19,0%

Erhverv, beskæftigelse og forsørgelse
I 2016 var der blandt de 16-64-årige 19.515, der arbejdede
på 1.465 arbejdspladser i Albertslund Kommune. Kommunen
har flere store arbejdspladser inden for engroshandels og
service, hvilket betyder at mange pendler til kommunen for at
arbejde. Set i forhold til fordelingen på landsplan er der en
større andel ansat inden for handel, service og transport,
mens der er betydeligt færre ansat inden for industrien og
den offentlige sektor.
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HELE LANDET

ALBERTSLUND

■ Offentlig administration, uddannelse
og sunheds- og socialvæsen
■ Forskning, rådgivning og
forretningsservice
■ Handel, service og olevelseserhverv
■ Transport, forsyning og bygge og
anlæg
■ Industri

I 2016 var 52% af alle borgere i Albertslund uden for
arbejdsstyrken, hvilket er lidt over landsgennemsnittet. Tallet
dækker både over børn, unge og personer under
uddannelse, der udgør en stor gruppe på grund af de mange
kollegier i kommunen. Desuden er der lidt flere på
kontanthjælp i Albertslund kommune set i forhold til resten af
landet.
Med en gennemsnitsindkomst på 280.000 kroner i 2016
ligger albertslundere omkring 33.000 kroner under
landsgennemsnittet.

■ Primære erhverv
Højest fuldførte uddannelse
100%

Uddannelsesniveau
I Albertslund har 65% af borgerne
mellem 25-64 år enten grundskole eller
gymnasiale- og erhvervsfaglige
uddannelser som højeste
uddannelsesniveau. Det er højere en
samme andel både på landsplan og
sammenlignet med Region Hovedstaden.
Omkring 35% af borgerne i Albertslund
har fuldført en videregående uddannelse.
Resten af Region Hovedstaden er i
gennemsnit bedre uddannet og har flere
indbyggere med videregående
uddannelser sammenlignet med
Albertslund.
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■ Korte videregående uddannelser
■ Lange vidergående uddannelser inklusiv forskeruddannelser
■ Erhvervsfaglige uddannelser
■ Bacheloruddannelser
■ Gymnasiale udannelser
■ Mellemlange videregående uddannelser
■ Grundskole

Borgere mellem 25-64 år fordelt efter højest fuldførte uddannelse i 2019 i
henholdsvis Albertslund Kommune, Region Hovedstaden og hele landet.

i m i m •

Tf*

■ F.
i

I

I

I

I

Hvis du ønsker at vide mere om ovenstående, kan du finde mere information under ’Albertslund i Tal” i det udvalgte
materiale til borgersamlingen i Albertslund Kommune 2020.

