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Indledning

Indhold

Denne rapport indeholder resultaterne af en analyse af Høje-Taastrup Kommunes
beboersammensætning og omdømme.

Analyseperiode

Analysen er gennemført i perioden oktober til og med december 2014.

1.1

Baggrund og formål

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune (HTK) har et mål om at tiltrække og fastholde
ressourcestærke borgere og har som led i implementeringen af dette mål besluttet
at relancere deres brandingstrategi.

Formål

Som grundlag herfor har Høje-Taastrup Kommune ønsket at få foretaget en
perceptionsanalyse, som skal give svar på følgende spørgsmål:

›
›
›
›
›
›

7

Hvad kendetegner de borgere, der bor i kommunen i dag og i de tre byer: Hedehusene, Høje Taastrup og Taastrup samt i den resterende del af HTK.
Hvad kendetegner de borgere, der er flyttet til kommunen de seneste 10 år,
hvad angår bl.a. alder, boligtyper, familietype, uddannelsesbaggrund, indkomst og socioøkonomisk status.
Hvad var tilflytternes motiver for at flytte til Høje Taastrup?
Hvad er tilflytternes syn på Høje-Taastrup i dag?
Hvad er pendlernes kendskab til og syn på kommunen – og dermed de personer, der arbejder i, men bor uden for kommunen?
Hvad skal der til for at få pendlerne til at bosætte sig i Høje-Taastrup Kommune?

Analysen skal endvidere kunne bruges til at følge udviklingen i sammensætningen
af Høje-Taastrup Kommunes borgere frem mod 2025, hvorfor kommunen ligeledes
ønsker, at der udarbejdes en nulpunktmåling, som kommunen kan anvende som
sammenligningsgrundlag fremover.

1.2
Metode

Metode og datagrundlag

Analysen er gennemført på basis af følgende tre delanalyser:
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›

Delanalyse 1: Analyse af beboersammensætningen i dag.

›

Delanalyse 2: Analyse af tilflytternes karakteristika samt deres opfattelse af
Høje-Taastrup Kommune og motiver for at flytte dertil.

›

Delanalyse 3: Analyse af pendleres opfattelse af Høje-Taastrup Kommune og
syn på kommunen som mulig bopælskommune.

De enkelte delanalyser sammenfattes enkeltvis og samlet. På baggrund af den
samlede sammenfatning fremsættes en række anbefalinger til Høje Taastrups bosætningsstrategi.
Datagrundlag

De enkelte delanalyser bygger på følgende kilder:

X

Spørgeskemaundersøgelse blandt de personer, der er
flyttet til kommunen de sidste 10 år

X

Telefoninterview med 10 tilflyttere

X

Spørgeskemaundersøgelse blandt pendlere

Delanalyse 3

X

Delanalyse 2

Delanalyse 1

Registerdata fra Danmarks Statistik

X

›

Registerdata fra Danmarks Statistik omfatter oplysninger om de nuværende
beboeres og de personer, der er flyttet til Høje-Taastrup Kommune de sidste
10 år hvad angår køn, alder, familietype, boligtype, uddannelse, indkomst, arbejdsmarkedstilknytning mv. Tilflytterne er her defineret, som de personer, der
er flyttet til kommunen de seneste 10 år, og som fortsat boede i kommunen
den 1. januar 2014. Registerdataene er individdata og omfatter alle de nyeste
oplysninger.

›

Spørgeskemaundersøgelse blandt tilflyttere fra de seneste 10 år, som
afdækker tilflytternes opfattelse af Høje-Taastrup Kommune, før og efter de er
flyttet til samt deres motiver for at flytte til kommunen. Spørgeskemaet blev
udsendt med digital post, og der blev modtaget 976 besvarelser. Hvis det antages, at der kun er en besvarelse pr. husstand dækker besvarelserne 2.257
tilflyttere ud af 15.266 mulige. Tilflytterne er her defineret, som borgere over
17 år, der er flyttet til kommunen i perioden 1. januar 2004 og frem til ultimo
oktober 2014, og som fortsat boede i kommunen ultimo oktober 2014.

›

Telefoninterview med 10 af de tilflyttere, der har svaret på spørgeskemaet. Formålet med interviewene var at opnå en mere detaljeret viden om tilflyt-
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ternes motiver for at flytte til Høje-Taastrup Kommune og deres syn på nogle
af de ting, som analysen har vist kan være en barriere for at flytte til kommunen.

›

Spørgeskemaundersøgelse blandt pendlere med det mål at afdække pendlernes kendskab til og syn på Høje-Taastrup Kommune som potentiel bopælskommune. Spørgeskemaet blev delt gennem en række virksomheder i kommunen. I alt blev der modtaget 395 besvarelser ud af 21.700 mulige.

1.3

Rapportens opbygning

Denne rapport består foruden dette kapitel af i alt 6 kapitler:
Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af hovedkonklusionerne og en række konkrete anbefalinger til brug for Høje-Taastrup Kommunes bosætningsstrategi.
Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af, hvad der kendetegner de borgere, der boede i kommunen den 1. januar 2014, og i byerne Høje Taastrup, Taastrup og Hedehusene samt den resterende del af kommunen.
Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af de personer, der er flyttet til kommunen de
seneste 10 år og stadig bor i kommunen.
Kapitel 5 indeholder en beskrivelse af de seneste 10 års tilflytteres syn på HøjeTaastrup Kommune og deres motiver for at flytte til kommunen.
Kapitel 6 indeholder en beskrivelse af pendlernes kendskab til og syn på HøjeTaastrup Kommune, og af hvad der skal til for at få dem til at flytte til kommunen.
Endelig indeholder kapitel 7 en præsentation af mulige indsatsområder.
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2

Sammenfatning

Formålet med denne analyse er at beskrive beboersammensætningen blandt dels
de borgere, der bor i Høje-Taastrup Kommune i dag, dels de borgere som er flyttet
til kommune de sidste 10 år. Formålet er endvidere at afdække tilflyttere og pendleres syn på Høje-Taastrup Kommune, og hvad der vil have eller har haft betydning
for deres beslutning om at flytte til kommunen.
Målet er at skabe et grundlag for kommunens nye bosætningsstrategi.
Dette kapitel sammenfatter de vigtigste resultater af analysen og indeholder endvidere en række anbefalinger til konkrete oplagte indsatsområder i forhold til at forbedre kommunens omdømme blandt potentielle tilflyttere.

2.1

Beboersammensætningen

2.1.1 Hvad kendetegner beboerne i Høje-Taastrup
Kommune som helhed?
I dag bor der i alt ca. 48.800 beboere i Høje-Taastrup Kommune, heraf bor knap
halvdelen (ca. 21.800) i Taastrup. I henholdsvis Høje Taastrup og Hedehusene bor
der ca. 11.400 og 11.500 beboere, mens der i "Resten af HTK" bor ca. 3.900 personer.
Lidt yngre end på
landsplan

Gennemsnitsalderen for beboerne i Høje-Taastrup Kommune er 39 år, hvilket er
en smule lavere end gennemsnittet på landsplan. Aldersfordelingen svarer generelt
nogenlunde til den, der gælder på landsplan. Ca. 60 procent af beboerne er mellem 18-64 år, ca. 23 procent under 18 år og ca. 17 procent over 64 år.

Mange enlige uden
børn

Knap halvdelen af familierne i Høje-Taastrup Kommune er par (48 %), heraf har
knap halvdelen børn (49 %). Blandt de enlige er det kun godt hver tiende, der har
børn. Enlige uden børn er således den mest udbredte enkeltstående familietype
(45 %).
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Uddannelsesniveauet er lavere end på
landsplan

Uddannelsesniveauet er lidt lavere i Høje-Taastrup Kommune, end den er på
landsplan. Således er der flere i HTK end på landsplan, som kun har en grundskoleuddannelse som deres højeste fuldførte uddannelse, og færre der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Beskæftigelsesfrekvensen svarer til
niveauet på landsplan

Omkring 70 procent af kommunens borgerne i den arbejdsdygtige alder (16-64 år)
er i beskæftigelse, ca. 5 procent er arbejdsløse, og de restende 25 procent befinder sig uden for arbejdsstyrken. Dette svarer til fordelingen på landsplan. Selvom
befolkningen i HTK gennemsnitligt betragtet er dårligere uddannet end befolkningen på landsplan, er de imidlertid ligeså ofte i beskæftigelse som befolkningen på
landsplan. Det gælder også blandt de 18-29-årige, hvor andelen af beskæftigede
udgør 62 procent mod 63 procent på landsplan.

Mange er beskæftiget inden for handel
og transport

Hovedparten (70 %) af de, som er i beskæftigelse arbejder inden for brancherne
"Handel og transport mv." (30 %), "Offentlig administration, undervisning og sundhed" (27 %) og "Erhvervsservice" (13 %). Mange af kommunens borgere arbejder i
København og i gennemsnit pendler de 15,8 km til arbejde.

Indkomstniveauet er
lavere i HTK end på
landsplan

Borgere i Høje-Taastrup Kommune har i gennemsnit en lavere årlig bruttoindkomst
end befolkningen i Danmark generelt. En borger i Høje-Taastrup Kommune havde i
2012 i gennemsnit en årlig bruttoindkomst på 284.000 kr., mens den tilsvarende
bruttoindkomst for hele Danmark var 8.000 kr. højere. Fordelingen på indkomstintervaller viser, at der i Høje-Taastrup Kommune er en smule flere personer med en
årsindkomst under 100.000 kr. end på landsplan.

Mange bor i etagebyggeri

Blandt kommunens borgere bor ca. 60 procent i en bolig, som er beboet af ejeren,
mens de resterende 40 procent bor til leje. 41 procent af beboerne bor i etagebolig,
mens 32 procent bor i parcelhus og 25 procent i række-, kæde- eller dobbelthus.
Etagebyggeri er således den mest udbredt boligform i Høje-Taastrup Kommune.
Borgerne i Høje-Taastrup Kommune er yngre og har typisk en lavere uddannelse og bruttoindkomst end borgerne på landsplan. Til gengæld er andelen,
som er i beskæftigelse, lige så høj som på landsplan.

2.1.2 Hvad kendetegner beboerne i de fire geografiske
delområder
I analysen skelner vi mellem følgende fire geografiske områder:

›
›
›
›
Borgerne i Hedehusene er repræsentative for HTK

Hedehusene
Høje Taastrup
Taastrup
"Resten af HTK".

Blandt disse fire områder er den gennemsnitlige borger i Hedehusene den, som
minder mest om den gennemsnitlige beboer i Høje-Taastrup Kommune som helhed. Dette viser sig f.eks. ved, at gennemsnitsalderen og aldersfordelingen i dette
område er den samme som for kommunen som helhed.
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Gennemsnitalderen
er højst i Taastrup,
og lavest i Høje
Taastrup

Ser vi på gennemsnitsalderen i de fire områder, viser det sig, at borgerne i Taastrup har den højeste gennemsnitsalder (40,6 år), mens borgerne i Høje Taastrup
har den laveste (35,6 år). I "Resten af HTK" er gennemsnitsalderen 40,3 år og
dermed kun marginalt lavere end i Taastrup.

Relativt mange par i
Hedehusene og i
"Resten af HTK"

Hvad angår familietyper, er der relativt mange par i Hedehusene (56 %) og især i
"Resten af HTK" (60 %), mens der omvendt er relativt mange enlige i Høje Taastrup (59 %) og Taastrup (53 %), herunder især mange enlige uden børn. I alle
områder er det kun godt hver tredje af familierne, der har børn.

Uddannelsesniveauet er højst i "Resten
af HTK og lavest i
Høje Taastrup

På uddannelsesfronten er uddannelsesniveauet generelt lavest i især Høje Taastrup og i Taastrup, mens det er højere i Hedehusene og højst i "Resten af HTK". I
Høje Taastrup og Taastrup er der således relativt mange ikke faglærte, mens der i
Hedehusene er relativt mange med en erhvervsfaglig uddannelse. Endelig er der
relativt mange med en mellemlang eller lang videregående uddannelse i "Resten af
HTK".

Flest i beskæftigelse
i "Resten af HTK"
færrest i Høje Taastrup

"Resten af HTK" er samtidigt og i sammenhæng hermed det område, hvor der er
flest som er i beskæftigelse (81 %) blandt befolkningen i aldersgruppen 16-64 år.
Høje Taastrup er omvendt det område, hvor den laveste andel af befolkningen i
aldersgruppen 16-64 år er beskæftiget (65 %), mens andelen i Hedehusene og
Taastrup er henholdsvis 73 procent og 69 procent. Blandt de 18-29-årige er fordelingen mere lige i de fire områder. Således er mellem 61 procent og 66 procent af
områdernes unge i beskæftigelse.
Der er ikke den store forskel på, hvilke brancher de beskæftigede i de fire områder
er beskæftiget i. I Høje Taastrup er 33 procent af de beskæftigede beskæftiget inden for "Handel og transport mv.", mens denne andel i "Resten af HTK" er 25 procent. I dette område er en lidt større andel ansat inden for "Industri, råstofvinding
og forsyningsvirksomhed".

Bruttoindkomsten er
højst i "Resten af
HTK" og lavest i Høje Taastrup

"Resten af HTK" er det område, som har den højeste gennemsnitlige årlige bruttoindkomst svarende til 346.000 kr. i 2012. Indkomstniveauet i Hedehusene er det
næsthøjeste i kommunen med en gennemsnitlig bruttoindkomst i 2012 på 295.000
kr., hvilket er over landsgennemsnittet. Taastrup har den næstlaveste bruttoindkomst med 278.000 kr. i 2012, mens indkomsten er lavest i Høje Taastrup med en
gennemsnitlig bruttoindkomst på 267.000 kr. i 2012.

Borgerne i "Resten
af HTK" bor i parcelhus, mens borgerne
i Høje Taastrup bor i
etagebyggeri

Fordelingen på boligtyper er meget forskellige i de fire områder. Således bor 65
procent af Høje Taastrups beboere i etageboliger, mens denne andel er 41 procent
i Taastrup, 29 procent i Hedehusene og kun 5 procent i "Resten af HTK". I "Resten
af HTK" bor 70 procent i parcelhus, mens denne andel er 52 procent i Hedehusene
og henholdsvis 25 procent og 14 procent i Taastrup og Høje Taastrup.

Hovedparten af borgerne i "Resten af
HTK" ejer deres bolig

I Høje Taastrup bor relativt færrest i en bolig, som er beboet af ejeren (46 %).
Denne andel er højst i "Resten af HTK" (85 %), mens den er henholdsvis 69 procent og 58 procent i Hedehusene og Taastrup.
Samlet betragtet kan det konkluderes, at borgerne i Hedehusene og især i
"Resten af HTK" er de mest ressourcestærke borgere i Høje-Taastrup målt på
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uddannelse, indkomst og bolig, mens borgerne i Taastrup og især i Høje
Taastrup omvendt er de mest ressourcesvage målt på samme parametre.
Borgerne i både "Resten af HTK" og Hedehusene har typisk samtidigt et højere uddannelsesniveau og højere årlig bruttoindkomst samt en højere grad
af arbejdsmarkedstilknytning end borgerne på landsplan.

2.1.3 Hvad kendetegner tilflytterne i de sidste 10 år?
I analysen af tilflytterne skelnes der mellem tilflyttere, som er flyttet til kommunen i
perioden 2004-2008, og de som er flyttet til i perioden 2009-2013, dvs. mellem tilflyttere, som er flyttet til før eller efter den økonomiske krise satte ind i 2008, og
dermed før boligbyggeriet i Høje-Taastrup Kommune gik mere eller mindre i stå.
Godt 15.000 er flyttet
til de sidste 10 år og
bor der endnu

I alt er ca. 15.300 af kommunens beboere tilflyttere. Dette betyder, at mere end 3
ud af 10 beboere i kommunen er borgere, som er flyttet til i perioden 2004-2013.
Ca. 6.300 af tilflytterne er flyttet til i perioden 2004-2008, mens de resterende 9.000
er flyttet til i perioden 2009-2013.

De tilflyttere, der flyttede i 2004-2008, er
særlig ressourcestærke

De tilflyttere, som flyttede til Høje-Taastrup Kommune i perioden 2004-2008, og
som stadig bor i kommunen, er generelt kendetegnet ved at være mere ressourcestærke sammenlignet med de, der flyttede til i perioden 2009-2013 og det samlede
antal beboere i dag.

Tilflytterne er typisk
10 år yngre end beboerne generelt

Tilflytterne var ca. 10 år yngre på tilflytningstidspunktet end samtlige beboere i dag.

Tilflytterne fra 20042008 er typisk bedre
uddannet end tilflytterne fra 2009-2013

Uddannelsesniveauet blandt tilflyttere fra 2004-2008 er generelt højere end blandt
alle beboere, mens niveauet for tilflyttere fra 2009-2013 er lavere end for alle beboere. Det skal i denne sammenhæng dog nævnes, at uddannelsesniveauet er
opgjort i 2013, og at tilflyttere fra 2004-2008 derfor i højere grad end andre tilflyttere har haft mulighed for at forbedre uddannelsesniveauet, siden de er flyttet til.

Beskæftigelsesfrekvensen for tilflytterne fra 2004-2008 er
højere end for tilflytterne fra 2009-2013

At tilflytterne fra 2004-2008 er mere ressourcestærke end de, som er flyttet til senere, viser sig også ved, at disse tilflyttere er beskæftiget i højere grad end befolkningen generelt og andre tilflyttere. Således er 77 procent af tilflytterne fra 2004-2008
beskæftiget, mens det kun gælder 67 procent af tilflytterne fra 2009-2013 (gennemsnit for hele kommunen 70 %).

Der er flere par med børn blandt de tilflyttere, der flyttede til i perioden 2004-2008,
end blandt de der flyttede til i perioden 2009-2013. Omvendt er der flere enlige
uden børn blandt tilflytterne i perioden 2009-2013 end blandt tilflytterne fra 20042008.

Blandt de 18-29-årige er den socioøkonomiske fordeling mere lige blandt de to
grupper af tilflyttere. 65 procent af de 18-29-årige tilflyttere fra 2004-2008 er beskæftiget, mens det gælder 64 procent af tilflytterne fra 2009-2013 i denne aldersgruppe. For begge grupper er dette en højere andel end for kommunen som helhed (62 %).
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Tilflyttere fra 20092013 er de, som
pendler længst

Tilflytterne pendler typisk længere til arbejde end andre beboere i kommunen. Tilflyttere fra 2009-2013 er de, som pendler længst, svarende til i gennemsnit 20,2
km, mens tilflyttere fra 2004-2008 i gennemsnit pendler 16,7 km til arbejde hver
dag. Tilflyttere fra 2009-2013, som bor i Hedehusene, har i gennemsnit længst til
arbejde, 22,2 km. I alle områder har tilflyttere fra 2009-2013 mellem 2,1 og 4,3 km
længere til arbejde end tilflyttere fra 2004-2009.

Bruttoindkomsten er
højst blandt tilflytterne fra 2004-2008

Der ses generelt tendens til, at de, som er flyttet til tidligst, har den højeste indkomst. Tilflyttere fra 2004-2008 havde således i gennemsnit en årlig bruttoindkomst på ca. 335.000 kr. i 2012, mens denne for tilflyttere fra 2009-2013 var ca.
252.000 kr. og dermed væsentlig lavere, hvilket bl.a. kan skyldes forskellene i uddannelsesniveau mellem de to grupper.

