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Lige knap 60.000mennesker har
adresse i Danmarks nordligste kom-
mune, Frederikshavn.Men sidste år
skrumpede det tal, da kommunen
tabte 615 borgere. Det er enmarkant
forskel i forhold til de foregående
fem år, hvor Frederikshavn i gen-
nemsnitmistede omkring 144 bor-
gere om året.
– Det er jo altid en trist konstate-
ring, når vi kanmærke, at vimister
indbyggere. Vimå så også sige, at vi
har erkendt ligesommange andre
provinskommuner, at demografien
ændrer sig. Traditionelt har vi haft
nettotilflytning,menproblemet er, at
der nu dør flere, end der bliver født,
siger borgmester Birgit S.Hansen (S).
Forklaringen på det seneste års

store dyk skal dog også findes på an-
dre parametre end blot dødsfald og
fødsler. For efter at have gået tallene
grundigt igennemhar corona også
en del af skylden, forklarer Birgit S.
Hansen.
– I flere år er vi lykkedesmed at til-
trække udlændinge. I virkeligheden
er det virksomhederne, der ansætter
typisk østeuropæere, der kan være
med i produktionen – i industrien for
fødevarer, fiskeindustrien, detmari-
time erhverv – og vi har somkommu-
ne sagt, at det har vi det fintmed. Vi
vil bare gerne have, at arbejdskraften
så også bor her hos os. At de frem for
at sende pengene hjemhenter famili-
en, betaler skat, er aktive på fodbold-
holdet, går i skole, fortæller Birgit S.

Hansen og fortsætter:
– Det seneste år har vi set en kraftig
opbremsning i noget af det Produk-
tionsdanmark, som i høj grad er
vældig sårbart over for konjunktu-
rer, herunder en coronakrise. Og vi
ved godt, hvem der først kører hjem
i sådan en situation. Derudover var
vi en storminkavlerkommune, hvor
der traditionelt varmange østeuro-
pæere ansat, og de er naturligvis
også taget hjem.
Birgit S. Hansen håber dog på, at
den udenlandske arbejdskraft ven-
der tilbage i taktmed, at verden åb-
ner op efter coronakrisen.

Uddannelsessøgende flytter
Derudover oplever kommunen en
større udflytning blandt unge i den
uddannelsessøgende alder. Cirka
100 flere 20-25-årige end normalt er
det seneste år flyttet fra Frederiks-
havn. Og de skal jo ud at læse, kon-
staterer Birgit S. Hansen.
– Vi er der, hvor vi rigtig gerne vil
tage et større uddannelsesmæssigt
ansvar, hvis vi kunne få lov til det.
Det er fint, at universitetet ligger i
Aalborg. Der ligger det godt, og vi
er ikke ude på at stjæle det.Men det
kunne være, det gavmening at lave
nogle satellitter her i Frederiks-
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Det seneste år har vi set en kraftig
opbremsning i noget af det Produkti-
onsdanmark, som i høj grad er vældig

sårbart over for konjunkturer, herunder en co-
ronakrise. Og vi ved godt, hvem der først kører
hjem i sådan en situation.
Birgit S. Hansen (S), borgmester, Frederikshavn
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havn, siger Birgit S. Hansen, der også
gerne lægger billet ind på en politi-
skole nummer to.
– Der kunne vi godt komme i spil: Vi
har gode veje, vi er tæt på lufthav-
nen, vi har lys i vinduerne, og vi ved,
vi kan have brug for den hjælp, det
vil være at få en uddannelsesinstitu-
tion. Det vil jo betyde, at der kommer
nogle folk hertil, som bosætter sig
her, ogmåske også på lang sigt etab-
lerer sig her, siger hun.
Derudover arbejder kommunen
også fortsatmed en bosætningsind-
sats. Formens Birgit S. Hansen er
”helt okay”med, at de unge tager til
andre kommuner for at læse, så vil
hunmeget gerne trække demhjem
til Frederikshavn igen, når de er
færdiguddannede. I den forbindelse
har kommunen blandt andet opret-
tetmovenorth.dk, hvor kommunens
virksomheder forpligter sig til lø-
bende at lægge ledige stillinger ind i

en jobbank, og en kommunalt ansat
tiltrækningskonsulent bygger bro
mellem virksomhederne og kommu-
nen og tager rundt på universiteter
og andre uddannelsesinstitutioner
og fortæller om karrieremuligheder-
ne i Frederikshavn.
– Så kanman spørge: Er det en kom-
munal opgave?Det har vi aftaltmed
erhvervet, at det er. Vi betaler en
mand for at være opsøgende – til gen-
gæld skal de forpligte sig til at dele
deres job derinde. Vi har jo alle sam-
men en interesse i, at de kan få besat
deres job. Det taler alt sammen ind i
det samme.Hvis folk kan se en kar-
riere for sig her, så står vi altså også
medbyggegrundemedhavudsigt på
hylderne, somer langt billigere end
andre steder, vi har pladser i daginsti-
tutionerne, almene boliger, det er til
at få en læge, kommunen tager telefo-
nen, og vi harmeget lidt kriminalitet,
siger Birgit S.Hansen, der nægter at

bekymre sig omudviklingen.
– Vi kan ikke bruge bekymring til
noget. Vi kan bruge handling til no-
get. Jeg bruger generelt ikke retme-
get afmin tid på at være bekymret,
for så skulle jeg gå hjem. Jeg bruger
min tid på at konstatere, hvad siger
tallene, og hvad gør vi ved det. Vi vil
gerne være nogle flere her i Frede-
rikshavn, og vi vil gerne gøre det
hele bedre, og det er det, vi står op
for hver eneste dag.•antj@kl.dk

Vi er der, hvor vi
rigtig gerne vil tage
et større uddan-

nelsesmæssigt ansvar, hvis vi
kunne få lov til det.
Birgit S. Hansen (S), borgmester, Frederikshavn

Birgit S. Hansen
håber på, at den
udenlandske
arbejdskraft
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havn i takt med,
at verden åbner
op efter corona-
krisen.




