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1. Indledning og resumé fra bestyrelsen 

Blandt foreningens væsentligste målsætninger for 2015 var at cementere sig som en af de 

væsentligste interesseorganisationer i debatten om udvikling i hele Danmark og 

skævvridningen mellem land og by. Som en kraftig stemme i debatten var det foreningens 

mål at sætte fokus på de årsager, omkostninger og spildte muligheder, som den tiltagende 

skævvridning af Danmark er forbundet med. Og at gøre det med saglige, videnskabelige 

argumenter.  

Det mål må siges at være nået. For det første har Danmark på Vippen markeret sig tydeligt i 

medierne i diskussionen om de ubalancer mellem land og by, som hverken er 

vækstfremmende eller rimelige, og har ved flere lejligheder sat dagsordenen. For det andet 

har 2015 markeret året, hvor de politiske vinde for alvor er skiftet, og hvor der for første 

gang i lang tid er blevet sat reel handling bag politikernes løfter om at skabe et Danmark i 

bedre balance. Den udvikling er naturligvis en funktion af mange ting, ikke mindst et 

overraskende klart budskab fra vælgerne uden for de store byer til politikerne på 
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Christiansborg i juni. Danmark på Vippen har været med fra begyndelsen af denne omstilling 

og pustet ihærdigt til ilden. 

 

 

Årets indsats er kulmineret med beslutningen om at udflytte 3900 statslige arbejdspladser 

og regeringens vækstplan for hele Danmark, som i mange tilfælde låner både forslag og 

formuleringer fra Danmark på Vippens anbefalinger til politikerne. Desværre er forslagene 

voldsomt underfinansierede. Vores foreløbige undersøgelser på dette punkt tyder på, at det 

er embedsværket, der her bevidst modarbejder den nye politiske dagsorden. Det bliver et 

punkt, vi vil forfølge i 2016. Men overordnet set, er de politiske resultater yderst 

tilfredsstillende med tanke på, at foreningen i sit første år også har haft fokus på at starte op 

og etablere den daglige drift af foreningens sekretariat og det løbende arbejde med at 

etablere en videns base at argumentere ud fra. 

Vi er selvfølgelig langt fra i mål endnu. Som det fremgår af figuren herunder bliver 2016 

mindst lige så afgørende for vores målsætning om at sikre et Danmark, hvor alle danskere 
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har samme muligheder for at bosætte sig, finde job, udvikle virksomheder og have adgang 

til den samme offentlige service, uanset hvor de bor. 

 

2. 2015 - året der gik 

Danmark på Vippen blev grundlagt i slutningen af 2014, og 2015 har derfor været 

foreningens første rigtige år som aktiv landsorganisation. Det har også været et fantastisk 

år. Vi har opnået en række milepæle og målsætninger, både i form af tilslutning, opbakning 

og medlemskaber, i form af en række analyser og indspark i den offentlige debat og i form 

af håndgribelige politiske resultater.  

Igennem hele året har Danmark på Vippens sekretariat dagligt arbejdet med at besvare 

henvendelser til foreningen fra både medlemmer, presse og almindelige borgere. 

Sekretariatet laver dagligt mediesøgninger og holder Danmark på Vippen opdateret om 

nyheder, der har relevans for foreningens udviklingsprojekter og budskaber i den offentlige 

debat, så Danmark på Vippen altid kan blande sig i debatten om nye politiske tiltag og 

udmeldinger.  
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I forlængelse heraf løser sekretariatet løbende en række kommunikations- og driftsopgaver. 

Blandt andet redigeres og vedligeholdes Danmark på Vippens hjemmeside og sociale medier 

på Facebook og Twitter, og der udarbejdes løbende artikler, åbne breve og opinionsindlæg 

til medlemmer og bestyrelse. Sekretariatet løser løbende opgaven med at understøtte 

bestyrelsen i arbejdet med at udvikle foreningens strategi og budskaber, blandt andet 

gennem back-office assistance og researcharbejde. 

Kommunikations- og driftsopgaverne, som sekretariatet i samarbejde med bestyrelsen har 

løst i 2015, omfatter blandt andet følgende indsatser:  

 Foreningen har sikret sig et bredt mandat til sit videre arbejde med 18 

medlemskommuner, fem medlemsvirksomheder og en støt stigende skare af 

støttemedlemmer blandt den danske befolkning. Samtidig har foreningen opnået 

god folkelig forankring og opbakning gennem folkemøder, borgermøder og via 

sociale medier. 

 Tilrettelæggelse, projekthåndtering, publikation og PR i forbindelse med produktion 

af hvidbogen ”Et Danmark i balance er et rigere Danmark.” Herunder offentliggørelse 

og afholdelse af høring på Christiansborg og efterfølgende distribution af ca. 2000 

bøger til interessenter. 

 Fremstilling af egne analyser, herunder spørgeskemaundersøgelse blandt 

folketingskandidater forud for valget i juni samt interne rapporter om politiske 

emnefelter af særlig betydning til brug i det videre strategiske arbejde. 

