
 
 
 
 
 

Referat 30. januar 2019 - §17 stk. 4 Bosætning 

Deltagere 

Anders Bjerg (Landdistriktsrådet) 
Annette Mosegaard 
Birthe Sørensen 
Frank Heidemann Sørensen 
Heidi Toustrup (EDC) 
Heinrich Rune 
Henrik Borum (KMC) 
Henrik Kraglund 
Jan Birk Knudsen (Vores Ikast) 
Joan Højlund (Byerne) 
Karina Kisum Jensen 
Kenneth Jensen 
Kirsten Hoffmann 
Kirsten York Helms 
Lene Møller Fløe 
Lone Jager Neldeberg 
Lotte Stoltenborg 
Palle Høj 
Preben Christensen (Brande City) 
Simon Alexander Vanggaard 
Susanne Nielsen (Siemens Gamesa) 

Afbud fra 

Carl Jensen 

Helle Mathiasen 

Henrik Engedahl 

Dagsorden  

- Velkomst og baggrund ved Annette Mosegaard 

- Præsentationsrunde  

- Statistik for bosætning – hvad ved vi allerede?  

- Drøftelse af hvilket produkt vi ønsker 

o Hvad skal bosætningsstrategien omhandle? 

o Målgrupper  

o Indsatsområder 

- Evt. 

Referat 

Ad: Velkomst og baggrund 

Annette Mosegaard, formand for Erhverv, Vækst og Bosætningsudvalget, præsenterede 

baggrunden for etableringen af §17 stk. 4 udvalget om Vækst, som i denne sammenhæng 

omhandler bosætning.  

Byrådet vedtog i sommeren 2018 en vækststrategi med indsatsområderne bosætning, 

turismeudvikling, detailhandelsudvikling og erhvervsudvikling/iværksætteri. Formålet med 

strategien er sikring af en fortsat positiv udvikling i antallet af arbejdspladser og borgere, der 

bidrager til en positiv udvikling i kommunen. 



 
 
 
 
 
Nu er der ansat en bosætningsguide, Lene Møller Fløe, for en 3-årig projektperiode, og §17 stk. 4 

udvalget er etableret. Et §17 stk. udvalg er rådgivende for Byrådet og har ekstern repræsentation, 

så byrådspolitikerne får input og inspiration fra eksterne interessenter.  

Til dette udvalg deltager repræsentanter fra: 

- Kommunens virksomheder 

- Ejendomsmæglere  

- Landsbyerne og byerne    

- Brande City og Vores Ikast 

Hermed skabes et solidt grundlag for en plan for øget bosætning. 

 

Ad: Præsentationsrunde 

Alle deltagerne præsenterede sig kort. 

 

Ad: Statistik for bosætning – hvad ved vi allerede? 

En powerpoint med diverse oversigter over befolkningsudviklingen, til- og fraflytning, ind- og 

udpendling, økonomi etc. blev gennemgået. Powerpointen er vedhæftet referatet. 

 

Ad: Drøftelse af hvilket produkt vi ønsker 

Der var bred enighed om, at det er vigtigt at tiltrække de unge familier, og at der er behov for en 

differentieret målgruppestrategi for at møde behovene i kommunens byer, små som store. 

Samtidig blev det drøftet, at alle er velkomne, og at der er fokus på de tilflyttere, der bidrager 

positivt til kommunens udvikling.  

Forslag til målgrupper:  

- Indpendlere 

- Pendlere i regionen 

- Unge fraflyttere/studerende som er opvokset i kommunen 

- Studerende i Herning 

- Unge par der skal stifte familie 

- Unge familier 

- Indbyggere der kan drive de små lokalsamfund 

- Internationale medarbejdere og medrejsende ægtefæller 

Udvalgsmedlemmerne diskuterede målgruppernes forskellige behov og delte erfaringer med, 

hvordan der allerede arbejdes med modtagelse af tilflyttere i lokalsamfundene og i 

virksomhederne. 

Eksempler på forslag til indsatsområder: 

- Udvikling af ikast-brande.dk med samlet online overblik, hvor man bl.a. kan lære mere om 

alle byerne og hurtigt finde al relevant information 

o Lokalsamfundene bidrager med beskrivelser, da de ved bedst 

- Netværk for nytilflyttere med praktiske informationer o.l. 



 
 
 
 
 

- Netværksskabelse til fastholdelse af tilflyttere – både for danske og internationale, 

heriblandt velkomstmøder 

- Ambassadørkorps i byer, landsbyer, virksomheder m.v. – den gode modtagelse 

- Håndholdt indsats af bosætningsguiden og tæt samarbejde med ejendomsmæglere 

- Bedre markedsføring af parnerlivskonsulent ifht. partnerjobs til internationale 

- Fokus på, hvad kommunen selv kan gøre noget ved, f.eks. varieret boligudbud og gode 

tilbud til børn 

Med udgangspunkt i input udarbejder Lene første udkast til målgrupper og indsatsområder til 

førstkommende møde. 

Ad. Eventuelt 

Kommende møder:  

Torsdag 7. marts kl. 15.30-17.30.  