Tilflytterne fra 20042008 bor typisk i
parcelhus, mens
tilflytterne fra 20092013 bor i etagebyggeri

Tilflytterne fra 2004-2008 bor i høj grad i samme typer af boliger som befolkningen
som helhed i kommunen. Således bor 39 procent i etagebolig, 32 procent i parcelhus og 24 procent i række-, kæde- eller dobbelthus. Tilflyttere fra perioden 20092013, hvor der var stor stilstand i boligbyggeriet i Høje-Taastrup Kommune, bor i
højere grad i etageboliger (51 %) og i mindre grad i parcelhus (24 %) og række-,
kæde- eller dobbelthus (19 %).
De tilflyttere, der er flyttet til i perioden 2004-2008, er generelt mere ressourcestærke end de, der flyttede til i perioden 2009-2013, hvad angår uddannelse, indkomst og arbejdsmarkedstilknytning.
Det kan samtidigt konkluderes, at udbuddet af boliger og dermed kommunens byplanlægning har haft en stor betydning for, hvem der bor i kommunen i dag og for, hvem der er flyttet til i de sidste 10 år.

2.2

Høje-Taastrup Kommunes omdømme blandt
tilflyttere og pendlere

Høje-Taastrup Kommune er kendt for at have en central placering tæt på København og for at have gode transport- og indkøbsmuligheder samt for at have attraktive naturområder såsom bl.a. Hedeland. Ting som alle anses som værende positive, og som både de eksisterende tilflyttere og de potentielle (pendlerne) opfatter
som vigtige i forhold til deres beslutning om at flytte til kommunen. For pendlernes
vedkommende er det især Ikea og City 2, som de bl.a. forbinder med HøjeTaastrup Kommune.
Høje-Taastrup Kommune er samtidigt kendt for at have et højt niveau af kriminalitet
og for sine ghettoer samt relativt mange borgere med anden etnisk baggrund end
dansk. Særligt billedet af Høje-Taastrup Kommune som en kommune med et højt
kriminalitetsniveau og ghettoer er med til at give kommunen et dårligt omdømme i
omverdenen. Det dårlige omdømme påvirker både de potentielle tilflytteres lyst til
at flytte til Høje-Taastrup i negativ retning og de eksisterende borgers lyst til at blive boende i kommunen og ikke mindst til at anbefale kommunen som et godt sted
at flytte hen.
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Det er på mange måder ærgerligt, da kommunen kan tilbyde en lang række af de
ting, som både de eksisterende og potentielle tilflyttere lægger vægt på skal være
til stede, hvis de skal flytte til kommunen. Ud over de gode transport- og indkøbsmuligheder, som allerede er et positivt særkende ved Høje-Taastrup, så gælder
det:

›
›
›
›
›

Muligheder for at få meget bolig for pengene
Muligheder for at leve et godt og aktivt liv
Adgang til attraktive naturområder
Gode muligheder for fritidsaktiviteter
Gode rammer for børnelivet (skoler, institutioner mv.)

Dette er alle sammen faktorer, som tilflytterne påpeger både var til stede på tilflytningstidspunktet og i dag, og som havde stor betydning for, at de valgte at bosætte
sig i Høje Taastrup. Det er samtidigt alle faktorer, som på den ene eller anden måde er rammesættende i forhold til at kunne leve et travlt og aktivt hverdagsliv med
job og børn.
Det viser sig imidlertid, at mange af pendlerne ikke har kendskab til, at HøjeTaastrup kan tilbyde disse rammer, hvorfor det anbefales, at Høje-Taastrup
Kommune overvejer at igangsætte en række indsataser og aktiviteter med
det formål at oplyse potentielle tilflyttere om, hvad kommunen har at byde på
på boligområdet, kultur- og fritidsområdet, børne- og ungeområdet samt,
hvad angår de attraktive naturområder.
Umiddelbart synes det oplagt, at der udpeges en række ambassadører blandt de
tilflyttere, der er flyttet til kommune de sidste 10 år, men det viser sig, at mange af
tilflytterne ikke har lyst til at anbefale kommunen til potentielle tilflyttere, og det
selvom de generelt er tilfredse med de rammer, som kommunen kan tilbyde. Årsagen hertil er bl.a. kommunens dårlige omdømme, hvad angår omfanget af kriminalitet.
Det viser sig, at borgerne generelt ikke oplever store problemer med kriminalitet i
hverdagen, idet kriminaliteten primært sker i afgrænsede områder såsom Taastrupgård og ved Høje Taastrup station.
Der er således behov for, at kommunen ligeledes overvejer at igangsætte
tryghedsskabende initiativer og i øvrigt arbejder på at sætte tallene for omfanget af kriminalitet i relief og/eller være med til at ændre det generelle billede af Høje-Taastrup Kommune og hermed være med til at sikre, at de eksisterende borgere i højere grad har lyst til at anbefale Høje-Taastrup Kommune
som bopælskommune. I denne henseende peger flere af de interviewede på, at
kommunen bør overveje at lade sig inspirere af andre kommuner, som har haft
succes med at ændre deres omdømme såsom bl.a. Horsens. Der er også en der
foreslår, at kommunen i forbindelse med etableringen af NærHeden skal satse på
at tiltrække kendte og/eller velhavende borgere, som vil kunne være med til at tiltrække endnu flere nye borgere og brande kommunen.
I det hele taget er flere af de interviewede meget optaget af, at kommunen fremadrettet bør igangsætte initiativer rettet mod at gøre byen mere attraktiv for såvel de
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eksisterende borgere og potentielle nye borgere. En nævner i denne henseende,
at kommunen har gjort meget for at være et attraktivt sted for virksomheder at lokalisere sig, men at det nu er på tide, at kommunen også gør en målrettet indsats for
at være et attraktivt sted for attraktive borgere.
I forhold til sidstnævnte så viser denne analyse, at der blandt de højtuddannede
med børn stilles særlige krav til kommunens skoler. Blandt de 10 interviewede
højtuddannede familier havde flere set sig nødsaget til at flytte deres børn til private skoler, idet de havde oplevet, at der var for få ressourcer i folkeskolen til at
håndtere den store spredning i børnenes kompetencer. Der har bl.a. været konkrete problemer i forbindelse med en skolesammenlægning.
Givet kommunen ønsker at tiltrække højtuddannede børnefamilier og at fastholde de eksisterende, bør kommunen overveje at sætte særlig fokus på skoleområdet, herunder på at sikre, at skolerne kan rumme og matche både de
ressourcestærke og de ressourcesvages behov.
En anden vigtigt faktor i forbindelse med at tiltrække attraktive tilflyttere omhandler
byplanlægning. I perioden 2004-2008, hvor det lykkedes at tiltrække relativ mange
borgere med høj indkomst og højt uddannelsesniveau, blev der bygget mange parcelhuse i kommunen. I den efterfølgende periode fra 2009-2013, var der stor stilstand i boligbyggeriet og det især i byggeriet af parcelhuse. Det har sandsynligvis
været medvirkende til, at de borgere, der er flyttet til i den periode, alt andet lige er
mindre ressourcestærke, hvad angår uddannelse, indkomst og tilknytningen til arbejdsmarkedet end de borgere, der flyttede til i perioden 2009-2013. Selvom udbuddet af boliger ikke alene kan forklare ændringen i sammensætningen af tilflytterne, peger resultaterne af denne analyse på, at byplanlægningen og udbuddet af
boliger spiller en stor rolle for, hvilke borgere der flytter til kommunen. Givet at
kommunen ønsker at tiltrække højtuddannede og højindkomstgrupper anbefales det således, at kommunen bygger attraktive ejerboliger bl.a. i form af
parcelhuse.
Afslutningsvis skal det understreges, at de helt oplagte indsatser at tage fat på i
forhold til at ændre kommunens image er omfanget af kriminalitet, herunder sikre,
at området omkring Høje Taastrup station ændrer karakter og bliver mere
trygt og indbydende at færdes i. Det er et område, hvor mange af de potentielle
tilflyttere hver dag færdes, så det anbefales, at det er et område, der opprioriteres.
I tilknytning hertil er der mange af pendlerne, som kun ser stationen og vejen til
deres arbejde. Mange af disse har opfattelsen af Høje Taastrup som en kedelig og
grå by. Der ligger således også en opgave i sikre, at pendlerne opnår et bredere
kendskab til kommunen og dets kvaliteter ud over det kommunale service
niveau som nævnt ovenfor, såsom kommunens mange grønne områder og
landsbymiljøer.
Derudover anbefales det, at der generelt arbejdes med æstetikken og trygheden i de områder, som pendlerne færdes i i deres hverdag. Dette gælder især
områder omkring stationerne samt de områder, som bilpendlere kører igennem på vej til og fra arbejde.
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Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune i
dag?

Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvad der kendetegner de personer, der
bor i Høje-Taastrup Kommune i dag og dermed den nuværende beboersammensætning.
Fokus er i denne henseende på at beskrive, hvordan borgerne ser ud, hvad angår:

›
›
›
›
›
›
›
Afgrænsning

Bopælsområde
Boligtype
Familietype
Alder
Uddannelse
Indkomst
Socioøkonomisk baggrund

Der skelnes i denne henseende mellem følgende geografiske områder:

›
›
›
›

Hedehusene by
Høje Taastrup by
Taastrup by
Resten af Høje-Taastrup Kommune

Resultaterne for de enkelte områder sammenlignes med hinanden, og hvor det er
relevant med hele Danmarks befolkning.
Datagrundlag

Datagrundlaget for dette kapitel er registerdata fra Danmarks Statistik vedrørende
de personer, som boede i Høje-Taastrup Kommune den 1. januar 2014.
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3.1

Hvad kendetegner beboerne i Høje Taastrup?

3.1.1 Antal beboere
1. januar 2014 boede der i alt 48.807 personer i Høje-Taastrup Kommune. Heraf
boede knap halvdelen (45 % = 21.800 personer) i Taastrup, der hermed udgør det
område med den største befolkningstæthed, jf. kortet nedenfor. I henholdsvis Hedehusene og Høje Taastrup, der arealmæssigt stort set svarer til Taastrup, boede
der "kun" ca. 11.500 og ca. 11.400 personer. I resten af Høje-Taastrup Kommune,
der primært udgøres af åbent land og byerne Sengeløse og Reerslev, bor der ca.
3.9001.
Figur 3-1:

Afgrænsning af områder i analysen samt områdefordeling af Høje-Taastrup
Kommunes borgere 1/1-2014

3.1.2 Boligtype og ejerforhold
Boligtype

Den mest udbredte boligform blandt borgerne i Høje-Taastrup Kommune er
etagebolig, jf. figuren nedenfor. Denne boligform er især udbredt i Høje Taastrup
og i Taastrup, hvor henholdsvis 65 procent og 41 procent bor i etagebyggeri.
I Hedehusene og "Resten af HTK" er der omvendt særlig mange, som bor i parcelhuse. Det gælder mere end halvdelen af beboerne i Hedehusene (52 %) og knap
tre ud af fire af beboerne i "Resten af HTK" (70 %). Der er således stor forskel på,
hvilken type af bolig borgerne bor i i de forskellige områder af HTK.

1

Foruden borgerne i de fire områder er der 296 borgere i kommunen, hvor området de bor i, ikke er identificeret.
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Høje-Taastrup Kommunes beboere fordelt efter boligtype og område.

Kilde: Danmarks Statistik

Ejerforhold

Et andet forhold vedrørende boligforhold er ejerforhold, som dækker over, om
beboerne bor til leje eller ejer den bolig, de bor i.
Figuren nedenfor viser, at 60 procent af beboerne i HTK bor i en ejerbolig, mens
de resterende 40 procent bor i en lejebolig, jf. figuren nedenfor. Denne fordeling
dækker over store forskelle de enkelte områder imellem.
Således er der særligt mange, der bor i en lejebolig blandt beboerne i Høje Taastrup (54 %) og Taastrup (42 %), hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at
der i disse to områder er særlig mange etageboliger. I tråd hermed ejer størstedelen af beboerne i "Resten af HTK" og i Hedehusene den bolig, som de bor i. Det
gælder henholdsvis 85 procent og 69 procent.

Figur 3-3: Høje-Taastrup Kommunes borgere fordelt efter ejerforhold af bolig og område.

Kilde: Danmarks Statistik

Det er i høj grad parcelhuse, som er beboet af ejeren, hvilket er gældende i alle
kommunens områder. Etageboliger er ligeledes i høj grad beboet af ejeren i "Resten af HTK", hvor der er relativ få boliger af denne type. I Høje Taastrup er etage-
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boliger i højere grad beboet af ejeren end i Hedehusene og Taastrup. Række-,
kæde- og dobbelthuse bebos i lav grad af ejeren i Høje Taastrup.
Figur 3-4:

Ejerforhold efter område og boligtype.

3.1.3 Familietype og antal børn
Familietype

Familietyperne er opdelt efter, om der er tale om enlige eller par i form af ægtepar,
registreret partnerskab, samlevende par og samboende par, samt om der er børn
eller ej i familierne.
Det fremgår af figuren nedenfor, at knap halvdelen af familierne i HTK består af
par. Af disse har næsten halvdelen børn. Samlet set er det imidlertid kun hver tredje af familierne i HTK, der har børn. Der er især mange blandt de enlige, som ikke
har børn. Enlige uden børn er således også den enkelte familietype, der fylder
mest i HTK.
Denne familietype er særlig udbredt i Høje Taastrup og Taastrup, hvor henholdsvis
50 procent og 45 procent af familierne består af enlige uden børn. I "Resten af
HTK" er denne andel 35 procent, og i Hedehusene er den 38 procent. I "Resten af
HTK" og i Hedehusene er andelen af par til gengæld højere end i Taastrup og især
i Høje Taastrup.
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Fordeling af familier i forhold til familietyper og områder.

Kilde: Danmarks Statistik

Antal børn

Hvis der ses på antal børn i familierne, ses det, at andelen af familier med børn er
højest i "Resten af HTK", mens den er lavest i Taastrup. Desuden er der en tendens til, at familier med børn i "Resten af HTK" får flere børn end i de andre områder i kommunen.
Figur 3-6:

Antal børn i familierne i Høje-Taastrup Kommune, opgjort for områderne i kommunen.

Kilde: Danmarks Statistik

3.1.4 Aldersfordelingen
I dag er cirka 60 procent af beboerne i Høje Taastrup mellem 18 og 64 år, mens
godt 20 procent (22,8 %) er under 18 år og knap 17 procent over 64 år, jf. figuren
nedenfor. Det svarer nogenlunde til aldersfordelingen på landsplan. Der er dog lidt
færre over 75 år i HTK og omvendt lidt flere mellem 0-17 år end på landsplan. Det
tyder således på, at borgerne i HTK gennemsnitlig er yngre end på landsplan.
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Konkret er aldersgennemsnittet i Høje-Taastrup Kommune som helhed 39 år mod
40,9 år på landsplan2. Aldersgennemsnittet er højst i Taastrup (40,6 år), hvor der
bor relativt mange ældre og lavest i Høje Taastrup, hvor gennemsnitsalderen er
35,6 år. I Hedehusene er gennemsnitsalderen 39,1 år, mens den i "Resten af HTK"
er 40,3 år.
Forskellene i gennemsnitsalderen i de fire områder dækker over forskelle i aldersfordelingen. I området "Resten af HTK" bor relativ mange i aldersgrupperne 6-17 år
og 45-54 år, hvilket tyder på, at der bor relativt mange familier med børn i den skolesøgende alder i "Resten af HTK" end i de øvrige området og på landsplan. Til
gengæld bor der omvendt relativt få 18-24-årige og 25-34-årige, hvilket kan skyldes, at de unge flytter væk fra området, når de skal i gang med en uddannelse
og/eller, at de flytter ind i de områder, hvor det er til at få en bolig, der er til at betale. I Høje Taastrup ser der omvendt ud til at bo relativt mange relativt unge småbørnsfamilier. Der er således en overrepræsentation af 0-5-årige og især 25-34årige, men også af 35-44-årige. Endelig skal det bemærkes, at der bor relativt
mange ældre over 65 år i Taastrup sammenlignet med de øvrige områder i HøjeTaastrup Kommune, hvilket er forklaringen på, at aldersgennemsnittet er højst i
denne del af kommunen.
Figur 3-7: Aldersfordeling for beboere i Høje-Taastrup Kommune 1/1-2014 fordelt på områder.

Kilde: Danmarks Statistik

Uddannelse

Udover at være yngre end borgerne på landsplan har borgerne i Høje-Taastrup
endvidere typisk et lavere uddannelsesniveau end borgerne i Danmark som helhed, jf. figuren nedenfor. Således er der flere i HTK end på landsplan, som kun har
en grundskoleuddannelse, som deres højeste fuldførte uddannelse, og færre der
har en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
Andelen som højst har en grundskoleuddannelse er størst i Høje Taastrup og lavest i området "Resten af HTK". Området "Resten af HTK" er samtidigt det eneste
område i HTK, hvor andelen af beboere, som højst har en grundskoleuddannelse,
er lavere end på landsplan samt det eneste område, hvor andelen med en videregående uddannelse ligger på niveau med niveauet på landsplan. De mest velud2

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk (GALDER)
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dannede i HTK bor således typisk i "Resten af HTK" og dermed uden for de tre
større byer.
I Hedehusene og "Resten af HTK" er der desuden en relativ høj andel af borgere
med en erhvervsfaglig uddannelse, mens denne andel er relativ lav i Høje Taastrup og til dels i Taastrup.
Figur 3-8:

Fordeling af højeste gennemførte uddannelse efter områder for borgere som var
mindst 15 år primo 2014.

Kilde: Danmarks Statistik

3.1.5 Indkomstfordelingen
Borgerne i Høje-Taastrup Kommune tjener gennemsnitligt mindre end den danske
befolkning som helhed. Den gennemsnitlige årlige bruttoindkomst blandt HøjeTaastrup Kommunes borgere er ca. 284.000 kr. mod ca. 292.000 kr. på landsplan.3
At indkomstniveauet er lavere i HTK end på landsplan skal bl.a. ses i lyset af, at
borgerne i HTK gennemsnitlig betragtet er yngre end på landsplan og typisk har et
lavere uddannelsesniveau som fortalt ovenfor.

3

Indkomst er opgjort i 2012 for både Høje-Taastrup Kommune og Danmark samlet, for bor-

gere som 1/1-2012 var mindst 14 år. For Høje-Taastrup Kommune er gennemsnittet beregnet for de personer, som boede i kommunen 1/1-2014.
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Figur 3-9:

Fordeling af Høje-Taastrup Kommunes borgere i forhold til bruttoindkomst og
område.