 Produktion og udsendelse af en række pressemeddelelser og opinionsindlæg til 

danske nyhedsmedier, der har givet mere end 470 omtaler i danske nyhedsmedier. 

 Oprettelse, vedligeholdelse og løbende produktion af indhold til foreningens 

hjemmeside og sociale medier, herunder over 40 artikler, der har genereret knap 

40.000 sidevisninger. 

 Servicering af medlemmer med blandt andet nyhedsbreve, argumentationspapirer, 

pressehåndtering, ghostwriting af opinionsindlæg o.a. 
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 Servicering af bestyrelsen v. møder, booking, fakturering, strategiudvikling og 

research m.v. og i forbindelse med bestyrelsens repræsentanters medvirken i danske 

live-nyhedsmedier (tv- og radiointerviews). 

 Afholdelse af samarbejdsmøder og dialogmøder med potentielle 

samarbejdspartnere, sponsorer og medlemsorganisationer samt borgermøder og 

præsentationer rundt omkring i landet, herunder ved folkemødet i Løgstør, 

landsbytræf i Selde og folkemødet på Bornholm. 

 Koordinering og afholdelse af to seminarer for repræsentanter fra 

medlemskommunerne om den fælles kommunikationsindsats samt fælles politisk 

udspil til arbejdet med udflytning af statslige arbejdspladser. 

 

2.1. Udgivelse af hvidbog 

Danmark på Vippen udgav i 

september 2015 hvidbogen ”Et 

Danmark i balance er et rigere 

Danmark,” som blev til i 

samarbejde med en række 

forskere på området. Hvidbogen 

dokumenterer blandt andet, at 

vandringen fra land til by ikke er 

en naturlov, men derimod et 

resultat af politiske beslutninger 

om centralisering.  

Hvidbogen blev offentliggjort 

tirsdag d. 8. september i en fyldt 

fællessal på Christiansborg. 16 

folketingspolitikere deltog i 

høringen, som blev afholdt efter 

aftale med formand for 
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Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer Peter Juel Jensen (V), næstformand Lennart 

Damsbo-Andersen (S) samt Venstres og Socialdemokraternes landdistriktsordførere Thomas 

Danielsen og Magnus Heunicke. På det efterfølgende pressemøde gav flere borgmestre fra 

medlemskommunerne en række interviews til både landsdækkende og lokale medier.  

Hvidbogen blev vel modtaget af politikere, presse, interesseorganisationer samt 

offentligheden og blev udsendt til og downloaded af cirka 2000 interesserede i de første tre 

måneder efter offentliggørelsen.  

2.2. Påvirkning af den politiske dagsorden 

Danmark på Vippen fik i 2015 sat flere af foreningens indsatsområder på den politiske 

dagsorden. Det gjaldt blandt andet udflytning af statslige arbejdspladser og en lempelse af 

planloven, hvilket regeringens udspil ‘Vækst og udvikling i hele Danmark’ også illustrerer. I 

forlængelse af udgivelsen af hvidbogen havde bestyrelsesmedlemmer fra Danmark på 

Vippen blandt andet møder med flere af de ministre, der står bag udspillet, og derfor sætter 

vi naturligvis pris på, at de ansvarlige ministre har lyttet til os i udviklingen af planen – også 

selvom den ikke er så ambitiøs og vidtrækkende, som vi kunne ønske. At politikerne har fået 

øjnene op for, at Danmark på Vippen kan levere nyttig og faktuel viden, blev i 2015 

understreget af, at foreningen nu er at finde på listen over høringsberettigede parter i 

Folketingets Udvalg for Landdistrikter og øer.  

Der er samtidig i den politiske debat også en spirende erkendelse af Danmarks på Vippens 

dokumentation af, at størstedelen af det, Danmark lever af, skabes uden for de store byer i 

det, der ofte omtales som ProduktionsDanmark. Den erkendelse optræder også i 

regeringens plan for vækst og udvikling i hele Danmark. Det viser, at vi i år har fået 

politikerne til at indse, at skævvridningen af landet er et reelt problem for Danmarks 

økonomiske fremtid. 

Sideløbende har også andre organisationer som f.eks. Landdistrikternes Fællesråd og Oprør 

fra Udkanten taget Danmark på Vippens forskning og retorik til sig i deres 

pressemeddelelser og argumenter for at skabe et Danmark i bedre geografisk balance. Det 

er med til at opfylde et af foreningens formål, som er at blive opfattet og brugt som en 

vidensgenerator, der bidrager med saglig information til debatten.  



8 
Årsrapport 2015 - Danmark på Vippen 

 

 

 

2.3. Medieomtale af Danmark på Vippens initiativer 

Den øgede politiske opmærksomhed om Danmark på Vippens indsatsområder er i høj grad 

et resultat af, at de brede nyhedsmedier har lagt pres på politikerne ved at bruge Danmark 

på Vippens budskaber til at skabe omtale og debat om ubalancen mellem de større byer og 

yderområderne. Danmark på Vippen havde under hvidbogens tilblivelse et samarbejde med 

Jyllands-Posten. Her udgav Jyllands-Posten flere artikler baseret på nogle af hvidbogens 

konklusioner. Det var blandt andet tilfældet i historien om, at der er flere forskellige 

fremtidsscenarier for udviklingen i yderområderne, og historien om, at det er en myte, at 

hovedstaden står bag væksten i resten af Danmark. Derudover har en lang række 

pressemeddelelser og opinionsindlæg skabt omtale i både landsdækkende og lokale medier 

i løbet af året. 