Første udkast til målgrupper og indsatsområder udsendes inden mødet. Lene forbereder oplæg 

om, hvad der sker i andre kommuner, og hvad andre interessenter ellers fortæller. 

Tirsdag 14. maj kl. 15.30-17.30 

Ved behov inviteres til endnu et møde. Bosætningsstrategi forventes endeligt godkendt i Byrådet 

d. 9. september. 
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udvalgsmøde 
30. januar 2019

Bosætning i Ikast-
Brande Kommune



Dagsorden

• Velkomst og baggrund ved Annette 
Mosegaard

• Præsentationsrunde 
• Statistik for bosætning – hvad ved vi 

allerede? 
• Drøftelse af hvilket produkt vi ønsker

– Hvad skal bosætningsstrategien 
omhandle?

– Målgrupper 
– Indsatsområder

• Evt.



Processen

• 30. januar: 
Statistik, målgrupper og indsats –
indledende drøftelser

• 7. marts: 
Forslag til konkrete indsatsområder 
– indhold og handlinger

• 14. maj: 
Udkast til bosætningsstrategi



Statistik for bosætning –
hvad ved vi allerede?

• Stabil tilflytning

• Tilsvarende fraflytning

• Stor indpendling

• Varieret tilflytterpulje



Befolkningsudvikling i IBK 
2015-2018

2015 2016 2017 2018*

Tilflytning 1.820 1.949 2.051 2.237

Fraflytning 1.960 2.179 2.062 2.269

Total 40.800 40.980 41.188 41.277

Befolkningsandelen er i perioden 2015-2018 steget med 477 indbyggere, 
selvom fraflytning har været større end tilflytning.

*2018-tallene er ikke endelige og kan blive korrigeret.



Top 5 til- og fraflytning 
2015-2017

Tilflytning 2015-2017 Fraflytning 2015-2017

Herning 1.307 1.456

Silkeborg 726 674

Aarhus 515 694

Vejle 388 428

Horsens 247 259

I perioden 2015-2017 kommer størstedelen af tilflytterne fra Herning, 
Silkeborg, Aarhus, Vejle og Horsens. 

Flere Ikast-Brande borgere flytter i samme periode til disse kommuner, 
med undtagelse af Silkeborg.



Top 10-tilflytterne kommer fra 
nabokommuner og KBH (2017).

Top 10 tilflytterkommuner



Top 10-fraflyttere søger mod større byer 
(2017).

Top 10 fraflytterkommuner



Udvikling: 
Centerbyer

2015 2016 2017 2018*

Ikast 18-24 år 1.300 1.283 1.277 1.278

25-39 år 2.579 2.602 2.629 2.648

40-64 år 5.395 5.419 5.338 5.320

Brande 18-24 år 510 503 494 472

25-39 år 1.331 1.352 1.378 1.371

40-64 år 2.265 2.291 2.305 2.318

Fed skrift angiver vækst.

*Tallene for 2018 er ikke endelige og kan stadig justeres.



Udvikling i byer

2015 2016 2017 2018*

Bording 2.306 2.349 2.343 2.355

Engesvang 1.911 1.914 1.965 1.927

Nr. Snede 1.858 1.831 1.815 1.811

Ejstrupholm 1.693 1.673 1.696 1.660

Rød kursivering markerer nedgang. 2018-tallene er ikke endelige.



Udvikling i landsbyer
2015 2016 2017 2018*

Isenvad 625 629 634 632

Klovborg 539 528 534 509

Blåhøj 365 373 368 362

Hampen 331 338 347 346

Gludsted 299 293 305 322

Uhre 268 260 264 265

Pårup 249 238 239 233

Gl. Blåhøj 149 145 146 141

Rød kursivering markerer nedgang. 2018-tallene er ikke endelige.



Pendlignsmønstre
i 2008 og 2015

Kilde: Midt i statistikken, Ikast-Brande Kommune 2017, p. 25 – Region Midtjylland

Tendensen er, at man pendler længere for job. 
God infrastruktur udfordrer bosætningsinitiativer. 
Siden motorvejsåbning ved Silkeborg i 2016 forventes stigning i både ind-
og udpendling til Aarhus.



Pendling fordelt på 
uddannelsesniveau i 2015

Kilde: Midt i statistikken, Ikast-Brande Kommune 2017, p. 25 – Region Midtjylland

Kommunen behøver den indpendlende højtuddannede arbejdskraft, da IBK jf. 
statistik fra 2017 er lavest uddannet i Midtjylland med 65 pct. med en 
erhvervskompetencegivende uddannelse i 2017 mod regionens gnsnt. på 71 pct.



Salgspriser for villaer i
Aarhus, Silkeborg Herning 

og IBK



Boliggrunde: Hvor kommer 
køberne fra?

Kommunalt
solgte grunde

Hvor kommer køberne fra – salg af 56 byggegrunde i perioden 
2014 til 2018

Ikast 15 af 27 boliggrunde er solgt til folk fra Ikast. De øvrige 12 er solgt 
til folk fra andre kommuner.

Brande 11 af 14 grunde er solgt til folk fra Brande. De sidste 3 grunde er 
solgt til købere fra andre kommuner.