Kilde: Danmarks Statistik

Den højeste gennemsnitlige årlige bruttoindkomst findes blandt beboerne i "Resten
af HTK", hvor den er ca. 346.000 kr. og dermed ca. 62.000 kr. højere end gennemsnittet blandt borgerne generelt i HTK. At det forholder sig således skal ses i lyset
af, at der i området "Resten af HTK" bor relativt mange med en videregående uddannelse samt relativt mange i aldersgruppen 44-54 år.
Den laveste gennemsnitlige årlige bruttoindkomst findes i Høje Taastrup, hvor beboerne i gennemsnit har en årlig bruttoindkomst på ca. 267.000 kr., hvilket er ca.
17.000 mindre end gennemsnittet for samtlige borgere i HTK.
I "Resten af HTK" er der således også flere med en årlig bruttoindkomst over
400.000 kr. end i de øvrige områder og end i Danmark som helhed, mens der i Høje Taastrup er relativt flere med en årlig bruttoindkomst på mindre end 100.000 kr.
I Hedehusene og Taastrup er gennemsnitsindkomsten henholdsvis ca. 295.000 kr.
og 278.000 kr. og dermed henholdsvis lidt højere og lidt lavere end gennemsnitsindkomsten i kommunen. Beboerne i Hedehusene er i lidt højere grad blandt højindkomstgrupperne end den generelle befolkning i kommunen, mens indkomstfordelingen blandt Taastrups borgere i høj grad følger kommunens generelle fordeling.

3.1.6 Tilknytning til arbejdsmarkedet
Socioøkonomisk
fordeling

Et vigtigt parameter for kommunens økonomi er borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. I Høje-Taastrup Kommune er ca. 70 procent af borgerne i den arbejdsdygtige alder (16-64 år) i arbejde, hvilket svarer til niveauet på landsplan, jf. figuren
nedenfor. Dermed også sagt at det kan godt være, at borgerne i Høje-Taastrup
Kommune gennemsnitlig er yngre og har et lavere uddannelsesniveau, men de er i
ligeså høj grad i beskæftigelse, som borgerne i hele landet.
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Samtidigt kan det konstateres, at andelen, der befinder sig uden for arbejdsstyrken, er en anelse mindre i HTK end på landsplan 4.
Figur 3-10:

Arbejdsmarkedstilknytning for borgere Høje-Taastrup Kommune i alderen 16-64
år, opgjort for områderne i analysen.

Kilde: Danmarks Statistik

Der er imidlertid relativ stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen i de enkelte
geografiske områder. Andelen i beskæftigelse er højst i "Resten af HTK" og Hedehusene og her endda højere end på landsplan. Andelen af ledige og uden for arbejdsstyrken er tilsvarende lavere i disse to områder end i de øvrige områder. I
denne sammenhæng skal det bemærkes, at andelen af ledige er dobbelt så høj i
Høje Taastrup som i "Resten af HTK". Eller sagt med andre ord, så er sandsynligheden for at en borger er ledig dobbelt så stor i Høje Taastrup end i "Resten af
HTK". I Høje Taastrup er der samtidig en stor andel af borgerne, som står uden for
arbejdsstyrken. Det relativt lave antal beskæftigede i Høje Taastrup kan forklare
det særligt lave indkomstniveau i dette område, jf. ovenfor.
De unges arbejdsmarkedstilknytning

Der er i øjeblikket et særligt fokus på de unges arbejdsmarkedstilknytning, da det
er vigtigt at sikre en høj beskæftigelse blandt de borgere, som potentielt har mange
arbejdsår tilbage. Dette ikke mindst set i lyset af den demografiske udvikling, som
betyder, at der kan komme til at mangle arbejdskraft i de kommende år.
Det viser sig i denne henseende, at der ikke er helt så udtalte forskelle mellem de
unges arbejdsmarkedstilknytning i de fire forskellige områder i Høje-Taastrup
Kommune som blandt samtlige borgere i de pågældende områder, jf. figuren nedenfor. Omend andelen i beskæftigelse er lidt højere blandt de unge, der bor i
henholdsvis "Resten af HTK" og Hedehusene end blandt de unge i Høje Taastrup
og Taastrup.

4

Uden for arbejdsstyrken indeholder følgende kategorier: Uddannelsessøgende, flexydelse,

delvis ledighed, beskæftiget uden løn, orlov fra ledighed, aktivering, barselsdagpenge, sygedagpenge, efterløn, kontanthjælp, revalidering, førtidspensionist og øvrige uden for arbejdsstyrken. Opdelingen følger Danmarks Statistiks opgørelse:

http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariabl
e/befolkningens-tilknytning-til-arbejdsmarkedet--ras-/socstil-kode.aspx
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Når der er flere, som er uden for arbejdsstyrken blandt de unge end blandt de 1664-årige generelt, så skyldes det, at andelen blandt de unge, som er i gang med en
uddannelse er højere end blandt de 16-64-årige generelt.
Figur 3-11:

Arbejdsmarkedstilknytning for borgere i alderen 18-29 år, fordelt på områder
samt for Danmarks befolkning i alderen 20-29 år.

Kilde: Danmarks Statistik

Branchefordeling

Ser vi på, inden for hvilke brancher de beskæftigede typisk er beskæftiget, kan vi
konstatere, at knap hver tredje (30 %) i aldersgruppen 16-64 år arbejder inden for
branchen "Handel og transport mv.", mens godt hver fjerde (27 %) arbejder inden
for "Offentlig administration, undervisning og sundhed". Den tredje største branche
er "Erhvervsservice", som godt hver tiende (13 %) af de beskæftigede beboere i
kommunen er en del af. En detaljeret fordeling af borgerne på disse tre brancher,
som kan ses i Bilag C, viser, at der ikke er stor forskel på, hvordan hvilke underbrancher borgerne i de forskellige geografiske områder arbejder i.
Figur 3-12:

Branchefordeling blandt beskæftigede beboere i Høje-Taastrup Kommune opgjort for
områderne i analysen.

Kilde: Danmarks Statistik

Det viser sig desuden, at branchefordelingen er relativ ens i de fire områder i fokus
i denne analyse. De, der er i beskæftigelse, er således overordnet betragtet typisk
beskæftiget inden for nogle af de samme brancher. Resten af HTK skiller sig dog

C:\Users\Jbak\Documents\HTK\Perceptionsanalyse-Høje Taastrup-rapport-version 3.pdf.docx

Perceptionsanalyse - Hvem bor i Høje Taastrup og hvorfor bor de der?

27

lidt ud ved, at en lidt mindre andel af borgerne i dette område er beskæftiget inden
for branchen "Handel og transport mv.".

3.1.7 Pendling
Et vigtigt parameter i forhold til arbejdsmarkedet er, hvor lang tid den enkelte er
villig til at bruge for at komme frem og tilbage til arbejde hver dag. Høje-Taastrup
Kommune ligger i denne henseende centralt. Der findes således et stort udbud af
arbejdspladser inden for en relativ kort afstand. Samtidig findes der rigtig gode
transportmuligheder i kommunen i form af bl.a. let adgang til regionaltog og S-tog
samt motorveje.
I denne analyse vil vi belyse Pendlingsafstand målt som afstand fra bopæl til arbejdsplads.
Gennemsnitsafstand til arbejde er 15,8 km og svinger mellem 14,7 km for borgere
fra Taastrup og 17,6 km for borgere fra Hedehusene og områderne uden for byerne. Dette viser, at der ikke er store forskelle mellem områderne i forhold til pendlingsafstand.
Nedenstående figur viser borgerne i kommunen opgjort efter område og interval af
pendlingsafstand. Figuren bekræfter, at der ikke er store interne forskelle mellem
områderne. Desuden viser figuren, at mere end 90 procent arbejder inden for 30
km fra bopælen.
Figur 3-13:

Fordeling af pendlingsafstand i intervaller og områder for Høje-Taastrup Kommunes borgeres som arbejder uden for Høje-Taastrup Kommune.

Kilde: Danmarks Statistik

I Høje-Taastrup Kommune er der som mange andre steder flest højtuddannede,
som bor langt fra deres arbejdsplads. Således pendler 45 procent af de højtuddannede mindst 20 km til arbejde hver vej.
Fordeling af pendlingsafstand efter uddannelse er naturligvis meget afhængig af,
hvilke arbejdspladser der er tilgængelige i og i nærheden af kommunen. Det ses
således, at personer med en mellemlang videregående uddannelse eller bachelor

C:\Users\Jbak\Documents\HTK\Perceptionsanalyse-Høje Taastrup-rapport-version 3.pdf.docx

28

Perceptionsanalyse - Hvem bor i Høje Taastrup og hvorfor bor de der?

uddannelse i gennemsnit har kortere pendlingsafstand end personer med en kort
videregående uddannelse i Høje-Taastrup Kommune.
Figur 3-14

Fordeling af pendlingsafstand efter højeste fuldførte uddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

3.2

Opsummering

Dette afsnit opsummerer de karakteristika, som kendetegner beboerne i HøjeTaastrup Kommune. Der samles op for kommunen samlet og for hvert område i
kommunen for at give et samlet billede af de enkelte områder.
På en række områder minder de forskellige geografiske områders beboere om
hinanden, men på de fleste områder er der imidlertid relativt store forskelle. Det
gælder især i forhold til boligtype, familietype, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning. Dette bliver uddybet i det følgende. De enkelte områder beskrives især ud fra
de områder, hvor de adskiller sig fra resten af kommunen.

3.2.1 Høje-Taastrup Kommune samlet
Høje-Taastrup Kommune havde primo 2014 sammenlagt 48.807 indbyggere med
en gennemsnitsalder på 39 år, hvilket er lidt lavere end på landsplan. I forhold til
hele landet har borgerne i Høje-Taastrup Kommune endvidere både et lavere uddannelsesniveau og et lavere indkomstniveau. Andelen som er i beskæftigelse er
til gengæld på niveau med andelen på landsplan, svarende til ca. 70 procent.
Hovedparten (70 %), af de som er i beskæftigelse, arbejder inden for brancherne
"Handel og transport mv." (30 %), "Offentlig administration, undervisning og sundhed" (27 %) og "Erhvervsservice" (13 %).
I gennemsnit pendler borgerne 15,8 km til arbejde hver vej, og mere end 90 procent arbejder inden for 30 km fra deres bopæl.
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Halvdelen af familierne er par (48 %), heraf har knap halvdelen børn (49 %). Blandt
de enlige er det kun godt hver tiende, der har børn. Enlige uden børn er således
den mest udbredte enkeltstående familietype (45 %).
Den boligtype, som der bor flest i, er etagebyggeri (42 %). Herefter følger parcelhuse (32 %) og række-, kæde- og dobbelthuse (25 %). 60 procent er ejerboliger,
mens den resterende del er lejeboliger.

3.2.2 Hedehusene
På mange måder minder Hedehusene om kommunen som helhed, men på nogle
punkter skiller den sig ud fra resten af kommunen. Det gælder bl.a. i forhold til boligtype og uddannelsesniveau. Hvad angår boligtype er der relativt mange parcelhuse i Hedehusene (52 %). På dette område bliver Hedehusene kun overgået af
"Resten af HTK", som er det enkelte område, som Hedehusene minder mest om,
og hvor knap tre ud af fire boliger er parcelhuse. Hedehusene er endvidere kendetegnet ved, at der er særligt mange med en erhvervsfaglig uddannelse, samt ved
at uddannelsesniveauet gennemsnitlig betragtet er det næsthøjeste. Det samme
gælder størrelsen af den årlige bruttoindkomst, som i gennemsnit beløber sig til
295.000 kr., hvilket er 11.000 kr. over kommunens gennemsnit og desuden også
højere end landsgennemsnittet.
Med hensyn til familietype ligner Hedehusene også her "Resten af HTK". Der er
således relativt mange par og relativt mange familier med børn. Omvendt er der
relativt få familier, som består af enlige med børn og færre enlige uden børn end i
Høje Taastrup og Taastrup, hvor denne familietype er mest udbredt.
Andelen, som er i beskæftigelse, er den næsthøjeste blandt de fire områder, der er
i fokus i denne analyse. For 18-29-årige ses det samme mønster. I begge tilfælde
ligger andelen højere end både kommunen og landet som helhed.

3.2.3 Høje Taastrup
Høje Taastrup er generelt det område, som har de mindst ressourcestærke borgere i kommunen, både hvad angår indkomst, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet samt boligtype. Således bor den største andel af borgere med en årlig
bruttoindkomst på under 100.000 kr. i Høje Taastrup. I gennemsnit tjener en borger
i Høje Taastrup 267.000 kr. brutto årligt, hvilket er 17.000 mindre end borgerne i
gennemsnit tjener i kommunen som helhed. Uddannelsesniveauet er ligeledes lavere i Høje Taastrup end i de andre områder i kommunen. Der er således mange,
som har grundskole- eller gymnasieuddannelse som deres højeste fuldførte uddannelse.
Den lavere indkomst og uddannelsesniveau kan i en vis grad hænge sammen
med, at befolkningen i Høje Taastrup i gennemsnit er 3,4 år yngre end borgerne i
kommunen som helhed.
Herudover befinder en større andel af befolkningen sig uden for arbejdsstyrken i
Høje Taastrup end i de øvrige områder. Det gælder godt hver fjerde. Nogle af dis-
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se vil dog være unge, som er under uddannelse. Andelen af ledige er samtidigt
højere end i de andre områder.
Mere end halvdelen (60 %) af familierne i Høje Taastrup er familier uden børn,
hvilket er en del flere end i de andre områder. Der er især mange enlige uden
børn. Samtidigt bor der markant flere i etagebyggeri end i nogle af de øvrige områder. Dette gælder knap to ud af tre af beboerne (65 %).

3.2.4 Taastrup
Taastrup minder på mange områder om Høje Taastrup, omend borgerne i Taastrup ikke er helt så ressourcesvage som i Høje Taastrup, hvad angår uddannelse,
indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet samt boligtype. Men samtidigt heller
ikke helt så ressourcestærke som i Hedehusene og især i "Resten af HTK".
Beboerne i Taastrup skiller sig selvstændigt ud ved, at de i gennemsnit er ældre
end i resten af kommunen. Der bor således relativt flere i aldersgruppen over 65 år
i Taastrup end i de øvrige områder og i kommunen som helhed.
Beboerne i Taastrup skiller sig endvidere ud ved, at en relativ stor andel bor i række-, kæde- og dobbelthuse.
Med hensyn til familietyper er der forholdsvis få familier med børn i Taastrup. Dette
skyldes især, at der blandt parrene i Taastrup er færre familier med børn end i de
øvrige områder. Dog er der blandt de enlige også lidt færre familier med børn end i
kommunen som helhed.

3.2.5 Resten af Høje-Taastrup Kommune
"Resten af HTK" er på mange måder det område, hvor der bor flest ressourcestærke borgere. Dette er blandt andet vurderet på baggrund af uddannelse, indkomst,
arbejdstilknytning og boligtype.
"Resten af HTK" er således det område, hvor der bor flest med en videregående
uddannelse. Indkomsten i "Resten af HTK" er ligeledes væsentlig højere end i de
øvrige områder. Således er den gennemsnitlige årlige bruttoindkomst 346.000 kr.,
hvilket er godt 62.000 kr. højere end den gennemsnitlige indkomst i kommunen
som helhed. Endelig er størstedelen af borgerne mellem 16 og 64 år i beskæftigelse (81 %), og det er langt flere end i de øvrige områder og landet som helhed.
Arbejdsløsheden er i tråd hermed væsentlig lavere i "Resten af HTK" end i de andre områder og også lavere end i hele landet. Blandt de 18-29-årige er arbejdsløsheden mere på niveau med de andre områder i kommunen, selvom den er lidt under kommunens samlede arbejdsløshed i denne aldersgruppe.
Aldersmæssigt er der relativt mange 6-17-årige og 45-54-årige i området sammenlignet med de øvrige områder. Derudover er der relativt mange par bosat i parcelhuse. Gennemsnitsalderen ligger 1,3 år over gennemsnittet for kommunen.
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Hvem er flyttet til Høje-Taastrup
Kommune de seneste 10 år?

Formålet med dette kapitel er at beskrive, hvad der kendetegner de personer, der
er flyttet til Høje-Taastrup Kommune de seneste ti år.
Fokus er i denne henseende på at beskrive, hvordan tilflytterne ser ud i forhold til
de præcis samme variable, som er beskrevet for samtlige beboere i det forgående
kapitel, dvs.

›
›
›
›
›
›
›
Afgrænsning

Bopælsområde
Boligtype
Familietype
Alder
Uddannelse
Indkomst
Socioøkonomisk baggrund

Der skelnes i ligeledes her mellem følgende geografiske områder:

›
›
›
›

Hedehusene by
Høje Taastrup by
Taastrup by
Resten af Høje-Taastrup Kommune

Der skelnes endvidere mellem tilflyttere fra 2004-2008 og 2009-2013, hvilket gøres
på baggrund af en formodning om, at der er forskel på personer, som flyttede til
kommunen før krisen, og personer som flyttede til efterfølgende. Desuden er der
store forskelle i boligbyggeriet i kommunen i disse to perioder. Således blev der
bygget mange parcelhuse i perioden op til krisen, mens boligbyggeriet efterfølgende har stået mere stille5. Det, der er blevet bygget efter 2008, har i høj grad haft
karakter af etagebyggeri samt seniorboliger/-fællesskaber. Der sammenlignes

5

Opgørelse af boligbyggerier i HTK mellem 200-2014 udarbejdet af Byrådscentret i Høje-

Taastrup Kommune. December 2014.
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desuden med alle beboere for at give mulighed for at sammenligne tilflytternes karakteristika i forhold til de, som bor der i forvejen.
Datagrundlag

Datagrundlaget for dette kapitel er registerdata fra Danmarks Statistik vedrørende
de personer, som er flyttet til Høje-Taastrup Kommune de sidste 10 år, og som
boede der endnu den 1. januar 2014.

4.1
Antallet af tilflyttere

Hvor mange er flyttet til Høje Taastrup de
seneste 10 år?

I alt er knap 30.000 personer flyttet til Høje-Taastrup Kommune i perioden 20042013. Af disse tilflyttere bor lidt over halvdelen stadig i kommunen primo 2014.
Tilflytningen var større før den økonomiske krise satte ind i 2008. Omend den er
steget lidt igen fra 2010 til 2013 – uden dog at nå op på niveauet fra 2005-2006, jf.
figuren nedenfor. Blandt tilflytterne fra perioden 2004-2008 bor 41 procent fortsat i
Høje-Taastrup Kommune, mens det gælder for 63 procent for tilflytterne fra 20092013.
Figur 4-1: Udviklingen i antallet af tilflyttere til Høje-Taastrup Kommune i perioden 2004-2013.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk

Nettoindflytningen

Siden 2008 har nettoindflytningen været negativ, jf. figuren nedenfor. Den var
størst i 2008, hvor den var -285, hvilket vil sige, at der i dette år flyttede 285 flere
ud end ind i kommunen.
I 2012 var nettotilflytningen helt nede på -2, men steg igen i 2013 til -140. Det ser
således ikke ud til, at den har stabiliseret sig endnu.
I denne analyse fokuseres på de tilflyttere til Høje-Taastrup Kommune, som stadig
bor i kommunen. Dette gøres for at holde et fokus på de tilflyttere, som bliver boende og dermed er målgruppen i omdømmeanalysen.
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Udviklingen i antallet af tilflyttere og fraflyttere fra Høje-Taastrup Kommune i
perioden 2006-2013.6

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk

Nedenstående kort viser antal tilflyttere til de fire områder fordelt på tidsperioderne
2004-2008 og 2009-2013.
Figur 4-3:

Tilflytterne til Høje-Taastrup Kommune fordelt efter område og flyttetidspunkt.

