle 25-69
årige i henholdsvis Norddjurs Kommunes og Danmark i 2017 vist.
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Til- og fraflyttere har en meget ensartet fordeling på fuldførte uddannelser.
Figuren viser, at der blandt dem, der til- og fraflytter, er der en højere andel af personer med en
videregående uddannelse sammenlignet med borgerne i Norddjurs Kommune i 2017. Samtidig er der en
lavere andel af personer med en erhversfaglig uddannelse der flytter til og fra kommunen end den andel,
der boede i Norddjurs i 2017.
Det er bemærkelsesværdigt, at en lige stor andel af til- og fraflyttere har en lang videregående
uddannelse, da meget færre borgere i Norddjurs Kommune har en lang videregående uddannelse
sammenlignet med hele landet.
Samme mønster gør sig i mindre grad gældende for personer med en kort- eller mellemlang videregående
uddannelse.
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8. Hvor meget tjener til- og fraflytterne?
Til- og fraflyttede mellem 25-69 år fordelt på indkomst
(Årligt gennemsnit 2013-2016)

Antal flytninger

300
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0

0-99.999
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300.000-399.999
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Indkomst i kr.
Tilflytninger

Fraflytninger

Kilde: Danmarks Statistik

Tabellen viser indkomstfordelingen blandt til- og fraflyttede mellem 25 og 69 år. Antallet er opgjort som
et årligt gennemsnit i perioden 2013-2016. Det ses, at der i gennemsnit er til- og fraflyttet flest med en
indkomst på mellem 200.000-300.000 kr. Tilflyttere og fraflyttere en har meget ensartede
indkomstfordeling.
Gennemsnitsindkomsten i Norddjurs Kommune er væsentligt lavere end landsgennemsnittet. Det er derfor
bemærkelsesværdigt, at tilflytterne ikke har en højere indkomst end fraflytterne.
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9. Hvilke familier flytter til Norddjurs Kommune og ejer de
boligen?
Til- og fraflyttede familier fordelt på familietype (vist i procent for perioden 2013-2017)
Enlig med barn/børn

Enlig uden børn

Par med barn/børn

Par uden børn

Tilflytter

6%

62 %

14 %

18 %

Fraflytter

8%

57 %

15 %

20 %

Kilde: Danmarks Statistik

Tabellen viser flytninger fordelt efter familietype. Familietypen er opgjort ultimo flytningsåret, og der
kan derfor være afvigelser i forhold til den familietype, som var gældende på flytningstidspunktet.
Personer under 25, der bor på samme adresse som mindst én forældre, tæller som et barn. En person der
flytter hjemmefra som eksempelvis 19 årig, uden at flytte sammen med en eventuel partner, tæller som
”Enlig uden børn”.
Tallene viser, at enlige uden børn tegner sig for hovedparten er dem der flytter til og fra kommunen. 62 %
af alle tilflyttede familier i perioden 2013-2017 er enlige uden børn. 57 % af alle fraflyttede familier er
enlige uden børn.

Tilflyttere fordelt på ejer- og lejeboliger 2015-2017
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Kilde: BBR og FLIS

Figuren viser tilflyttere i perioden 2015-2017 fordelt på lejeboliger og ejerboliger. I perioden er der
foretaget gennemsnitligt 1.042 flytninger til lejeboliger og 723 til ejerboliger.
Der er en stor stigning i tilflyttere til lejeboliger hvert år i 3. kvartal. Det er i denne periode, at nye
studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser flytter til kommunen.
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10. Modtager tilflytterne sociale ydelser?
Til- og fraflyttere over 15 år fordelt efter tilknytning til arbejdsmarkedet
(Årligt gennemsnit i perioden 2013-2017)
Beskæftigede
Tilflyttere
Fraflyttere
Nettotilflytning

599
624
-25

Arbejdsløse
63
77
-14

Uden for
arbejdsstyrken
443
453
-10

Studerende

Ukendt

569
599
-29

35
23
12

Kilde: Danmarks Statistik

Tabellen viser gennemsnitlige årlige til- og fraflyttere over 15 år fra og til andre kommuner i perioden
2013-2017 fordelt efter tilknytning til arbejdsmarkedet. Der har i perioden været en nettotilflytning i alle
kategorier.