Engesvang 4 af 5 grunde er solgt til folk fra Engesvang. En grund er solgt til 
køber fra anden kommune.

Ejstrupholm 4 ud af 5 grunde er solgt til folk fra Ejstrupholm. En grund er solgt til 
køber der kommer fra kommunen.

Nørre Snede 1 grund solgt til køber fra Nørre Snede

Gludsted 2 solgte grunde. En grund solgt til køber fra kommunen og en til 
køber fra anden kommune

Bording 2 solgte grunde. Begge købere kommer fra andre kommuner



Boliggrunde: Hvem er 
køberne udefra?

• Af de 18 grunde solgt til 
købere fra andre kommuner 
er:

– 3 solgt til købere på 45-55 år

– 9 solgt til købere på 35-45 år

– 6 solgt til købere på 25-35 år



Tilflytterviden – baseret 
på spørgeskema

• 55 besvarelser fra ’17-april ’18

• 12 par, hvoraf mindst én person 
er 18-40 år: 0 børn

• Klare tendenser ifht. flytning 
– se næste slide

* Tilflyttermapper uddeles på bibliotekerne, heri findes et 
spørgeskema.

* Der tages forbehold for, at respondenterne kan være af en 
overvægt af ressourcestærke tilflytter. 



Tilflytterviden – primære 
tilflytningsårsager

Baseret på 55 spørgeskemabesvarelser indhentet
i 2017-april 2018 med flere svarmuligheder.

Job/jobmuligheder (21) Familie/netværk her (18)

Geografi/central placering (11) Kæreste/flytte sammen (9)



Solotilflyttere

19 af de 55 svarer, at de er flyttet til kommunen alene

+51 år med familie i nærheden Tilflytter pga. job

Oprindeligt fra kommunen Tilflytter pga. partner i kommunen

Andet

7 tilflytter pga. job : 
- Fugemontør
- Servicemedarbejder
- Zootechnical (minkfarm)
- Sagsbehandler på 

flyvestation
- Stud. jur. (studiejob 

LEGO)
- Lead solution architecht
- Mechanical engineer



Tilflytningberegninger– konsekvens 
for den kommunale økonomi

• Modelfamilie A 
Består af 2 voksne i 
fuldtidsarbejde med 
gennemsnitlig indkomst 
for aldersgruppen 30-34 
år, 1 barn i dagpleje og 
1 barn i skole og sfo.

• Modelfamilie B 
Består af 2 folke-
pensionister på 70 år 
med gnsntl. indkomst 
for aldersgruppen. I B1
får ingen af parterne 
hjemmehjælp. I B2 får 
den ene ægtefælle tildelt 
hjemmehjælp som 
gennemsnittet for 
aldersgruppen. 



Tilflytningberegninger– konsekvens 
for den kommunale økonomi (2)

• Modelfamilie C
Består af en enlig 
forsørger på kontant-
hjælp og 1 barn i 
børnehave

• Modelfamilie D
Består af en single i 
arbejde med gnsntl. 
indkomst for alders-
gruppen 25-29 år. 
I D1 indgår forventet 
stigning i udskrivnings-
grundlaget, i D2 indgår 
forventet stigning i 
udskrivningsgrundlaget 
ikke.



Højtuddannede 
indvandreres nettobidrag

Uden familie Med familie

Kilde: Tænketanken DEA’s udgivelse ”Er højtuddannede indvandrere en god forretning for Danmark?” s. 33-34



International arbejdskraft 
– afhænger af ægtefælle

”Højtuddannede indvandrere, der 
kommer til Danmark med medbragt 
familie, har en tendens til at blive 
længere, hvis deres ægtefælle er i 
beskæftigelse. Således er det 81 pct. 
af indvandrerne, hvis ægtefælle er 
i job året efter deres ankomst, 
som opholder sig i landet fem år 
efter indvandringen. Denne andel er 
68 pct. for de indvandrere, hvis 
ægtefælle er uden job.”



Råd fra fremtidsforsker

• Drop generel 
branding. Fokuser 
på kortlægning af 
bosætningsområder.

• Fokuser på 
småbørnsfamilier.
Folk er ret mobile, 
indtil børnene 
begynder i skole.

• Fortæl om 
hverdagen. 
Grundsubstansen 
skal være i orden.



Drøftelse af hvilket 
produkt vi ønsker

• Hvilket plan ønsker vi?

• Hvor meget skal vi omkring?

– Drøftelse 1: Målgrupper

– Drøftelse 2: Indsatsområder



Målgrupper med 
forskellige behov

Danske

• Singler

• Unge par

• Unge familier

• Par uden 
hjemmeboende 
børn

• Det grå guld

Internationale

• Højtuddannede 
der kommer 
pga. jobs 

– Efterspørger 
ledige boliger, 
gerne møblerede

– Vigtigt med 
fokus på 
fastholdelse 



Indsatsområder

– Eksempler: 

• Ambassadørkorps

• Online tilflytterservice

• Partnerjob-ordning

• Branding/markedsføring

• ??



Eventuelt

• Sidste punkter

• Afrunding