Kilde: Danmarks Statistik
6

Opgørelsen dækker flytninger mellem kommuner internt i Danmark. Ind- og udvandring er således ikke en del af opgørelsen.
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Som det fremgår af kortet og figuren ovenfor, er der især flyttet mange nye borgere
til Taastrup
Tilflytningen fordelt
på områder

Der er ikke markant forskel på, hvilke områder tilflytterne er flyttet til i de to perioder. Dog ser det ud til, at der er flyttet nogle flere ind i Høje Taastrup i perioden
2004-2008 end efter krisen. Mens det forholder sig anderledes, hvad angår Tåstrup, jf. figuren nedenfor. Forklaringen herpå er sandsynligvis bl.a., at der blev
bygget en del i Høje Taastrup før krisen og forholdsvis meget i Taastrup efter krisen sammenlignet med de øvrige områder, jf. tabellen nedenfor.
Konkret blev der bygget 667 boliger i Høje Taastrup i perioden 2004-2008 mod 334
i de øvrige områder i HTK i den pågældende periode, 43 i Taastrup i perioden
2009-2014 mod 0 i Hedehusene (inkl. Fløng), 4 i Høje Taastrup og 40 i "Resten af
HTK", jf. tabellen nedenfor. En del af de boliger, der blev bygget i Taastrup i perioden 2009-2014, var seniorboliger/-bofællesskaber, mens de boliger, der blev opført
i "Resten af HTK" primært var tæt-lav bebyggelse og parcelhuse. Når der ikke i
samme omfang kan ses en øget tilflytning til "Resten af HTK" til trods for, at der
også i dette område er bygget boliger i perioden 2009-2014, kan det skyldes, at
der ikke er så stor forskel på omfanget af byggeri i dette område i perioden 20042008 og omfanget i 2009-2014.
Figur 4-4:

Fordeling af beboere og tilflyttere i de enkelte delperioder fordelt på tilflytningsområder.

Kilde: Danmarks Statistik
Tabel 4-1:

Boligbyggerier i HTK mellem 2000-2014

Hedehusene/Fløng

Høje Taastrup

Taastrup

Resten af HTK

I alt

2004-2008

112

667

176

52

1001

2009-2014

0

4

43

40

92

Kilde: Høje-Taastrup Kommune, Byrådscentret
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255 af de boliger, der blev bygget i Høje Taastrup, var parcelhuse (Kragehave).
Det er den enkeltstående største udbygning af parcelhuse i perioden 2004-2014.
Efter 2008 er der primært bygget etagebyggeri og seniorboliger/-fællesskaber.
Samtidig er omfanget af boligbyggeriet i perioden 2009-2014 knap en tiendedel af
boligbyggeriet i perioden 2004-2008, hvilket også kan være en af forklaringerne på
den stagnerende tilflytning efter 2008.

4.2

Hvad kendetegner tilflytterne?

4.2.1 Boligtype og ejerforhold
Som beskrevet ovenfor er der ikke bygget så mange nye boliger i Høje-Taastrup
Kommune i perioden 2009-2014 sammenlignet med perioden 2004-2008. Det
gælder især parcelhuse. Det er derfor meget interessant at se på, hvilke boliger
tilflytterne er flyttet ind i før og efter boligbyggeriet gik i stå.
Af figuren nedenfor fremgår det, at de tilflyttere, der er flyttet til kommunen i perioden 2004-2008, i højere grad er flyttet ind i parcelhuse og række-, kæde og dobbelthuse end de tilflyttere, der er flyttet til Høje Taastrup i perioden 2009-2013. De
personer, der er flyttet til i perioden 2009-2013, er omvendt i højere grad flyttet ind i
etagebyggeri end de tilflyttere, der er flyttet til i perioden 2004-2008, jf. figuren nedenfor.
Figur 4-5:

Fordeling af beboere og tilflyttere i forhold til boligtype

Kilde: Danmarks Statistik

At det forholder sig således skyldes sandsynligvis i høj grad udbuddet af boliger i
de pågældende to perioder, men sandsynligvis også, at efterspørgslen efter parcelhuse i Høje-Taastrup Kommune var højere i perioden 2004-2008, hvor priserne
på sådanne typer af boliger var relativt lavere i Høje Taastrup sammenlignet med
de områder, der ligger tættere på København og i særdeleshed end de områder,
der ligger nord for København. Samtidigt har den økonomiske krise betydet, at flere familier eventuelt har udskudt salget af deres ejerboliger, hvorfor udbuddet har
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været mindre. Hertil kommer, at en stigende andel af de yngre familier har valgt at
blive inde i København frem for at flytte ud, når de fik børn.
Ejerforhold

Med hensyn til ejerforhold viser nedenstående figur, at 65 procent af tilflytterne fra
2004-2008 bor i en bolig, som er beboet af ejeren, mens denne andel er 44 procent for tilflyttere fra 2009-2013. Det er i denne sammenhæng vigtigt at huske på,
at opgørelsen af ejerforhold er fra primo 2014, hvilket betyder, at tilflyttere fra perioden 2004-2008 muligvis ikke købte boligen, da de flyttede til.
Figur 4-6:

Beboere og tilflytteres ejerforhold af bolig

Kilde: Danmarks Statistik
Figur 4-7:

Tilflyttere og beboeres ejerforhold og boligtype.

Kilde: Danmarks Statistik
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Det er i høj grad parcelhuse, som ejes af både tilflyttere og beboere. Tilflyttere fra
2009-2013, som bor i parcelhuse, ejer i mindre grad den bolig, de bor i, end andre
tilflyttere og beboere. Samme mønster gør sig gældende ved de andre boligtyper.

4.2.2 Familietype og antal børn
Familietype

Hvad angår familietype viser det sig, at der blandt tilflytterne i perioden 2004-2008
var mange familier med børn, hvilket sikkert ligeledes skal ses i lyset af, at der i
den periode var relativt mange parcelhuse og række-, kæde og dobbelthuse at flytte ind i. Således består mere end 32 procent af de familier, der flyttede til i den pågældende periode, af par med et eller flere børn. For tilflytterne i perioden 20092013 udgør denne andel knap 20 procent. Blandt tilflytterne i perioden 2009-2013
er der således væsentlig flere enlige uden børn.
Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at der er tale om den nuværende status for familietype, hvilket betyder, at det ikke er sikkert, at familierne så ud, som de
gør i dag, på indflytningstidspunktet.
Figur 4-8:

Fordeling af tilflyttede familier og alle familier i forhold til familietype.

Kilde: Danmarks Statistik

Antal børn

De familier, som er flyttet til i perioden 2004-2008, har i højere grad børn end de,
som er flyttet til i perioden 2009-2013, samt end beboerne som helhed. Tilflyttere i
perioden 2009-2013 følger således mere det generelle antal børn i kommunen.
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Figur 4-9:

Fordeling af familier i forhold til antal børn og om familien er tilflyttet.

Kilde: Danmarks Statistik

4.2.3 Alder
Godt halvdelen (54 %) af tilflytterne var mellem 18 og 34 år på tilflytningstidspunktet mod kun hver femte (20 %) af samtlige borgere, der boede i kommunen den 1.
januar 2014. Der er i denne henseende lidt flere blandt de borgere, der flyttede til i
perioden 2004-2008, som var mellem 25 og 34 år på tilflytningstidspunktet end
blandt de, der flyttede til efter 2008. Omvendt er der lidt flere mellem 18 og 24 år
blandt de, der flyttede til efter 2008 end blandt de, der flyttede til i perioden 20042008.
Figur 4-10:

Antallet af beboere pr. 1. januar 2014 og antallet af tilflyttere de seneste ti år
fordelt på alder. Fordelt på henholdsvis alder i dag (beboerne) og alder på tilflytningstidspunktet.
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Kilde: Danmarks Statistik

Ser vi på gennemsnitsalderen på tilflytningstidspunktet, viser figuren nedenfor, at
de der flyttede til området "Resten af HTK" i perioden 2007-2013 typisk var ældre
end de tilflyttere, der flyttede til et af de øvrige områder i den pågældende periode.
I forrige kapitel så vi, at gennemsnitsalderen generelt er højere i "Resten af HTK"
end i kommunen som helhed. Det kan tyde på, at dette område har nogle særlige
kvaliteter, som især tiltrækker og fastholder borgere, som i gennemsnit er lidt ældre
end i de øvrige områder.
Gennemsnitsalderen for tilflyttere til de andre områder er svingende, mens den for
alle tilflyttere ligger stabil omkring 29 år. Gennemsnitsalderen på tilflytterne er således ca. 10 år lavere end gennemsnitsalderen i kommunen.
Figur 4-11:

Udvikling i tilflytteres alder på flyttetidspunkt, 2004-2013.
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Kilde: Danmarks Statistik

4.2.4 Uddannelse
Ser vi på, hvordan uddannelsesniveauet ser ud i dag blandt tilflytterne, kan vi konstatere, at de tilflyttere, der flyttede til i perioden 2004-2008, typisk har en højere
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uddannelse end de, der flyttede til i perioden 2009-2013. Det skal dog i denne
henseende bemærkes, at uddannelsesniveauet er opgjort i 2013, og at tilflytterne
dermed sagtens kan have hævet deres uddannelsesniveau, efter de er flyttet til.
Det kan imidlertid konstateres, at uddannelsesniveauet blandt tilflyttere fra 20042008 gennemsnitlig betragtet ligger over det generelle niveau for kommunen som
helhed, mens niveauet for tilflyttere fra 2009-2013 ligger under niveauet for hele
kommunen. Dette giver en indikation af, at de tilflyttere, som flyttede til HøjeTaastrup Kommune før den økonomiske krise satte ind, er mere ressourcestærke
end de, der flyttede ind efter.
Figur 4-12:

Tilflyttere og beboeres højeste fuldførte uddannelse 2013.

Kilde: Danmarks Statistik

Med til at understrege dette billede er, at knap halvdelen af de tilflyttere, som flyttede til HTK i perioden 2009-2013, er ikke faglærte, dvs. at de højst har enten en
grundskoleuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Hver tredje har således
højst en grundskoleuddannelse som højeste fuldførte uddannelse.

4.2.5 Indkomst
Nedenstående figur viser den gennemsnitlige bruttoindkomst i 2012 for tilflyttere i
perioden 2004-2013 fordelt på analyseområderne.
Figuren viser, at jo senere tilflytterne er flyttet til HTK, jo lavere årlig bruttoindkomst
har de i dag. Indkomsten blandt de, som er flyttet til i 2013, er samtidig næsten
60.000 kr. under den gennemsnitlige indkomst i kommunen. Det skal dog bemærkes, at der er tale om en gennemsnitsindkomst i 2012, hvilket betyder, at tidlige
tilflyttere har haft mulighed for at øge indkomsten siden, de er flyttet til. Dette kan
være nogle af forklaringerne på den faldende tendens. Men forskellen skyldes nok
primært forskellen i uddannelsesniveau blandt de borgere, der flyttede til før og
efter den økonomiske krise. Dermed også sagt at det ser ud til, at de borgere, der
er flyttet til i de senere år alt andet lige er mindre ressourcestærke end de, der flyttede til i den første del af analyseperioden.
Det fremgår endvidere af figuren, at tilflyttere til "Resten af HTK" har den højeste
gennemsnitlige bruttoindkomst blandt tilflytterne, ligesom Hedehusene også ligger
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over gennemsnittet for tilflyttere. Taastrup og Høje Taastrup ligger under gennemsnittet for alle tilflyttere. Indkomstfordelingen for områderne følger således indkomstfordelingen for alle beboere.
Figur 4-13:

Den gennemsnitlige bruttoindkomst i 2012 opgjort efter, hvornår tilflytterne er
flyttet i perioden 2004-2013. Særskilt for de enkelte geografiske områder.
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Kilde: Danmarks Statistik

Figuren nedenfor viser bruttoindkomsten i 2012 for beboere og tilflyttere fordelt på
indkomstintervaller. Figuren viser, at der i forhold til alle beboere er meget få tilflyttere fra 2004-2008 i lavindkomstgrupperne, hvor tilflytterne fra 2009-2013 omvendt
er overrepræsenteret. Tilflytterne fra 2004-2008 er derimod overrepræsenteret
blandt højindkomstgrupperne. Hermed cementeres billedet af tilflytterne fra perioden 2004-2008 som værende særligt ressourcestærke.
Figur 4-14:

Beboere og tilflyttere efter bruttoindkomst intervaller baseret på indkomst 2012.

Kilde: Danmarks Statistik

4.2.6 Tilknytning til arbejdsmarkedet
Socioøkonomisk
fordeling

Tilflytternes tilknytning til arbejdsmarkedet bekræfter dette billede. Således viser
nedenstående figur, at de, der flyttede til kommunen i perioden 2004-2008, i langt
højere grad er beskæftiget end både samtlige beboere og de borgere, der er flyttet
til efter 2008.
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Figur 4-15:

Arbejdsmarkedstilknytning for tilflyttere og beboere 2013.

Kilde: Danmarks Statistik

Der er samtidigt langt færre blandt denne gruppe, som befinder sig uden for arbejdsmarkedet. Blandt tilflytterne fra 2009-2013 er det godt hver fjerde, som befinder sig uden for arbejdsstyrken i dag, og som dermed ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Forskellen på tilflytternes arbejdsmarkedstilknytning, herunder den relativt store
andel, som befinder sig uden for arbejdsmarkedet, kan ikke forklares ved forskelle i
alder, men skyldes sandsynligvis forskelle i uddannelsesniveau og muligvis andre
sociale forhold, som denne analyse ikke afdækker.
Arbejdsmarkedstilknytningen blandt de
18-29-årige

Figuren nedenfor viser arbejdsmarkedstilknytningen blandt 18-29-årige tilflyttere og
beboere. Figuren viser, at der blandt de 18-29-årige tilflyttere fra 2004-2008 er flere, der i dag er arbejdsløse end blandt de 18-29-årige beboere som helhed og
blandt tilflytterne fra 2009-2013, men til gengæld færre, som befinder sig uden for
arbejdsmarkedet, og lidt flere, som er i beskæftigelse. Det skal her bemærkes, at
andelen, som er i beskæftigelse, generelt er højere blandt de 18-29-årige tilflyttere
end blandt de 18-29-årige beboere i alt.
Hvorfor arbejdsløsheden blandt de 18-29-årige tilflyttere fra 2004-2008 er højere
end blandt samtlige 18-29-årige i kommunen og blandt de øvrige tilflyttere, har vi
ikke en umiddelbar forklaring på.
For tilflyttere fra 2009-2013 er arbejdsløsheden på niveau med den for samme aldersgruppe i hele kommunen. Gruppen uden for arbejdsstyrken er dog lidt mindre.
Det kan altså konkluderes, at tilflyttere i alderen 18-29 år klarer sig en smule bedre
end andre beboere i aldersgruppen på denne front.
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Arbejdsmarkedstilknytning for tilflyttere og beboere i alderen 18-29 år i 2013.

Kilde: Danmarks Statistik

4.2.7 Pendling
Dette afsnit sammenligner, hvor langt samtlige beboere og tilflyttere i forskellige
perioder hver dag tilbagelægger til og fra arbejde målt i kilometer og dermed, hvor
langt de hver dag pendler.
Figur 4-17:

Gennemsnitlig pendlingsafstand for alle beskæftigede beboere og tilflyttere
2013.

Kilde: Danmarks Statistik

Det viser sig, at selvom der er relativ lille forskel på, hvor langt de forskellige grupper pendler, så pendler de tilflyttere, som er flyttet til HTK i perioden 2009-2013, og
som er i beskæftigelse, længere end både samtlige borgere i HTK og end tilflytterne fra perioden 2004-2008. Konkret så pendler tilflyttere fra perioden 2009-2013
3,5 kilometer længere til arbejde hver dag end de borgere, som flyttede til i perio-
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den 2004-2008. Om det skyldes, at de borgere, som flyttede til i 2004-2008, i højere grad er beskæftigede på lokale virksomheder, kan vi imidlertid ikke sige noget
om, men det kan være tilfældet.
Det er i denne henseende især de tilflyttere, som er flyttet til Hedehusene i perioden 2009-2013, som pendler længere end tilflytterne fra 2004-2008. I de resterende områder er der dog også omkring 4 kilometers forskel fra den gruppe, som
pendler længst, til den som i gennemsnit bor tættest på arbejdspladsen.

4.3

Opsummering

Dette afsnit opsummerer, hvad der kendetegner de borgere, som er flyttet til HøjeTaastrup Kommune i perioden 2004-2013, og som fortsat bor i kommunen. Der
samles op for tilflytterne fra perioden 2004-2008 og fra perioden 2009-2013, da der
er væsentlige forskelle på disse to grupper og for at give et helhedsbillede af de
enkelte grupper af tilflyttere.

4.3.1 Tilflyttere fra perioden 2004-2008
Tilflyttere fra perioden 2004-2008, som stadig bor i kommunen, er kendetegnet ved
at være relativt ressourcestærke. Således udmærker disse sig på en række parametre i forhold til den resterende befolkning og tilflyttere fra perioden 2009-2013.
Hvad angår alder, så var tilflytterne fra 2004-2008 ca. 10 år yngre på flyttetidspunktet end den generelle befolkning i kommunen i dag. Dette er det eneste parameter,
som vurderes på flyttetidspunktet.
Der er samtidig færre enlige og færre uden børn blandt tilflytterne fra 2004-2008
end blandt beboerne som helhed og blandt tilflytterne fra 2009-2013. Det er således oftere par med børn, som er flyttet til i 2004-2008 end dem, der er flyttet til efter 2008, og de der bor der i dag. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der i den periode
blev bygget relativt mange parcelhuse, som især tiltrækker børnefamilier.
Tallene viser således også, at der er langt flere blandt tilflytterne fra 2004-2008,
der i dag bor i parcelhuse, og som ejer den bolig, de bor i. Andelen, som bor i parcelhus, svarer til befolkningen som helhed i kommunen. Så hvad angår boligtype,
er det tilflytterne i perioden 2009-2013, der skiller sig ud ved i højere grad at bo i
etagebyggeri end både samtlige beboere og tilflytterne fra før 2009.
På uddannelsesfronten er tilflytterne fra 2004-2008 kendetegnet ved, at de gennemsnitlig betragtet er bedre uddannet end både samtlige borgere i HTK og end
tilflytterne fra 2009-2013. Der er således flere blandt denne gruppe, som har en
erhvervsfaglig uddannelse eller en videregående uddannelse end blandt beboerne
som helhed og tilflytterne fra 2009-2013, og færre som er ikke faglærte, herunder
langt færre, som højst har en grundskoleuddannelse.
Det højere uddannelsesniveau blandt tilflytterne fra 2004-2008 afspejler sig i en
langt højere beskæftigelsesfrekvens blandt denne gruppe end blandt beboerne
som helhed og i særdeleshed end blandt tilflytterne fra 2009-2013, og i sammen-
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hæng hermed har de også væsentlig højere indkomster. Blandt de 18-29-årige
tilflyttere i denne periode er andelen, som er i beskæftigelse, også højere end
bandt de øvrige beboere, men forskellen er her mindre udtalt, hvilket skyldes en
relativt højere arbejdsløshedsprocent blandt denne gruppen end blandt de øvrige
18-29-årige i kommunen, herunder end både samtlige 18-29-årige og de 18-29årige, der er flyttet til i 2009-2013.
De beskæftigede tilbagelægger imidlertid kortere afstande til og fra arbejde end
tilflytterne fra 2009-2013. Det gælder især de tilflyttere, der bor i Hedehusene. Forskellen er dog ikke stor, men generelt pendler tilflytterne længere end samtlige beboere i HTK.

