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Resumé 
Forvaltningen har udarbejdet en prognose for udviklingen i kommunens indbyggertal i de 
kommende 12 år. Prognosen viser en stigning i indbyggertallet på over 2.000 personer fra 2019 til 
2031. Stigningen skyldes primært den forventede opførelse af nye boliger og tilflytning hertil. 
 
Det overordnede billede er uændret i forhold til tidligere prognoser. Der bliver flere småbørn og 
(især) flere ældre, mens antallet af børn i skolealderen bliver lidt mindre. 
 
Prognoser er generelt forbundet med usikkerhed, og usikkerheden stiger med prognoseperiodens 
længde. Der er særligt usikkerhed med hensyn til nettotilflytningen til kommunen, hvor der har 
været markante udsving. Endvidere har fødselstallet været højere end forventet i de seneste 
prognoser. 
 
Sagen forelægges Økonomiudvalget. 

Sagsfremstilling 
I løbet af 2018 steg kommunens indbyggertal med 520, hvilket er den største stigning siden 2010. 
Stigningen var 75 personer mindre end den stigning, der var lagt til grund i 2018-
befolkningsprognosen. Hovedårsagen til undervurderingen af indbyggertallet var, at 
nettotilflytningen til kommunen blev lavere end forudsat.  
 
Ifølge befolkningsprognosen for 2019-2031 vokser kommunens indbyggertal samlet set med mere 
end 2.000 i løbet af de kommende 12 år. Dermed når indbyggertallet op over 58.500 i 2031, jf. 
tabel 1. 
 
Tabel 1. Prognose for udviklingen i indbyggertallet 

  
Note: Som følge af afrundinger kan totaltal afvige lidt fra summen af underposterne. 
 
Beregningerne tager udgangspunkt i det officielle indbyggertal pr. 1. januar 2019, som Danmarks 
Statistik offentliggjorde den 11. februar 2019. Forvaltningen har anvendt Cowis prognosemodel til 
beregning af udviklingen i antallet af indbyggere. Denne prognosemodel benyttes af over halvdelen 
af landets kommuner. 
 
I lighed med tidligere befolkningsprognoser stiger antallet af 80+ årige med over 45 procent i løbet 
af prognoseperioden. Der ventes også en stigning i antallet af småbørn i kommunen, mens der 
bliver lidt færre børn i skolealderen ifølge prognosen. 

2019 2031 Antal Procent 2019 2031

0-5 år 3.489 3.755 266 7,6 6,2 6,4

6-15 år 7.730 7.641 -89 -1,1 13,7 13,0

16-25 år 6.324 6.106 -218 -3,4 11,2 10,4

26-42 år 8.525 9.036 511 6,0 15,1 15,4

43-59 år 14.186 13.295 -891 -6,3 25,1 22,7

60-79 år 12.465 13.197 732 5,9 22,1 22,5

80+ år 3.790 5.528 1.738 45,9 6,7 9,4

I alt 56.509 58.559 2.050 3,6 100,0 100,0

Aldersfordeling (pct.)Ændring 2019-2031
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Prognosen er nærmere beskrevet i bilaget om Befolkningsprognose 2019-2031. 
 
Prognosen er blandt andet baseret på en forudsætning om, at der opføres 980 nye boliger i 
prognoseperioden. 
 
Indbyggertallet i 2030 ligger ca. 520 personer højere end i den foregående prognose. 
Hovedårsagen hertil er et større boligbyggeri, men fødselstallet er også løftet i forhold til 2018-
prognosen. 
 
Befolkningsprognosen er forbundet med betydelig usikkerhed, især for så vidt angår 
nettotilflytningen og fødselstallet. 
 
De økonomiske konsekvenser af prognosens udvikling i indbyggertallet vil fremgå af forslaget til 
demografiregulering i Budgetoplæg 2020-2023, som forelægges for Økonomiudvalget den 15. maj 
2019. 

Indstilling 
Direktionen foreslår, at befolkningsprognosen, som fremgår af tabel 1, godkendes som grundlag 
for planlægningen fra 2019, herunder budgetlægningen for 2020-2023. 

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-02-2019 
ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. 
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