Årlig gennemsnitlig til og fraflytning i perioden 2015-2017 fordelt på LAB-målgrupper
LAB målgruppe

Tilflyttede

Fraflyttede

Nettotilflyttede

LAB 2.1 Forsikret ledig

72

128

-56

LAB 2.2 + 2.3 Kontanthjælp

42

37

5

3

1

2

LAB 2.5 Sygedagpengemodtager
LAB 2.6 Førtidspensionist

25
35

23
48

2
-13

LAB 2.7 Fleksjobberettiget

20

12

8

8

5

3

62

45

17

LAB 2.14 Jobafklaringsforløb

5

4

1

Person omfattet af integrationsloven

6

24

-18

Diverse

3

5

-2

281

331

-50

LAB 2.4 Revalidering

LAB 2.11 Ressourceforløb
LAB 2.12 + 2.13 Uddannelseshjælp

I alt
Kilde: FLIS og FASIT

Tabellen viser til- og fraflyttere fordelt på LAB-målgrupper. Antallet er opgjort som den gennemsnitlige
årlige til- eller fraflytning i perioden 2015-2017. En person tæller med, hvis personen er registreret på en
LAB-gruppe i samme måned som personen flytter. En person som er registreret i flere LAB-grupper, vil
tælle som til- eller fraflytter i alle de LAB-grupper, som personen er registreret i.
Gennemsnitligt er der årligt tilflyttet 281 personer og fraflyttet 331 personer i perioden, svarende til en
årlig nettofraflytning på 50 personer. Det er særligt dagpengemodtagere, der fraflytter kommunen.
Der har i perioden været en årlig nettofraflytning af førtidspensionister. Gennemsnitligt er der årligt
fraflyttet 13 førtidspensionister mere, end der er fraflyttet. Det vil sige 39 i alt i perioden.
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11. Hvor mange pendler til og fra Norddjurs?
Antal pendlere til og fra Norddjurs Kommune 2011-2016
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Kilde: Danmarks Statistik

Figuren viser antallet af pendlere til og fra Norddjurs Kommune i perioden 2011-2016. Indpendlere
arbejder i kommunen, men bor i en anden kommune. Udpendlere har bopæl i kommunen men arbejder i
en anden kommune.
Antallet af indpendlere har i perioden været ret stabilt. I 2011 pendlede 3.575 personer fra andre
kommuner til Norddjurs Kommune for at arbejde. I 2016 var der 3.544 indpendlere. Antallet af udpendlere
har været let stigende i perioden. I 2011 pendlede 5.375. personer bosiddende i Norddjurs Kommune til
andre kommuner for at komme på arbejde. I 2016 var der 5.920 udpendlere.
Gennemsnitlige årlige ind- og udpendlere i perioden 2013-2016 fordelt på kommune
Indpendlere

Udpendlere

Syddjurs

1.365

Aarhus

1.801

Randers

740

Syddjurs

1.526

Aarhus

716

Randers

1.180

Favrskov

112

Favrskov

170

Aalborg

40

Skanderborg

160

Viborg

39

Viborg

97

Silkeborg

36

København

60

Mariagerfjord

35

Silkeborg

50

Andre kommuner
I alt

316
3.399

Andre kommuner
I alt

649
5.693

Kilde: Danmarks Statistik

Tabellen viser antallet af indpendlere fordelt på pendlerens bopælskommune, og udpendlere fordelt på
hvilken kommune pendlerens arbejdsplads befinder sig i. Antallet er opgjort som et gennemsnit af det
årlige antal pendlinger i perioden 2013-2016.
De otte kommuner med henholdsvis flest ind- og udpendlere er vist. Syddjurs Kommune er den kommune,
som der oftest pendles fra og til Norddjurs Kommune, efterfulgt af Randers og Aarhus. Nettoudpendlingen
til Århus kommune er på 1.085 pendlere, til Randers er den på 440 pendlere og til Syddjurs er den på 161
pendlere.
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