4.3.2 Tilflyttere fra perioden 2009-2013
Hvor tilflytterne fra perioden 2004-2008 på mange parametre klarede sig bedre end
den generelle befolkning i kommunen, er det modsatte gældende for tilflyttere fra
perioden 2009-2013.
Aldersmæssigt ligner de dog tilflytterne fra 2004-2008, og var således ligesom
denne gruppe ca. 10 år yngre på tilflytningstidspunktet end de borgere, der bor i
kommunen i dag.
Men hvad angår familietype, og hvilken type af bolig de er bosat i, adskiller de sig
ved, at der blandt denne gruppe er relativt mange enlige uden børn. Over halvdelen af tilflytterne fra 2009-2013 er således enlige uden børn. Derfor er det måske
heller ikke så overraskende, at der blandt denne gruppe også er langt flere, som i
dag bor i etagebyggeri end blandt både beboerne som helhed og end blandt tilflytterne fra 2004-2008. Det drejer sig om godt halvdelen af tilflytterne fra 2009-2013,
der bor i etageboliger.
Samtidig kan det konstateres, at tilflytterne fra 2009-2013 både har et lavere uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknytning og indkomst end både samtlige beboere og tilflyttere fra 2004-2008. Knap halvdelen af tilflytterne fra 2009-2013 er således ikke faglærte, heriblandt har mange kun en grundskoleuddannelse, som højeste fuldførte uddannelse. To ud af tre har en årlig bruttoindkomst på mindre end
300.000 kr., Hvilket er langt flere end blandt samtlige beboere og end blandt tilflytterne fra 2004-2008. Blandt tilflytterne har knap to ud af tre til sammenligning en
årlig bruttoindkomst på over 300.000 kr. Endelig er tilflytterne fra 2009-2013 den
gruppe, hvor andelen, som befinder sig uden for arbejdsmarkedet, er højst og andelen som er i beskæftigelse er lavest.
Til gengæld pendler de, som er i beskæftigelse, i gennemsnit ca. 3,5 km længere
til og fra arbejde end tilflytterne fra 2004-2008.
Blandt de 18-29-årige er arbejdsløsheden en smule over kommunens gennemsnit i
aldersgruppen, men lavere end tilflyttere fra 2004-2008 i samme aldersgruppe.
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5

Indhold

Tilflytternes syn på Høje-Taastrup
Kommune samt motiver for at flytte til
kommunen

I dette kapitel stilles skarpt på tilflytterenes vurdering af Høje-Taastrup Kommune
og på deres motiver for at flytte til kommunen.
Dette kapitel indeholder således en besvarelse og analyse af følgende spørgsmål:

›
›

Datagrundlag

Hvad er tilflytternes syn på Høje-Taastrup Kommune i dag, og hvad var de på
tilflytningstidspunktet?
Hvad var tilflytternes motiver for at flytte til Høje-Taastrup Kommune, og hvad
får dem til at blive boende?

Datagrundlaget består af en spørgeskemaundersøgelse blandt 976 tilflyttere inden
for de seneste 10 år. Alle tilflyttere fra den periode, som stadig bor i Høje-Taastrup
Kommune og er mindst 18 år, er blevet kontaktet via digital post med en henvisning til spørgeskemaet.
Derudover er der foretaget interview med 10 tilflyttere, som forinden havde svaret
på spørgeskemaet.

Repræsentativitet

Blandt de personer, som har besvaret spørgeskemaet, er der en højere andel af
højtuddannede, end der blev set i opgørelsen af alle tilflyttere i kapitel 4. Desuden
repræsenterer respondenterne i højere grad par uden børn og i lavere grad enlige.
Respondenternes fordeling på områder, svarer til samtlige tilflytteres fordeling på
områder.
Interviewpersonerne er udvalgt på baggrund af deres svar på spørgsmålet: "I hvilken grad vil du anbefale venner og familie at flytte til Høje-Taastrup Kommune på
en skala fra 0-10, hvor 10 er "i meget høj grad" og 0 er "slet ikke"?" Således havde
fem af deltagerne svaret 0, 1, 2 eller 3 til dette spørgsmål, mens de resterende fem
havde svaret 9 eller 10. Derudover havde deltagerne alle sammen angivet, at de
har en høj uddannelse og et højt indkomstniveau. Interviewpersonerne repræsenterer således den målgruppe, som kommunen gerne vil tiltrække, og de repræsen-
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terer både dem, der vil anbefale kommunen til familie og venner og dem, der ikke
vil.

5.1

Generelt om tilflytteres syn på Høje-Taastrup
Kommune og deres motiver for at flytte til

Dette afsnit beskriver tilflytternes syn på Høje-Taastrup Kommune nu og på tilflytningstidspunktet. Da der er meget begrænset forskel mellem besvarelser fra tilflyttere fra 2004-2008 og 2009-2013 behandles disse samlet. Ligeledes har tilflytternes syn på kommunen stort set ikke ændret sig fra tilflytningstidspunktet til nu.
I spørgeskemaet blev deltagerne bedt om at skrive de fem første ting, de forbinder
med Høje-Taastrup Kommune og desuden angive, om den ting/forhold de tænker
på er en positiv, negativ eller neutral ting/forhold.
I alt blev 4.356 ting noteret, hvoraf 2.482 var positive, 1.485 var negative og 389
neutrale. Nedenfor er først de positive (grønne) og dernæst de negative (røde)
tilkendegivelser vist. Jo flere gange et ord optræder i besvarelserne, jo større er
skrifttypen for ordet i figuren.
Positive ting ved HTK

Ordene i figuren viser, at tilflytterne især værdsætter, at kommunen er tæt på
København og har gode (offentlige) transportmuligheder samt gode grønne områder og gode indkøbsmuligheder. Hvad angår de gode indkøbsmuligheder peger
tilflytterne direkte på City 2 og Ikea, som således opfattes som et aktiv for kommunen. Det samme gør Hedeland og borgmesteren.
Figur 5-1:

Positive tilkendegivelser som deltagere har skrevet i spørgeskemabesvarelserne. Skrifttypen forstørres hver gang samme ord optræder.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse i november 2014 blandt 976 tilflyttere de seneste 10 år
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Negative tilkendegivelser om HTK

De ting, som tilflytterne sætter mindst pris på, er ghettoerne i kommunen, hvor
Taastrupgård fremhæves som den, de sætter mindst pris på. Desuden nævnes
indvandrere og kriminalitet mange gange. Derudover peges der på kommunens
skoler, som af mange vurderes at have en utilstrækkelig kvalitet. Sidstnævnte
aspekt er bl.a. også noget af det, der er kommet frem i interviewene med de højtuddannede.
Figur 5-2:

Negative tilkendegivelser som deltagere har skrevet i spørgeskemabesvarelserne. Skrifttypen forstørres hver gang samme ord optræder.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse i november 2014 blandt 976 tilflyttere de seneste 10 år

5.2

Tilflytternes vurdering af kommunens
kvaliteter på tilflytningstidspunktet

Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er blevet bedt om at angive, hvor enige
eller uenige de er i en række konkrete udsagn om Høje-Taastrup Kommune på
tilflytningstidspunktet.
Besvarelserne af dette spørgsmål viser, at mere end

›
›
›
›

80 procent er enige i, at der var gode indkøbsmuligheder og transportmuligheder
65 procent er enige i, at der var attraktive naturområder, muligheder for et
godt og aktivt liv og gode muligheder for fritidsaktiviteter
50 procent er enige i, at man kunne få meget bolig for pengene
50 procent er uenige i, at der var et lavt niveau af kriminalitet

Tilflytterne vurderer således, at HTK på tilflytningstidspunktet havde en lang række
af de ting, som de vurderer som værende positive. Godt halvdelen finder imidlertid,
at der er et højt kriminalitetsniveau, hvilket de vurderer som negativt. Konkret angiver 58 procent, at de er uenige eller meget uenige i, at der var et lavt niveau af
kriminalitet på tilflytningstidspunktet, mens kun 9 procent er enige eller meget enige.
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Selvom kriminalitetsniveauet fremhæves som både for højt og som en negativ side
ved Høje Taastrup, er det ikke noget tilflytterne nødvendigvis oplever i deres hverdag, men noget, som de vurderer primært foregår i Taastrupgård og på Høje Taastrup station, jf. afsnittet længere nede om de interviewedes vurdering af Høje
Taastrup.
Et andet udsagn, som flere er uenige end enige i er, at der var gode muligheder for
at få indflydelse på udviklingen af eget boligområde på tilflytningstidspunktet.
Figur 5-3:

Tilflytternes vurdering af en række konkrete forhold ved Høje-Taastrup Kommune på tilflytningstidspunktet.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse i november 2014 blandt 976 tilflytterne de seneste 10 år

Forskelle i vurderingerne

Skelner vi mellem tilflytterne i de to perioder 2004-2008 og 2009-2013, er der stort
set ikke forskel på deres vurderinger af, hvad der set med deres øjne kendetegnede Høje-Taastrup Kommune på indflytningstidspunktet. Det tyder på, at billedet af
Høje-Taastrup Kommune er relativt stationært. Dette understøttes af, at tilflytternes
billede af, hvordan kommunen så ud på tilflytningstidspunktet, stort set svarer til
deres billede af kommunen i dag, hvad angår tilstedeværelsen af de ovenfor listede forhold.
Vi kan imidlertid konstatere, at tilflytternes vurderinger ser ud til at afhænge af, hvor
de bor i dag.
De tilflyttere, der er flyttet til Høje Taastrup, er således i højere grad, end de tilflyttere der er flyttet til de øvrige områder, enige eller meget enige i, at der var gode
transportmuligheder i HTK på tilflytningstidspunktet. De er samtidig, sammen med
de borgere der er flyttet til Taastrup, lidt mere uenige i, at der er et lavt niveau af
kriminalitet end de øvrige tilflyttere, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at
disse to byer i højere grad er plaget af kriminalitet end de øvrige områder i HTK.
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De tilflyttere, som er flyttet til Hedehusene og "Resten af HTK", er omvendt mere
enig end tilflytterne til Høje Taastrup og Taastrup i, at der var attraktive naturområde i Høje-Taastrup Kommune på tilflytningstidspunktet.

5.3

Motiver for at flytte til Høje-Taastrup
Kommune

Med det mål at afdække tilflytternes motiver for at flytte til Høje Taastrup har vi
spurgt dem om, hvilken betydning en række konkrete forhold havde for deres beslutning om at flytte til Høje Taastrup.
Besvarelsen af dette spørgsmål viser, at for mere end

›
›
›

70 procent havde gode transportmuligheder stor/meget stor betydning
60 procent havde muligheder for at få meget bolig for pengene stor/meget stor
betydning
36 procent havde et lavt niveau af kriminalitet stor/meget stor betydning

Noget af det, der har tiltrukket tilflytterne, er således de gode transportmuligheder
og mulighederne for at få meget bolig for pengene. At transportmuligheder er et
vigtigt element for mange af tilflytterne og borgerne generelt skyldes sandsynligvis,
at mange borgere arbejder uden for kommunen, heraf en stor del i København.
De høje boligpriser i København har sikkert medvirket til, at personer som gerne vil
bo tæt på byen flytter til Høje-Taastrup Kommune, da de ikke har råd til at bo tættere på uden at give køb på boligens kvalitet og størrelse. Dette gælder især de
tilflyttere, der flyttede til i perioden 2004-2008, hvor huspriserne i København var
særligt høje. En af de interviewede svarede således følgende på spørgsmålet om
hendes motiv til at flytte til Høje Taastrup:

"Hvad som helst tæt på København"
Blandt de interviewede angav flere af borgerne endvidere, at de følte, at de ikke
havde andre muligheder. De ville i princippet gerne have boet tættere på byen,
men havde enten ikke råd eller kunne ikke få den bolig, de gerne ville have andre
steder til samme pris. Således svarede en af de interviewede:

"Havde ikke andre muligheder"
De personer, som overvejede omkringliggende kommuner, påpeger, at transportmulighederne var afgørende for at flytte til Høje-Taastrup Kommune.
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Hvilken betydning havde konkrete forhold for tilflytternes beslutning om at flytte
til Høje-Taastrup Kommune?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse i november 2014 blandt 976 tilflyttere de seneste 10 år

En anden type tilflyttere er de, som sætter pris på natur og grønne områder. Disse
lægger vægt på, at der er mulighed for at leve et godt og aktivt liv og på, at der er
attraktive naturområder. Henholdsvis 39 procent og 36 procent har angivet, at disse faktorer har stor eller meget stor betydning for deres flytning til kommunen.
Omfanget af kriminalitet er ligeledes et område, som havde betydning for tilflytternes valg, om at flytte til Høje Taastrup. Således angiver 36 procent og dermed godt
hver tredje, at det havde stor eller meget stor betydning, at der var lavt niveau af
kriminalitet. Tilflytterne er samtidigt som beskrevet ovenfor uenige i, at der var et
lavt niveau af kriminalitet i Høje-Taastrup Kommune på tilflytningstidspunktet, hvorfor dette klart er noget, der bør sættes fokus på, hvis man vil tiltrække flere borgere
til kommunen.
Børneområdet er ligeledes et område, som har stor betydning for en del borgeres
valg om at flytte til kommunen. 34 procent og dermed hver tredje svarer således, at
gode rammer for børnelivet har stor eller meget stor betydning for deres flytning til
Høje-Taastrup Kommune.
Adgang til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner har imidlertid haft relativ lav
betydning for valget om at flytte til kommunen. Dette kan hænge sammen med, at
der er rigtig gode transportmuligheder, og at borgerne dermed hurtigt kan komme
til de uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, der ligger uden for kommunen. I
forbindelse med interviewene er der en af borgerne, der påpeger, at vedkommende ville ønske, at kommunen brugte ligeså meget energi på at tiltrække borgere,
som på at tiltrække virksomheder. Det, at der er mange virksomheder i kommunen,
gør den således ikke nødvendigvis attraktiv set ud fra borgerens perspektiv.
Byudviklingen i Høje Taastrup har været hårdt ramt af finanskrisen, hvilket har betydet, at der stort set ikke er bygget nye boliger efter 2008, jf. det foregående kapitel. Blandt de interviewede personer efterspørges der, at kommunen satser mere
på byudvikling. Muligheden for at opnå indflydelse på udviklingen af eget boligområde er imidlertid ikke en faktor, som har haft særlig stor betydning for tilflytterens
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beslutning om at flytte til Høje-Taastrup Kommune. Dette kan skyldes, at der på
det tidspunkt, de flyttede til kommunen, ikke var mulighed for at få indflydelse på
det boligområde, de flyttede ind i. Det betyder ikke nødvendigvis, at det ikke ville
kunne tiltrække bestemte segmenter af borgere, såfremt der var mulighed for at
opnå indflydelse på udviklingen af et nyt område, som det eksempelvis har været
tilfældet i Trekroner ved Roskilde.
Forskellige motiver
alt efter hustandstype

Der viser sig at være forskel på de forskellige husstandstypers vurdering af, hvad
der havde betydning for, at de flyttede til Høje Taastrup:

›

For 18-29-årige uden børn havde kultur og fritidsaktiviteter en relativ lille betydning.

›

For de 30-49-årige uden børn havde adgang til uddannelse en relativ lille
betydning.

›

For de 30-49-årige med børn havde det at kunne få meget bolig til pengene
stor betydning.

›

For enlige under 50 år uden børn betyder gode rammer for børneliv mindre
end gennemsnittet.

›

For par under 50 år med børn betyder nem adgang til uddannelsesinstitutioner og gode rammer for børnelivet mere end gennemsnittet.

›

For par og enlige over 50 år uden børn (især de enlige) betyder attraktive
seniorboliger relativt meget (f.eks. betyder det mere, om der er et lavt niveau
af kriminalitet). Derudover betyder kulturelle tilbud relativt meget, mens adgang til uddannelse/gode rammer for børneliv betyder relativt lidt.

Det er således ikke ligegyldigt, hvilke ting kommunen vælger at lægger vægt på,
når de vil tiltrække bestemte typer af borgere. Ønsker kommunen at tiltrække børnefamilier er gode rammer for børnelivet vigtigt. Ønsker kommunen at tiltrække
modne borgere uden hjemmeboende børn er kulturelle tilbud særligt vigtigt sammen med attraktive seniorboliger.

5.4
Forventninger til antal år i HøjeTaastrup Kommune

Hvad får tilflytterne til at blive eller flytte?

Mange har ikke konkret taget stilling til, i hvor lang tid de vil blive boende i Høje
Taastrup, men blandt de, der har, vil hovedparten blive i mere end 5 år, jf. figuren
nedenfor. Det gælder en større andel af dem, der er flyttet til i perioden 2004-2008,
end af dem, der er flyttet til i perioden 2009-2013. Dem, der er flyttet til i perioden
2009-2013, forventer derimod i højere grad end de, der er flyttet til i perioden 20042008, at flytte inden for de kommende 1-5 år.
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Tilflytternes vurdering af hvor længe de forventer at blive boende i Høje-Taastrup
Kommune.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse i november 2014 blandt 976 tilflyttere de seneste 10 år

Transportmulighederne er afgørende

Ser vi mere konkret på, hvad det er for faktorer, som får tilflytterne til at blive i Høje
Taastrup, så viser det sig, at transportmulighederne ikke alene er en af de væsentligste grunde til at flytte til, men også en af de væsentligste grunde til at blive boende. Transportmulighederne var også det oftest nævnte positive ord blandt de
fem ting, der først faldt tilflytterne ind, når de skulle beskrive Høje-Taastrup Kommune. Således er der ingen tvivl om, at det er en faktor, som er helt central for
kommunens brand og tiltrækningskraft.

Attraktive naturområder og mulighederne for at leve et
godt og aktivt liv er
centralt

Attraktive naturområder og mulighederne for at leve et godt og aktivt liv er ligeledes
vigtige grunde til, at tilflytterne bliver boende i Høje-Taastrup Kommune. Disse to
grunde er således vigtigere nu end på tilflytningstidspunktet og vigtigere i forhold til
overvejelserne om at blive end i forbindelse med overvejelserne om at flytte til,
hvilket indikerer, at tilflytterne på tilflytningstidspunktet måske ikke var klar over,
hvilke kvaliteter kommunen besidder på disse områder. Dette bekræftes i interviewene, hvor flere af de interviewede nævner, at de var overasket over omfanget
af natur og kvaliteten af de grønne områder. En af de interviewede lagde særlig
vægt på den direkte og trygge adgang til naturen:

"Jeg kan tage min datter med ud i naturen, uden at skulle
tænke over trafikken"
Dermed også sagt at kommunen muligvis vil kunne tiltrække endnu flere borgere,
hvis de gjorde mere opmærksom på kommunens attraktive naturområder og på
mulighederne for at leve et godt og aktivt liv i kommunen.
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Figur 5-6:

Hvilken betydning havde konkrete forhold for tilflytternes beslutning om at blive
boende i Høje-Taastrup Kommune?
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse i november 2014 blandt 976 tilflyttere de seneste 10 år

Rammerne for
hverdagslivet skal
fungere smidigt

Samtidigt kan det konstateres, at indkøbsmulighederne, mulighederne for fritidsaktiviteter, rammerne for børnelivet og adgangen til relevante arbejdspladser ligeledes er faktorer, som ser ud til at have større betydning for at blive, end de havde
for at flytte til kommunen. Det skyldes sandsynligvis, at det er nogle faktorer, som
tilflytterne først for alvor har fået øjnene op for og tillagt særlig værdi, efter de er
flyttet til. Det skal i denne henseende ligeledes nævnes, at godt halvdelen (56 %)
peger på, at omfanget af den kommunale service har stor eller meget stor betydning for, at de ønsker at blive i kommunen. Så det at der er nogle gode rammer i
forhold til at få hverdagslivet til at hænge sammen, både hvad angår pasningen af
børn, børnenes skolegang, indkøb, transport til og fra arbejde og muligheder for at
dyrke fritidsaktiviteter, herunder adgangen til attraktive naturområder, er således
meget vigtige i forbindelse med tilflytternes overvejelser om at blive boende. At
dette er vigtigt vidner nedenstående citat fra en af de interviewede om:

"Vores forventninger var en gnidningsfri hverdag med have, terrasse, sandkasse osv., og dette blev indfriet"

Skolernes kvalitet
skal højnes og matche eleverne

Interviewene med udvalgte borgere peger i denne henseende endvidere på, at tilstedeværelsen af gode skoler er særligt vigtigt. Blandt de interviewede, som har
berøring med skoler og daginstitutioner i kommunen, var der imidlertid en blandet
opfattelse af kvaliteten af disse. Flere af de interviewede, der alene omfatter højt
uddannede, har børn i privatskole, enten fordi folkeskolen har et dårligt ry, eller
fordi de har haft dårlige oplevelser med folkeskolen. En af familierne havde taget
deres datter ud af folkeskolen, da kvaliteten var faldet meget efter skolesammenlægning. "Der kom en kæmpe flok møgunger" fra en anden skole, hvilket der
ikke var stillet ekstra ressourcer til rådighed for. De manglende ressourcer havde
ifølge den interviewede betydning for både kvaliteten af undervisningen og lærernes helbred: "De lærte ingenting i skolen og lærerne gik ned med stress."

C:\Users\Jbak\Documents\HTK\Perceptionsanalyse-Høje Taastrup-rapport-version 3.pdf.docx

Perceptionsanalyse - Hvem bor i Høje Taastrup og hvorfor bor de der?

55

Flere af de interviewede, der som sagt alene omfatter højt uddannede, giver udtryk
for at opleve, at svage elever fylder meget i folkeskolerne, hvilket har den konsekvens, at flere og flere af forældrene til de stærke elever vælger at flytte disse i privatskoler. Givet kommunen ønsker at tiltrække højt uddannede stiller det således
særlige krav til udbuddet af skoler.
At området er vigtigt viser sig også ved, at familier, som er utilfredse med skolerne
og institutionerne, ofte overvejer at flytte. En af de interviewede familier fortalte, at
de overvejer at flytte, når datteren skal i gymnasiet, da de er bange for, at hun får
"forkerte venner".
En anden af de interviewede familier var flyttet til kommunen bl.a. pga. det gode ry
på børneområdet kåringen som årets børnekommune i 2000, hvilket de ikke mente
kommunen levede op til. Ifølge personen var der sket væsentlige forringelser på
området, som især skyldes, at der ikke er nok ressourcer til institutioner og skoler.
Om kommunens ry som god børnekommune siger hun:

"Mere action, mindre marketing."

Kriminalitetsniveauet skal ned og
trygheden øges

Kriminalitetsniveauet er ligeledes et vigtigt område. Konkret peger 62 procent på,
at dette er vigtigt for deres beslutning om at blive. Da knap 60 procent samtidigt
angiver, at de er enten uenige eller meget uenige i, at der er et lavt kriminalitetsniveau i kommunen, er det et område, som kommunen som påpeget ovenfor bør
give en særlig opmærksomhed. Dette ikke mindst fordi det samtidigt er en af de
negative ting, som flest nævner, når de skal beskrive de fem første ting, der falder
dem ind, når de tænker på Høje-Taastrup Kommune.
Selvom omfanget af kriminalitet er et problem, som fylder meget i Høje-Taastrup
Kommunes omdømme, så oplever de interviewede ikke, at det fylder meget i hverdagen, idet kriminaliteten primært foregår i afgrænsede områder af kommunen.
Således nævnes især Taastrupgård og Høje Taastrup Station, som to områder,
hvor der er særligt utrygt på grund af bander og "møgunger". Næsten alle de interviewede giver således udtryk for, at de oplever, at det er ubehageligt at være på
Høje Taastrup station om aftenen, og flere tør slet ikke være der om aftenen. To af
de interviewede siger eksempelvis:

"Når min datter bliver ældre, skal hun ikke med S-toget om aftenen"

"Høje-Taastrup station er ikke fedt at komme til om
aftenen for en kvinde"
Høje Tåstrup station er et område, som rigtig mange af kommunens borgere og
rejsende med bopæl uden for kommunen bruger. Hvis der er utrygt at færdes der,
kan det være med til at give hele kommunen et dårligt ry. De interviewede ønsker
bl.a. derfor, at politiindsatsen i området omkring Høje Taastrup station og i Taastrupgård øges.
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Fordomme kan få
tilflytterne til at overveje at flytte

Billedet af Høje-Taastrup Kommune som en kommune, hvor der generelt er et højt
omfang af kriminalitet, betyder ifølge flere af de 10 interviewede, at de mødes med
fordomme fra personer, som ikke bor i kommunen. En af de interviewede siger eksempelvis:

"Jeg har mødt det så mange gange, at der er fordomme om kriminalitet. Det fortjener ikke så dårligt et ry, som det har i byen."

Det er således tydeligt, at enkelte områder med meget kriminalitet kan smitte af på
hele kommunens omdømme. Fordomme og et dårligt omdømme kan samtidig i sig
selv have en negativ effekt på beboernes tilfredshed med at bo i byen. Flere af de
interviewede giver således udtryk for, at de synes, det er ærgerligt at skulle forsvare sin bopælskommune.

"Det er træls at bo et sted, som alle andre synes er et lortested"

Derfor er der også en opgave i at formidle, at kommunen er bedre end sit ry, hvad
angår omfanget af kriminalitet og i det hele taget i at skabe mere positiv end negativ omtale af kommunen. En af de interviewede siger i den forbindelse:

"Man skal være stolt som borger, så bliver man ambassadør"

Ved at skabe positive historier om kommunen vil det således både have en effekt
på kommunens generelle omdømme og på borgernes motivation for at være ambassadører for kommunen. Begge forhold vil kunne være med til at tiltrække flere
borgere til kommunen.
I forhold til opgaven at ændre kommunens omdømme mere generelt, foreslår flere
af de interviewede, at kommunen lader sig inspirere af nogle af de kommuner, der
har formået at ændre deres omdømme og opfordrer i denne henseende kommunen til at tænke stort. En af de interviewede nævner for eksempel, at der kunne
satses på liebhaveri i området NærHeden og på at få velhavende borgere til at flytte ind og hermed skabe en sneboldseffekt. Det er vigtigt, at kommunen formår at
skabe positiv omtale, som modvirker negative historier.
Omkostninger i forbindelse med flytning spiller imidlertid en forholdsvis lille rolle i
beslutningen om at blive eller flytte væk fra kommunen. Så det er ikke det, der får
tilflytterne til at vælge at blive, hvilket det også er vigtigt at være opmærksom på.
Således forstået at det kan godt være, at kommune kan tiltrække bestemte segmenter af borgere til kommunen, men kommer de negative faktorer til at vægte
mere end de positive og dermed rammerne for det gode liv, så føler de sig ikke
stavnsbundet til kommunen. Det forhold, at kommunen er en forstadskommune
med mange tilflyttere, betyder sandsynligvis også, at kommunen ikke på samme
måde som mere udprægede landkommuner har mange beboere, som har boet i
kommunen i generationer, og som derfor føler en helt særlig tilknytning til kommu-
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nen. Dermed ikke sagt, at tilstedeværelsen af familie og netværk ikke betyder noget for, at borgere bosætter sig i Høje-Taastrup Kommune, men at det betyder
mindre end andre typer af kommuner.

5.5
De positive sider ved
kommune

Opsummering

Det som fylder mest i tilflytternes beskrivelse af de positive sider ved Høje Taastrup
er, at kommunen er centralt placeret i forhold til København, og at der er gode
transport- og indkøbsmuligheder og samtidig let adgang til grønne områder. Ting
som alle sammen var til stede, da tilflytterne flyttede til kommunen.
Det, som havde størst betydning for tilflytternes motiver til at flytte til kommunen,
var de gode transportmuligheder og mulighederne for at få meget bolig for pengene.
Det, som har størst betydning for at tilflytterne forbliver i kommunen, er ligeledes de
gode transportmuligheder, men også adgangen til attraktive naturområder samt
mulighederne for at leve et godt og aktivt liv med muligheder for fritidsaktiviteter.
For børnefamilierne spiller gode rammer for børnelivet ligeledes en stor rolle for
tilflytternes ønske om at blive i kommunen.
Det viser i denne henseende, at ikke alle nødvendigvis er tilfredse med kvaliteten
af rammerne på børneområdet. Det gælder flere af de 10 interviewede i forbindelse
med denne analyse. Flere af de interviewede har således haft negative oplevelser
på skoleområdet og har som følge heraf valgt at flytte deres børn på privatskoler.
Det skal i denne henseende bemærkes, at de interviewede alle er højtuddannede.
Generelt ser det ud til, at hvor det primært er de gode transportmuligheder og mulighederne for at få meget bolig for pengene, der har haft betydning for, at tilflytterne har valgt Høje-Taastrup Kommune, så er det i højere grad mulighederne for at
have et velfungerende og aktivt hverdagsliv, som får tilflytterne til at blive og således en bredere række af faktorer, som også tæller både den kommunale service
og tilstedeværelsen af grønne områder. Flere af disse ting havde tilflytterne kendskab til var til stede på tilflytningstidspunktet, men de vægtede ikke helt så højt i
beslutningen om at flytte til som i beslutningen om at blive.

De negative sider
ved kommunen

Det som omvendt fylder mest i tilflytternes beskrivelse af de negative sider af HøjeTaastrup Kommune er ghettoerne, indvandrerne og omfanget af kriminalitet samt
skolernes kvalitet.
Særligt omfanget af kriminalitet fylder meget hos tilflytterne. Selvom de påpeger, at
det primært foregår i Taastrupgård og ved Høje Taastrup station, så er det en parameter, der havde betydning for en del af tilflytternes beslutning om at flytte til, og
som har relativ stor betydning for, om tilflytterne ønsker at forblive i kommunen.
Det viser sig, at det ikke kun er omfanget af den faktiske kriminalitet, men også det
forhold, at kommunen har et ry for at have et højt omfang af kriminalitet, som har
en negativ indflydelse på tilflytternes lyst til at blive i kommunen. Flere af de inter-
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viewede giver således udtryk for, at de er træt af at bo et sted, som andre opfatter
som et dårligt sted at bo.
De interviewede tilflyttere peger på, at der er behov for at ændre kommunens omdømme, så borgerne kan være stolte af at bo der. Sker det, vil de også i højere
grad have lyst til at være ambassadører for kommunen. Kommunens opfordres i
denne henseende til at tænke stort og hente inspiration fra nogle af de kommuner,
som har haft succes med at ændre deres omdømme.

C:\Users\Jbak\Documents\HTK\Perceptionsanalyse-Høje Taastrup-rapport-version 3.pdf.docx

Perceptionsanalyse - Hvem bor i Høje Taastrup og hvorfor bor de der?

6
Indhold

59

Pendlernes kendskab til Høje-Taastrup
Kommune samt syn på kommunen

Dette kapitel indeholder en besvarelse og analyse af følgende spørgsmål:

›
›

Hvad er pendlernes kendskab til og syn på Høje-Taastrup Kommune – og
dermed de personer som arbejder i, men bor uden for kommunen?
Hvad skal der til for at få pendlerne til at bosætte sig i Høje-Taastrup Kommune?

Datagrundlag

Datagrundlaget består af en spørgeskemaundersøgelse blandt 395 pendlere.
Spørgeskemaet blev distribueret gennem virksomheder i kommunen, hvor der med
sikkerhed var pendlere ansat.

Repræsentativitet

Da spørgeskemaet er distribueret gennem virksomheder er alle respondenter i
beskæftigelse, og der er således ikke pensionister og unge under 18, som har svaret. De personer, der har svaret på spørgeskemaet, er endvidere en smule højere
uddannet end de tilflyttere, som har svaret på spørgeskemaet til denne gruppe.

6.1

Hvor bor pendlerne i dag?

Idet pendlerne kan betragtes som potentielle tilflyttere, er det interessant at se på,
hvor de bor i dag.
Af kortet nedenfor fremgår det, at en stor del af pendlerne kommer fra København
og hovedstadsområdet, mens der også er en stor andel fra Roskilde Kommune.
Konkret kommer knap hver femte af indpendlerne (19 %) fra København, mens
godt hver tiende kommer fra Roskilde (11 %).
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Figur 6-1:

Oversigt over, hvor de pendlere, som indgår i analysen bor.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse i november 2014 blandt 395 pendlere

6.2

Pendlernes kendskab til Høje-Taastrup
Kommune

Hvorfor spørge
pendlerne?

Med det mål at undersøge, hvad personer, som ikke bor i kommunen, tænker om
Høje-Taastrup Kommune, har vi valgt at spørge pendlerne. De arbejder i kommunen, men bor uden for og har således et vist kendskab til kommunen samtidigt
med, at en del af dem sandsynligvis har overvejet at flytte til kommunen og dermed
også udgør en af de mest centrale grupper af potentielle tilflyttere.

Pendlernes billede af
Høje-Taastrup
Kommune

På samme måde som tilflytterne blev pendlerne i spørgeskemaet bedt om at skrive
de fem første ting, de forbinder med Høje-Taastrup Kommune og desuden angive,
om der er tale om positive, negative eller neutrale tilkendegivelser. Sammenlagt
blev der tilkendegivet 1.447 forskellige ting, hvoraf 657 var positive, 467 negative
og de resterende 323 neutrale. Nedenfor er de ord, som optræder oftest, vist.
Figuren med de grønne ord viser de positive tilkendegivelser, mens figuren med de
røde ord viser de negative tilkendegivelser. Jo flere gange et ord optræder i besvarelserne, jo større er skriftstørrelsen for ordet i figuren.
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Positive tilkendegivelser om Høje-Taastrup Kommune fra spørgeskemaundersøgelsen. Skrifttypen for ordene forstørres hver gang samme ord optræder.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse i november 2014 blandt 395 pendlere

Figuren ovenfor viser, at blandt de første fem positive ting, som pendlerne forbinder med Høje Taastrup er City 2 og Ikea to af de ord, der oftest er nævnt. Derudover er der mange, der forbinder Høje Taastrup med gode transportmuligheder,
arbejde, grønne områder og borgmesteren. Alle fire ting vurderes som positive sider af Høje-Taastrup Kommune. Konkret nævnes Hedeland som et af de grønne
områder, som pendlerne forbinder med Høje-Taastrup Kommune.
Figur 6-3:

Negative tilkendegivelser omkring Høje-Taastrup Kommune fra spørgeskemaundersøgelsen. Skrifttypen for ordene forstørres hver gang samme ord optræder.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse i november 2014 blandt 395 pendlere

Blandt de negative tilkendegivelser nævnes Høje Taastrup Station oftest. Derudover nævnes ghettoer, kriminalitet, socialt (socialt udsathed og sociale problemer)
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og indvandrere også ofte. Pendlerne tilkendegiver desuden, at de synes kommunen er kedelig, bl.a. pga. mange betonbyggerier.
Pendlernes kendskab til Høje Taastrup

Et er, hvad pendlerne umiddelbart forbinder med Høje-Taastrup Kommune, noget
andet er, hvor godt de reelt kender Høje-Taastrup Kommune. Det har vi forsøgt at
afdække ved at spørge dem, hvor enig eller uenig de er i en række udsagn om Høje-Taastrup Kommune.
Figur 6-4:

Fordeling af besvarelser på spørgsmålet: Hvor enig eller uenig var du i følgende
udsagn om Høje-Taastrup Kommune?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse i november 2014 blandt 395 pendlere

Besvarelsen af dette spørgsmål, herunder det store antal, som har svaret ved ikke
til hovedparten af spørgsmålene, viser, at pendlernes kendskab til Høje-Taastrup
Kommune er relativt begrænset. Kendskabet til kommunen centrerer sig primært
om, at der er gode transportmuligheder, nem adgang til relevante arbejdspladser
og gode indkøbemuligheder.
Således angiver:

›
›
›

75 procent, at de er enig eller meget enig i, at der er gode transportmuligheder.
74 procent, at de er enig eller meget enig i, at der er nem adgang til relevante
arbejdspladser.
62 procent, at de er enig eller meget enig i, at der er gode indkøbsmuligheder.

Ligesom tilflytterne så ser pendlerne både de gode transportmuligheder og indkøbsmuligheder, som noget positivt og som noget de er enige i er til stede i kommunen.
Ikke overraskende så forbinder pendlerne Høje-Taastrup Kommune med arbejde,
og de er endvidere i denne henseende enige eller meget enige i, at der er nem
adgang til relevante arbejdspladser i kommunen. Et aspekt, som tilflytterne ikke
tillagde samme betydning. .
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Naturen og de grønne områder er ligeledes en af de positive ting, som pendlere
forbinder med kommunen, men de har ikke i samme omfang som tilflytterne kendskab til, at kommunen har attraktive naturområder. Således er "kun" 34 procent
enige eller meget enige i, at der er attraktive naturområder i kommunen, mens 39
procent har svaret "ved ikke". At det forholder sig således skyldes sikkert, at der er
mange pendlere, som ikke ser andet end området mellem stationen og deres arbejdspladsen. Der er således et potentiale for at øge pendlernes kendskab til
kommunens attraktive naturområder. Derudover er det vigtigt, at der arbejdes med
æstetikken i de områder, som de fleste pendlere ser til dagligt. Dette gælder både
områder omkring stationerne og områder som bilpendlere ser til dagligt.
Ligesom tilflytterne er pendlerne også enten uenige eller meget uenige i, at der er
et lavt niveau af kriminalitet i Høje-Taastrup Kommune. Sammenholdt med tilflytterne er det dog færre blandt pendlerne, der er uenige i, at der er et lavt kriminalitetsniveau i kommunen end blandt tilflytterne. Det gælder således 44 procent af
pendlerne mod 58 procent af tilflytterne. Det negative billede af omfanget af kriminalitet er således mere udbredt blandt tilflytterne end blandt pendlerne. Det skal i
denne henseende bemærkes, at knap halvdelen af pendlerne angiver, at de ikke
ved, om der er et lavt niveau af kriminalitet, hvilket alt andet lige må betragtes som
positivt. Så er det i hvert tilfælde sandsynligvis ikke det, der holder dem fra at flytte
til kommunen.
Ud over de beskrevne områder har pendlerne som påpeget ovenfor generelt et
forholdsvis begrænset kendskab til kommunen. Således er der mindst 60 procent,
som har svaret "ved ikke" til hvert af de udsagn, som omhandler de resterende områder. Dette gælder blandt andet nogle af de områder, som tilflytterne i høj grad
sætter pris på, og som har haft betydning for, at de er flyttet til og for, at de ønsker
at blive i kommunen, f.eks. muligheden for at leve et godt og aktivt liv, mulighederne for fritidsaktiviteter, rammerne for børnelivet og prisniveauet på boliger i kommunen.
Der eksisterer således et åbenlyst potentiale for at udbrede kendskabet til denne
række af kernekvaliteter, som kommunen har, herunder det forhold, at der er gode
muligheder for at få en hverdag til at hænge sammen med og uden børn og leve et
godt og aktivt liv med adgang til grønne områder og fritidsaktiviteter.

6.3

Hvad skal der til for at få pendlerne til at flytte
til Høje-Taastrup Kommune?

Pendlerne giver udtryk for, at en række forskellige betingelser skal være opfyldt,
hvis de skal overveje Høje-Taastrup Kommune som bopælskommune.
De vigtigste parametre er:

›
›

Gode transportmuligheder
Lavt niveau af kriminalitet

Størstedelen af pendlerne (80 %) tilkendegiver således, at det har stor eller meget
stor betydning, at der er gode transportmuligheder til og fra kommunen og et lavt
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niveau af kriminalitet, jf. figuren nedenfor. Hvad angår transportmuligheder, så har
pendlerne allerede den opfattelse, at dette er tilstede, jf. ovenfor. Hvad angår omfanget af kriminalitet er der relativt mange, der ikke har et billede heraf i dag (46
%), men samtidigt også en del, der ikke mener, at niveauet er lavt (44 %).
Såfremt kommunen ønsker, at flere af pendlerne bosætter sig i kommunen, er det
således vigtigt at sikre, at de får et positiv billede af omfanget af kriminalitet, herunder sikret, at niveauet er lavt.
Figur 6-5:

Fordeling af besvarelser på spørgsmålet: Hvilken betydning har disse faktorer
for, om du kunne overveje at flytte til Høje-Taastrup Kommune?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt pendlere til Høje-Taastrup Kommune, november 2014

Det kan endvidere konkluderes, at de faktorer, som har betydning for, om pendlerne ønsker at bosætte sig i Høje-Taastrup Kommune stort set er de samme, som
dem, som tilflytterne angiver som væsentlige i forhold til at blive boende i kommunen. Dog med den forskel, at pendlerne bl.a. vægter lav kriminalitet og adgangen
til relevante arbejdspladser højere end tilflytterne.
Adgangen til relevante arbejdspladser og tilstedeværelsen af gode indkøbsmuligheder, som ligeledes vægter højt hos pendlerne er begge to forhold, som pendlerne allerede mener er tilstede i kommunen, og som også vidner om, at pendlerne
lægger vægt på, at der er styr på de praktiske ting, som får hverdagen til at fungere.
Andre områder, som pendlere vurderer, er vigtige, er mulighederne for at leve et
godt og aktivt liv, mulighederne for at få meget bolig for pengene, mulighederne for
fritidsaktiviteter og attraktive naturområder, samt at der er gode rammer for børnelivet. Dette er områder, som pendlerne typisk ikke har et billede af er til stede i dag,
men til gengæld områder, som tilflytterne angiver, er til stede, og som de for hovedpartens vedkommende har en positiv opfattelse af.
Konkret svarer mere end 60 procent af pendlerne, at de ikke ved, om mange af
disse faktorer er til stede i dag:
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›

Mulighederne for at leve et godt og aktivt liv – 71 procent angiver, at dette har
stor eller meget stor betydning, men 61 procent angiver, at de ikke ved om
dette er muligt i dag.

›

Mulighederne for at få meget bolig for pengene - 70 procent angiver, at dette
har stor eller meget stor betydning, men 64 procent angiver, at de ikke ved om
dette er muligt i dag.

›

Attraktive naturområder – 69 procent angiver, at dette har stor eller meget stor
betydning, men 39 procent angiver, at de ikke ved, om det er til stede i dag.

›

Gode muligheder for fritidsaktiviteter - 69 procent angiver, at dette har stor
eller meget stor betydning, men 39 procent angiver, at de ikke ved, om det er
til stede i dag.

›

Gode rammer for børnelivet – 54 procent angiver, at dette har stor eller meget
stor betydning, men 71 procent angiver, at de ikke ved, om det er til stede i
dag.

Givet af kommunen ønsker, at flere af pendlerne bosætter sig i kommunen, vil det
være vigtigt at få kommunikeret, at mange af de forhold, som de lægger vægt på,
findes i kommunen. Dette kunne være som led i en kampagne, hvor der igangsættes en række indsatser og aktiviteter for at forbedre kommunens omdømme. Tilflytterne vil i denne henseende kunne bruges som gode ambassadører, idet de som
nævnt finder, at mange af de ting i dag er til stede. Omend flere mener, at der er
plads til forbedringer på skole området, som børnefamilierne typisk lægger stor
vægt på.
Omdrejningspunktet for en sådan kampagne kunne være, at Høje-Taastrup Kommune har gode rammer for at leve et godt og aktivt hverdagsliv, hvor der er styr på
de praktiske ting, som det er nødvendigt at have på plads for at få hverdagen til at
hænge sammen.
Boligområdet

Et af de områder, som pendlerne lægger vægt på i forbindelse med en eventuel
flytning, er boligområdet. Det er således vigtigt, at den rigtige bolig er tilgængelig
og til den rigtige pris. Det stiller dog også krav til området, som boligen er placeret
i.

"Kommunen har næsten forbløffende få interessante / spændende boligområder for familier med god og stabil indkomst."

Boligbyggeriet og byudviklingen har stået forholdsvis stille siden finanskrisens
begyndelse, og der er behov for at gennemtænke, hvordan fremtidig byudvikling
kan komme potentielle tilflyttere til gode. Blandt de negative tilkendegivelser om
kommunen var der blandt pendlerne mange, der gav udtryk for, at kommunen er
kedelig. Der er således en opgave for kommunen i at skabe mere liv i kommunen
og i de enkelte boligområder. En af pendlerne siger bl.a.:
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"Hvis NærHeden skulle være attraktiv for mig, skal der være et
ambitiøst kulturhus, der samler områdets borgere om fælles
temaer, interesser og aktiviteter."

Det er vigtigt, at familier med stabil indkomst tilbydes hele pakken, som gør at et
område er interessant for dem. Dette inkluderer, at boligområdet er trygt at være i,
og at børn tilbydes gode folkeskoler og institutioner. Derudover kræves det, at der
er mulighed for at dyrke fritidsaktiviteter og at leve et godt og aktivt liv generelt. De
praktiske ting i hverdagen som transport og indkøb er godt dækket, hvilket tilkendegives af såvel pendlere som tilflyttere.

De positive sider ved
kommune

6.4

Opsummering

Pendlernes kendskab til Høje-Taastrup Kommune begrænser sig generelt til ganske få elementer. Af positive elementer er pendlerne især bekendt med adgangen
til relevante arbejdspladser, transportmulighederne og indkøbsmulighederne. Derudover har pendlerne til dels kendskab til naturområderne i kommunen, dog ikke i
samme grad som tilflytterne.
Hvis pendlerne skal overveje at flytte til Høje-Taastrup Kommune skal en række
betingelser være opfyldt. Blandt disse er de ovennævnte faktorer, som pendlerne
har kendskab til, men også faktorer som er til stede i kommunen, men som pendlerne har ringe viden om. Dette gælder faktorer som muligheder for fritidsaktiviteter,
naturområderne og at det er muligt at leve et godt og aktivt liv i kommunen.
Generelt kan siges, at attraktive familier ofte kræver, at alle forhold er i orden i det
område, de flytter til. Hele pakken i forhold til at leve et travlt familieliv med børn,
arbejde og fritidsaktiviteter skal således være på plads, og det er vigtigt at få dette
kommunikeret til potentielle tilflyttere. Et vigtigt element i denne sammenhæng er
prisniveauet. Tilflytterne giver udtryk for, at der er mulighed for at få meget bolig for
pengene, hvilket pendlerne ikke har viden om. Dette er endnu et emne som potentielle tilflyttere bør oplyses om.

De negative sider
ved kommunen

De ting som pendlerne beskriver som negative handler i høj grad om kriminalitet og
ghettoer. I højere grad end tilflytterne mener pendlerne, at der er meget kriminalitet
i kommunen. Dette fylder således også mere i pendlernes bevidsthed, når de skal
overveje at flytte til Høje-Taastrup Kommune.
Der ligger således en stor opgave i at forhindre kriminalitet og oplyse omverdenen
om niveauet af kriminalitet i de specifikke områder, som potentielle tilflyttere kan
flytte til. Derudover er det også vigtigt at oplyse om kriminalitet i kommunen generelt, da udefrakommende ofte har en opfattelse af, at der er meget kriminalitet i
hele kommunen.
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Indsatsområder

I de foregående kapitler har vi beskrevet og analyseret

›

Tilflytternes syn på Høje-Taastrup Kommune samt deres motiver for at flytte til
kommunen og for at blive boende.

›

Pendlernes syn på kommunen og deres krav til de forhold, som skal være til
stede i forbindelse med en eventuel flytning til Høje-Taastrup Kommune.

I dette kapitel samler vi op på de vigtigste resultater og erfaringer fra de foregående kapitler og udpeger nogle af de områder, som det er vigtigt, at kommunen er
særligt opmærksom på, når de vil forbedre kommunens omdømme.
Blandt tilflyttere fremhæves især transport- og indkøbsmuligheder, naturen samt
mulighederne for at dyrke fritidsaktiviteter og leve et aktivt liv som positive elementer, der bliver værdsat. Af negative faktorer nævnes især kriminaliteten som værende et problematisk område. Derudover er der udfordringer for skoleområdet,
som er meget afgørende for de, som har børn i skole.
Blandt pendlerne nævnes kriminaliteten ligeledes som en vigtig negativ faktor.
Transport- og indkøbsmulighederne ses som meget positive og vigtige elementer
blandt pendlerne. Naturen og mulighederne for at leve et aktivt liv er områder, som
pendlerne har relativt lidt kendskab til, hvilket generelt er kendetegnende for mange af kommunens kvaliteter.
I det følgende beskrives forskellige grupper af tilflyttere og pendlere i forhold til deres syn på kommunen, og hvilke emner de synes er vigtige i forbindelse med en
flytning. Efterfølgende uddybes de vigtigste områder, og der gives anbefalinger på
baggrund af disse.
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7.1

Indsatskort

Beskrivelse af pendlere og tilflytteres syn på
Høje-Taastrup Kommune samt deres
bevæggrunde for at flytte

De foregående kapitler bygger i høj grad på de dele af spørgeskemaerne, hvor
respondenter er blevet bedt om at angive forskellige emners betydning for at flytte
til eller overveje at flytte til Høje-Taastrup Kommune, samt i hvor høj grad de er
enige i, at disse faktorer er til stede i kommunen i dag.
I dette kapitel vil vi præsentere respondenternes svar på disse spørgsmål ved at
sætte dem ind i indsatskort, hvor betydning og enighed kombineres. Herved kan vi
udlede, hvilke områder kommunen især bør prioritere i forbindelse med deres indsats for at tiltrække flere borgere og forbedre kommunens omdømme. Det vil typisk
være de områder, som tilflytterne og pendlerne angiver har stor betydning, men
som de ikke er enige i er til stede i dag (det røde felt i kvadratet nedenfor).
Indsatskortet er inddelt i fire kvadrater, som defineres på baggrund af de
gennemsnitlige besvarelser. Selvom der i de enkelte områder kan være forskelle,
defineres områderne som udgangspunkt således:
Emner i dette felt vurderer respondenterne

Emner i dette felt vurderer respondenterne

er til stede, men de har mindre betydning

både er til stede og har stor betydning

Emner i dette felt vurderer respondenterne

Emner i dette felt vurderer respondenterne

ikke er til stede, men de har heller ikke den

har stor betydning, men de er ikke til stede

store betydning

Alle tilflyttere

Første indsatskort, som vises, er lavet på baggrund af alle tilflyttere, som har
deltaget i spørgeskemaundersøgelsen og viser sammenhængen mellem tilflytternes vurdering af konkrete forholds betydning for deres motiver for at flytte til kommunen, og deres vurdering af om de forskellige forhold var til stede på tilflytningstidspunktet.
Kortet viser, at de emner, som har betydet mest for tilflytterne i forbindelse med
deres flytning til kommunen, også er de emner, som de på tilflytningstidspunktet
var mest tilfredse med (enige i var til stede). Dette gælder dog ikke for niveauet af
kriminalitet, som, tilflytterne vurderer, har stor betydning, men som ikke vurderes
som lavt. Det element, som tilflytterne er næstmindst tilfredse med, er mulighederne for at få indflydelse på udviklingen af eget byområde. Dette er dog et element,
som prioriteres forholdsvis lavt, og som de således har angivet har lavere betydning.
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Indsatskort for alle tilflyttere.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt tilflyttere til Høje-Taastrup Kommune i perioden
2004-2014

Transportmulighederne er den faktor, som tilflytterne er mest tilfredse med, og som
samtidigt havde størst betydning for deres beslutning om at flytte til kommunen.
Dette er således en af de største attraktiviteter ved Høje-Taastrup Kommune, omend det ikke kan stå alene.
Indkøbsmulighederne er ligeledes et af de områder, som tilflytterne er mest tilfredse med, og som også var meget vigtig for deres beslutning om at flytte til kommunen og dermed også et område, som kommunen med fordel kan fremhæve i en
eventuel kampagne for at tiltrække flere borgere.
Muligheden for at få meget bolig for pengene er et emne, som tilflytterne prioriterer
meget højt, og som de er gennemsnitligt tilfredse med. Spørgsmålet er, hvad de
mere præcis mener med meget bolig for pengene. Det vil sandsynligvis være individuelt, hvilke ønsker de forskellige segmenter af borgere har. Men satses der på
høje indkomstgrupper, så tyder analysen på, at de især efterspørger parcelhuse i
enten Hedehusene eller "Resten af HTK".
Par 30-49 år med børn

Næste indsatskort viser resultaterne for de 30-49 år par med børn. Denne gruppe
udgør en af de potentielle målgrupper for kommunens bosætningsstrategi, idet de
ofte er relativt ressourcestærke.
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Figuren nedenfor viser, at disse tilflyttere prioriterer anderledes end tilflytterne generelt. Således havde rammerne for børnelivet ikke overraskende særlig stor betydning for disse familiers beslutning om at flytte til kommunen. Generelt er familierne tilfredse med disse rammer, men ikke i samme grad som emnet berettiger til.
Så hvis kommunen vil tiltrække flere af denne type af borgere, skal rammerne for
børnefamilierne være i orden, og det skal være kendt, at de er i orden.
Det havde endvidere stor betydning for deres beslutning om at flytte til HøjeTaastrup Kommune, at det var muligt at opnå meget bolig for pengene, hvilket ligeledes var et ønske de kunne få opfyldt i Høje-Taastrup Kommune. Mulighederne
for at dyrke fritidsinteresser og leve et godt og aktivt liv samt de attraktive naturområder er alle sammen elementer, som også blev tillagt stor vægt i forbindelse med
tilflytningen, og som denne gruppe af tilflyttere er tilfredse med.
Figur 7-2:

Indsatskort for tilflyttere par med børn 30-49 år.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt tilflyttere til Høje-Taastrup Kommune i perioden
2004-2014

Et andet punkt, som er vigtigere for denne gruppe end for de øvrige grupper af tilflyttere, er adgang til uddannelesinstitutioner, hvilket naturligt hænger sammen
med, at familierne i denne gruppe har børn.
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Som det var tilfældet med alle tilflyttere er kriminaliteten i kommunen et område,
som bekymrer disse tilflyttere.
Høj uddannelse og indkomst

En anden potentiel målgruppe for kommunen bosætningsstrategi er borgere med
højt uddannelsesniveau og høj indkomst.
Ligesom for tilflytterne generelt og de 30-49-årige børnefamilier er transportmulighederne både det enkeltstående element, som havde størst betydning for de
højtuddannedes og højtlønnedes beslutning om at flytte til Høje-Taastrup Kommune og det område, som disse tilflyttere var og er mest tilfredse med, jf. kortet nedenfor. Omfanget af kriminalitet er omvendt ligesom for de øvrige grupper det enkeltstående element, som disse tilflyttere er mindst tilfredse med, men som, de
vurderer, er relativt vigtigt.
Figur 7-3:

Indsatskort for tilflyttere med høj årlig husstandsindkomst (over 500.000) og højt
uddannelsesniveau (lang videregående uddannelse eller forsker).

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt tilflyttere til Høje-Taastrup Kommune i perioden
2004-2014

C:\Users\Jbak\Documents\HTK\Perceptionsanalyse-Høje Taastrup-rapport-version 3.pdf.docx

72

Perceptionsanalyse - Hvem bor i Høje Taastrup og hvorfor bor de der?

Emner, som derudover er vigtige for disse personer, er gode fritidsaktiviteter, indkøbsmuligheder, gode rammer for børnelivet, mulighed for at få meget bolig for
pengene, attraktive naturområder samt mulighed for at leve et godt og aktivt liv.
Samlet kan det konkluderes, at det denne gruppe lægger vægt på til forveksling
ligner det, den samlede gruppe af tilflyttere lægger vægt på og dermed hele pakken i forhold til mulighederne for at leve et godt og aktivt liv med plads og tid til
børn og fritidsinteresser. Ting, som de allerede vurderer, er til stede i HøjeTaastrup Kommune. Interviewene viste imidlertid, at denne gruppe stiller høje krav
til skolernes kvalitet, hvorfor det er en parameter, som skal være i orden for at tiltrække denne målgruppe, og som der ikke må slækkes for meget på, da det samtidigt er en gruppe, som har råd til at flytte og/eller flytte deres barn på privatskole.
Pendlere

Pendlerne er ligeledes en potentiel målgruppe og en særlig interessant gruppe,
idet de allerede har deres gang i kommunen i kraft af deres arbejde og derfor også
har et incitament til at flytte til kommunen7.
Indsatskortet for pendlerne viser, at pendlerne skiller sig ud ved, at niveauet af
kriminalitet har særlig stor betydning for deres overvejelser om at flytte til Høje
Taastrup. Det er samtidig det område, som de er mindst tilfredse med.
Et andet område, som, pendlerne ikke tror, er til stede i kommunen, er mulighederne for at få meget bolig for pengene, hvilket er vigtigt for denne gruppe. Dette kan
skyldes, at pendlere efterspørger andre kvaliteter i boligen end tilflytterne, eller at
de ikke er klar over, hvilke muligheder der er på denne front i Høje-Taastrup Kommune. Det kan også hænge sammen med, at pendlerne til forskel fra tilflytterne
lægger vægt på mulighederne for at få indflydelse på udviklingen af eget boligområde, hvilket de dog også tror, de kan få i Høje-Taastrup Kommune, men måske
ikke på den type af boliger, som de efterspørger. Det kunne således være relevant
at få undersøgt, hvilke typer af boliger det er, pendlerne mere præcis efterspørger.
Generelt vurderer pendlerne, at der ikke er gode rammer for børnelivet, men det er
heller ikke et element, som er afgørende for dem.
Adgang til relevante arbejdspladser vurderes i høj grad at være til stede i HøjeTaastrup Kommune, hvilket også gælder indkøbsmuligheder. Mulighederne for
fritidsaktiviteter og at leve et godt og aktivt liv samt naturområderne er ifølge pendlerne tilfredsstillende, selvom der er plads til forbedring.

7

For at kunne lave et indsatskort for pendlerne har det været nødvendigt at fjerne
det store antal "ved ikke" svar, hvilket betyder, at mange af punkterne baseres på
ca. halvdelen af besvarelserne.
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Figur 7-4:
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Indsatskort for alle pendlere.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt pendlere til Høje-Taastrup Kommune, 2014

7.2

Specifikke indsatsområder

I dette afsnit kigger vi nærmere på, hvilke områder det er oplagt, at Høje-Taastrup
Kommune sætter særligt fokus på i deres indsats for at tiltrække nye borgere til
kommunen og dermed i forbindelse med formuleringen af deres bosætningsstrategi.
I den forbindelse er det vigtigt at have for øje, at tilflytterne generelt vælger bopæl
efter, hvor de regner med at kunne få opfyldt flest af deres ønsker. Det er således
vigtigt at have kendskab til de potentielle målgruppers ønsker og sikre, at de har
kendskab til, at de kan få deres ønsker opfyldt ved at bosætte sig i Høje-Taastrup
Kommune.
En stor del af indsatsen i forhold til at gøre kommunen attraktiv for de borgere,
kommunen ønsker at tiltrække, handler således om at udbrede kendskabet til de
kvaliteter, som matcher de potentielle tilflytteres behov, og som er til stede i kommunen. Dette delafsnit beskriver enkelte faktorer.

7.2.1 Omfanget af kriminalitet
Både tilflytterne og pendlerne peger på, at omfanget af kriminalitet er det vigtigste
indsatsområde. Det er på den ene side afgørende for beslutningen om at flytte til
og blive i kommunen. På den anden side vurderer begge grupper, at niveauet er
for højt i dag. Niveauet har især stor betydning for pendlernes lyst til at flytte til Hø-
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je-Taastrup Kommune. Derfor er der ingen tvivl om, at dette er et område, der skal
gøres noget ved.
Det har vist sig kun at være få afgrænsede områder, hvor der er meget kriminalitet,
og som belaster kommunens image. Således har relativt få negative historier i medierne givet et billede af, at der er meget kriminalitet i hele kommunen, hvilket ikke
er den oplevelse beboerne generelt har, hvis der ses bort fra beboerne i de pågældende områder. De interviewede tilflyttere giver udtryk for, at der ikke er meget
kriminalitet i de områder, de bor i, men at der er andre områder i kommunen, hvor
det er utrygt at være. Dette gælder især området omkring Høje Taastrup station,
hvor mange utilpassede unge tilsyneladende hænger ud og laver ballade. Flere af
de interviewede personer fortæller således, at de ikke kommer på Høje Taastrup
station om aftenen af den grund.
Personer, som ikke bor i kommunen, har ofte ikke set meget andet af kommunen
end områderne omkring stationerne, og deres viden begrænser sig sandsynligvis
til de ting, som er dækket i medierne. Disse personer har ofte en opfattelse af, at
der er meget kriminalitet i hele kommunen. Flere af de interviewede giver udtryk for
fordomme blandt personer, som ikke bor i kommunen – fordomme som i relativ høj
grad ikke er realiteten.
Der er således to vigtige opgaver for kommunen. For det første er det vigtigt at
skabe en højere grad af tryghed blandt de personer, som færdes på områderne
omkring stationerne og i de udsatte områder, herunder tilskynde DSB til at gøre
områderne omkring stationerne især ved Høje Taastrup station mere indbydende
og rare.
Dernæst er det vigtigt at oplyse omverdenen om, at der ikke generelt er et højt kriminalitetsniveau i kommunen, herunder om muligt sikre at mediedækningen omfatter flere positive historier end negative. En af de interviewede foreslog, at kommunen fandt en eller anden måde at brande kommunen på, som gjorde, at omverdenen primært forbandt Høje-Taastrup Kommune med dette og ikke med kriminalitet.

7.2.2 Transport- og indkøbsmuligheder
For mange familier er det vigtigt, at der er gode rammer for hverdagslivet og de
praktiske ting, som hverdagslivet indbefatter. Dette inkluderer bl.a. gode transportog indkøbsmuligheder.
Det er to af de ting, som både tilflytterne og pendlerne lægger meget stor vægt på i
forbindelse med deres beslutning om at bosætte sig i Høje-Taastrup Kommune, og
som kommunen til fulde kan levere. Det er samtidig to af de ting, som begge grupper forbinder mest positivt med Høje-Taastrup Kommune.
Disse to områder bør derfor fortsat prioriteres i lige så høj grad, som det er tilfældet
i dag. Det er endvidere oplagt at bruge dem i konkrete indsatser for at tiltrække
attraktive tilflyttere – omend det er faktorer, som i vidt omfang er kendte i dag.

C:\Users\Jbak\Documents\HTK\Perceptionsanalyse-Høje Taastrup-rapport-version 3.pdf.docx

Perceptionsanalyse - Hvem bor i Høje Taastrup og hvorfor bor de der?

75

7.2.3 Børneområdet (skoler, institutioner og uddannelser)
Børneområdet er et område, som der er forskellige holdninger til alt efter, om der er
tale om familier med børn eller ej.
Generelt er tilflytterne tilfredse med rammerne for børnelivet – om end ikke alle er
lige tilfredse med kvaliteten på skoleområdet.
For pendlernes vedkommende generelt har børneområdet ikke stor betydning for
deres beslutning om at flytte til Høje-Taastrup Kommune. De ved typisk ikke meget
om området i dag.
Blandt de personer, som deltog i interviewene, var der flere personer, som af forskellige årsager har placeret deres børn i privatskoler. Fælles for disse er, at børnene trives i privatskolerne. For de personer, som har børn i folkeskolen, er dette
ikke altid tilfældet. Problemerne som nævnes handler især om manglende ressourcer samt en problematisk elevsammensætning grundet mange svage elever. Disse
elever fylder meget i skolerne, og der savnes fokus på de stærke elever, så niveauet ikke falder.
Et af børnene var efter skolesammenlægningen udsat for meget ubehagelige oplevelser, som i høj grad skyldtes, at der manglede ressourcer til at lette en skolesammenlægning, hvor mange svage elever var indblandet.
Anbefalinger på børneområdet omhandler således, at der sættes fokus på at sikre
kvaliteten af folkeskolerne, herunder sikre, at der er attraktive skoler, som også
matcher de ressourcestærke elevers behov.
Desuden indikerer tilflytternes mere positive holdning til børneområdet i forhold til
pendlerne, at der er potentiale for at udbrede budskabet om mulighederne for at
leve et liv med børn i kommunen. Tidligere har Høje-Taastrup Kommune været
Årets børnekommune,8 hvilket giver meget positiv omtale for kommunen. Da børneområdet er et meget vigtigt område kan en indsats på dette område være med til
at give kommunens omdømme et positivt løft.

7.2.4 Grønne områder og fritidsaktiviteter
Et af de områder, som tilflytterne er meget glade for og som har betydning for deres ønske om at blive i kommunen, er de attraktive naturområder i kommunen. Flere af de interviewede personer angiver således, at de blev overrasket over omfanget og kvaliteten af de grønne områder i kommunen, efter de er flyttet til. Dette indikerer, at der er potentiale for at udbrede kendskabet til disse områder. Det samme gælder mulighederne for fritidsaktiviteter og i det hele taget mulighederne for at
leve et godt og aktivt liv i Høje-Taastrup Kommune.
At der er potentiale for videre markedsføring på denne front understreges endvidere af, at tilflytterne i højere grad end pendlerne er enige i, at de nævnte faktorer er

8

http://www.b.dk/danmark/aarets-boernekommune-deler-floedeboller-ud
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til stede i kommunen. Samtidig viser spørgeskemaundersøgelserne, at dette er
områder, som både tilflytterne og pendlerne lægger stor vægt på. Mange af de,
som er flyttet til kommunen, er flyttet væk fra storbyen for at komme tættere på naturen. Det er vigtigt at udbrede budskabet om, at dette er muligt i Høje-Taastrup
Kommune samtidig med, at man stadig bor i kort afstand til byen.
Det anbefales derfor, at mulighederne for at leve et aktivt liv med attraktive naturområder og mange muligheder for fritidsaktiviteter bruges i markedsføringen i forbindelse med at tiltrække attraktive familier og skabe et bedre omdømme for kommunen.

7.2.5 Boligområdet og den samlede pakke
Analysen i de forudgående kapitler viser med stor tydelighed, at de attraktive familier, som Høje-Taastrup Kommune har som mål at tiltrække, ofte kræver, at mange
forskellige elementer skal være til stede, før de vil overveje at flytte til en bestemt
kommune. Således skal den rigtige bolig være til rådighed i det rigtige område og
til den rigtige pris. I perioden 2004-2008 blev der bygget mange parcelhuse, og
forholdsvis mange borgere med højt uddannelsesniveau og høj indkomst flyttede til
kommunen. I den efterfølgende periode, 2009-2013, var der stilstand i boligbyggeriet, og kommunen formåede samtidig ikke at tiltrække attraktive borgere i samme
grad som den foregående periode. Det anbefales derfor, at der arbejdes på at
igangsætte boligbyggeriet især i forhold til at bygge attraktive boliger i de områder,
hvor der er potentiale for dette.
Derudover skal praktiske ting i hverdagen som transport og indkøb være nemt tilgængelige, så disse kan klares hurtigt i en travl hverdag. Skoler og institutioner
skal ligeledes være gode, så børnene trives og får den bedst mulige start på uddannelsen. Endelig er det vigtigt, at der er mulighed for at være aktiv og have mulighed for at dyrke fritidsinteresser og have adgang til natur og grønne områder i
nærområdet. Sidst men ikke mindst skal der være trygt at færdes, og området skal
have et godt omdømme.
Byudviklingen i Høje-Taastrup Kommune har været hårdt ramt af finanskrisen, hvilket har betydet, at der stort set ikke er bygget nye boliger efter 2008. Blandt de
interviewede personer efterspørges det, at der satses på mere byudvikling for de
borgere, som bor i kommunen, og de som kommer til at bo der i fremtiden. Der er
således gjort meget for at gøre kommunen attraktiv for virksomheder, men det er
vigtigt, at der bygges boliger og udvikles boligområder, som de attraktive familier
efterspørger.
Mange af de førnævnte elementer, som disse borgere efterspørger, er allerede til
stede i Høje-Taastrup Kommune. Der er således en stor opgave i at oplyse omverdenen om, at det er muligt at leve et godt familieliv med børn og en travl hverdag i
Høje-Taastrup Kommune.
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Bilag A

77

Hvilke tilflyttere og pendlere har
svaret på spørgeskemaet?

Tilflyttere
Spørgeskemaet til pendlerne blev sendt ud til tilflyttere fra perioden 2004-2014,
som stadig bor i Høje-Taastrup Kommune og blev distribueret via Digital Post. Dette betyder, at målgruppen for undersøgelsen er den samme, som blev undersøgt i
afsnit 4.
I alt blev der modtaget 976 besvarelser. Hvis det antages, at der kun er en fra hver
husstand, som har svaret, dækker besvarelserne 2.257 personer ud af 15.266 mulige. Nedenstående figur viser fordelingen af respondenter og tilflyttere i alt i forhold
til, hvilket område de bor i. Figuren viser, at respondenter og tilflyttere er nogenlunde ens fordelt i både perioden 2004-2008 og 2009-2013.
Figur 7-5:

Fordeling af respondenter og tilflytter i forhold til bopælsområde og flyttetidspunkt.

Kilde: Spørgeskema blandt tilflyttere til Høje-Taastrup Kommune, 2004-2014.

Gennemsnitsalderen for respondenter på spørgeskemaet er 36,7 år, hvilket er højere end gennemsnittet for tilflyttere. I den sammenhæng er det dog vigtigt at bemærke, at spørgeskemaet ikke er sendt ud til unge under 18.
Nedenstående figur viser aldersfordelingen for besvarelserne samt for de mulige
tilflyttere. Det fremgår af figuren, at der er en lille underrepræsentation af 18-24årige blandt besvarelserne, hvilket især er gældende for tilflytterne fra 2009-2013.
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Figur 7-6:

Aldersfordeling for alle tilflyttere, som har svaret på spørgeskemaet samt alle
tilflyttere.

Kilde: Spørgeskema blandt tilflyttere til Høje-Taastrup Kommune, 2004-2014

Nedenstående figur viser den højeste fuldførte uddannelse på tilflytningstidspunktet for de, som har besvaret spørgeskemaet, samt den højeste fuldførte uddannelse for samtlige tilflyttere i perioden 2004-2013.
Figur 7-7:

Højeste fuldførte uddannelse på tilflytningstidspunktet for respondenter samt
højeste fuldførte uddannelse for tilflyttere primo 2014.

Kilde: Spørgeskema blandt tilflyttere til Høje-Taastrup Kommune, 2004-2014

De to tal er derfor ikke direkte sammenlignelige, da respondenter kan have hævet
uddannelsesniveauet sidenhed. Dog ses det tydeligt, at de, som har besvaret
spørgeskemaet generelt, har et højere uddannelsesniveau end tilflyttere generelt.
Næste parameter, hvor respondenter og tilflyttere i alt sammenlignes, er familietyper. Nedenstående figur viser fordelingen af respondenter og tilflyttere i forhold til
familietyper. Det skal bemærkes, at der for tilflyttere i alt er lavet statistik på antal
familier i denne sammenhæng. Dette betyder, at en familie bestående af en enlig
uden børn dækker over en enkelt person, mens en familie bestående af et par med
børn dækker over flere personer.
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Figuren viser, at der er en høj grad af besvarelser fra par uden børn, mens der er
relativt få besvarelser fra enlige uden børn.
Figur 7-8:

Familiers fordeling i forhold til familietype for deltagere i spørgeskemaet og tilflyttere i alt.

Kilde: Spørgeskema blandt tilflyttere til Høje-Taastrup Kommune, 2004-2014.

Figuren nedenfor viser fordelingen af tilflyttere og respondenters boligtype.
Figur 7-9:

Nuværende boligtype for tilflyttere og respondenter.

Kilde: Spørgeskema blandt tilflyttere til Høje-Taastrup Kommune, 2004-2014

Det fremgår, at der især for tilflyttere fra 2009-2013 er relativ mange, som bor i
etageboliger, som har svaret. For begge tidsperioder er der en underrepræsentation af personer, som bor i rækkehus.
Samlet set kan det konkluderes, at de tilflyttere på visse punkter er ens i forhold til
alle tilflyttere fra perioden, mens de på andre punkter afviger. Afvigende punkter er
især uddannelse, familietype og til en vis grad boligtype.

Pendlerne
For at undersøge opfattelsen af Høje-Taastrup Kommune blandt potentielle tilflyttere er en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt personer, som pendler til
kommunen. Spørgeskemaet blev distribueret gennem virksomheder i kommunen,
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hvor der arbejder personer, som ikke bor i kommunen. I alt blev 395 besvarelser
modtaget.
Pendlerne, som har besvaret spørgeskemaet, er i gennemsnit 44,9 år, hvilket er
ca. 5 år mere end beboerne i kommunen og 15 år mere end tilflytterne. Igen er det
dog vigtigt at bemærke, at spørgeskemaet har været målrettet personer over 18 år,
hvilket øger gennemsnitsalderen på respondenterne. Da spørgeskemaet er distribueret gennem virksomhederne, er der ikke besvarelser fra pensionister. Således
er 61 procent af respondenterne mellem 35-54 år, mens 21 procent er under 35 år,
og 18 procent er mindst 55 år.
På uddannelsesfronten er respondenterne lidt højere uddannet end tilflytterne og
en smule højere end besvarelserne af spørgeskemaet til tilflyttere. Dette kan også
hænge sammen med den lidt højere alder blandt respondenterne på spørgeskemaet til pendlerne. Uddannelsesniveau for deltagere i spørgeskemaet er vist på
figuren nedenfor.
Figur 7-10:

Fordeling af uddannelsesniveau for deltagere i spørgeskemaet.

Kilde: Spørgeskema blandt pendlere til Høje-Taastrup Kommune
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Bilag B

81

Sammenligning af besvarelser fra
tilflyttere 2004-2008 og 2009-2013
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Bilag C
Figur 7-11:

Detaljeret branchefordeling
Fordeling af de beskæftigede borgere i branchen "Handel og transport mv." efter
område. 2013

Kilde: Danmarks Statistik

Figur 7-12:

Fordeling af de beskæftigede borgere i branchen "Erhvervsservice" efter område. 2013

Kilde: Danmarks Statistik
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Figur 7-13:
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Fordeling af de beskæftigede borgere i branchen "Offentlig administration, undervisning og sundhed" efter område.

Kilde: Danmarks Statistik
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Bilag D

Net promoter score

I spørgeskemaundersøgelserne blandt tilflyttere og pendlere blev deltagerne
spurgt, i hvor høj grad de vil anbefale Høje-Taastrup Kommune som bopælskommune til familie og venner på en skala fra 0-10, hvor 0 er "slet ikke" og 10 er "i meget høj grad". Spørgsmålet er brugt til at udregne andelen af ambassadører (promoters) og kritikkere (detractors). Ambassadører er de personer, som svarer 9 eller
10 til spørgsmålet, om de vil anbefale kommunen som bopælskommune til familie
og venner, mens kritikkerne er personer, som svarer fra 0 til 6 på dette spørgsmål.
Net promoter scoren udregnes som andelen af ambassadører minus andelen af
kritikkere som vist på billedet nedenfor.
Figur 7-14:

Udregning af Net Promoter Score.

Tilflyttere
For både tilflyttere fra perioden 2004-2008 og fra perioden 2009-2014 opnås en
negativ Net Promoter Score. Således er der blandt tilflytterne fra perioden 20042008 13 procent, som er ambassadører, mens 55 procent af tilflytterne fra den periode er kritikkere, hvilket giver en Net Promoter Score på -42 procent. Blandt tilflytterne fra perioden 2009-2014 er 15 procent ambassadører, mens 47 procent er
kritikkere, hvilket giver en Net Promoter Score på -32 procent.
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Figur 7-15:
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Tilflytteres besvarelse på spørgsmålet: I hvilken grad vil du anbefale venner og
familie at flytte til Høje-Taastrup Kommune på en skala fra 0-10, hvor 10 er "i
meget høj grad" og 0 er "slet ikke"?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt tilflyttere til Høje-Taastrup Kommune fra 2004-2014.

Pendlere
Blandt de pendlere, som har svaret på spørgeskemaet, er der en procent ambassadører, mens der er 63 procent kritikkere, hvilket giver en Net Promoter Score på
-62 procent.
Det er dog vigtigt at bemærke, at der blandt pendlerne er en høj andel, som har
svaret "ved ikke" til spørgsmålet, om de vil anbefale kommunen til venner og familie. Når der ses bort fra "ved ikke" besvarelserne, er der ca. en procent af pendlerne, som er ambassadører, mod 90 procent kritikkere, hvilket giver en Net Promoter
Score på -89 procent.
Figur 7-16:

Pendleres besvarelse på spørgsmålet: I hvilken grad vil du anbefale venner og
familie at flytte til Høje-Taastrup Kommune på en skala fra 0-10, hvor 10 er "i
meget høj grad" og 0 er "slet ikke"?

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse blandt pendlere til Høje-Taastrup Kommune
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