 

Ligeledes viste medierne interesse i Danmark på Vippens initiativer, blandt andet da 

foreningen i august 2015 afholdt et møde på Hindsgavl Slot med medlemskommunernes 
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borgmestre, hvor principperne for fremtidig placering af statslige arbejdspladser blev 

vedtaget. 

 

2.4. Udflytning af statslige arbejdspladser 

I starten af oktober fremlagde regeringen sin plan for udflytning af statslige arbejdspladser. 

Ca. 3.900 arbejdspladser bliver flyttet ud, hvilket ifølge regeringens tal svarer til 10 % af de 

relevante statslige arbejdspladser i Hovedstadsområdet. Danmark på Vippen modtog 

udflytningen positivt, men samtidig gjorde vi det også klart, at vi i fremtiden forventer, at 

endnu flere statslige arbejdspladser flytter ud. Her arbejder vi naturligvis stadig efter de 

principper, som bestyrelsen sammen med medlemskommunerne vedtog på mødet på 

Hindsgavl Slot i august måned. 

Med baggrund i vores principper ser vi ikke udflytningen af de 3.900 statslige arbejdspladser 

som et punktum, men som en begyndelse på en forandring, hvor de statslige arbejdspladser 

fremover fordeles mere lige mellem landsdelene. 

 

 

2.5. Stor medlemsfremgang 

Fra Danmark på Vippens stiftelse i slutningen af 2014 med ganske få medlemskommuner til 

udgangen af det første leveår fik foreningen 18 solide medlemskommuner. Målsætningen 

for 2015 om at få et betydeligt antal kommuner som medlemmer blev hermed opnået. 

Foreningens fokus fremadrettet er at øge antallet af medlemsvirksomheder i 2016. Denne 
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indsats har Danmark på Vippen allerede taget hul på i slutningen af 2015 ved at afholde 

møder med flere interesserede virksomheder, herunder Danmarks største 

industrivirksomhed, Danfoss, der allerede har givet tilsagn om medlemskab.  

Samtidig fik foreningen oprettet en online betalingsordning, som gør det muligt for 

almindelige borgere at blive støttemedlemmer for et beskedent beløb. Støttemedlemmer 

hjælper naturligvis foreningens arbejde økonomisk, men de har også stor symbolsk værdi 

for Danmark på Vippen som en bred, folkelig bevægelse. Derfor vil arbejdet med at 

tiltrække flere støttemedlemmer fortsætte i 2016, blandt andet gennem en målrettet 

indsats på de sociale medier og ved afholdelse af events i samarbejde med medlemmerne. 

 

2.6. Folkelig forankring 

Danmark på Vippens projekt forudsætter en folkelig forankring, og med foreningens 

gennemslagskraft blandt både politikere og medier i 2015 er vi godt på vej til at sikre bred 

anerkendelse og opbakning blandt befolkningen. Det samme er den række af 

arrangementer, som repræsentanter for Danmark på Vippen har deltaget i – herunder 

borgermøder, landsbytræf og folkemøder inklusive det bornholmske, hvor Danmark på 

Vippen deltog i både egne og andres debatarrangementer. 
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Den folkelige forankring kan ses både i det støt stigende antal støttemedlemmer, følgere på 

Danmark på Vippens sociale medier og i måden, hvorpå folkelige initiativer som Lolland-

Falster Lovestorm og Oprør fra Udkanten imødekommer Danmark på Vippens arbejde. 

3. Outlook 2016 

Med afsæt i de gode resultater for 2015 vil Danmark på Vippens arbejde i 2016 have fokus 

på to ting: Vi vil accelerere det gode arbejde med at analysere og argumentere både 

problemstilling og løsninger på landets udfordringer i forhold til skævvridningen mellem 

land og by. Og vi vil styrke vores organisation og cementere Danmark på Vippen som en 

væsentlig aktør i alle spørgsmål om udvikling og balance i Danmark. 

 

 

3.1. Analyser og argumenter 

I 2016 vil vi have blikket rettet mod de vigtigste sager, som er på den økonomiske og 

politiske dagsorden i 2016. På trods af en stigende politisk velvilje er der stadig mange slag, 

der skal slås, førend Danmark igen er på vej mod bedre balance og vækst. Og i Danmark på 

Vippen tager vi kampen op med undersøgelser, analyser og saglige argumenter.  
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Hvidbogen var et stort skridt fremad i arbejdet med at forkaste myter om og åbne øjne for 

udviklingen i Det Lokale Danmark. Bogen har haft stor indflydelse, blandt andet ved at have 

en åbenlys afsmittende effekt på retorikken i den politiske debat om yderområderne og de 

store værdier, som her tjenes hjem til hele landet. 

Hvidbogen var en stor opgave og har fungeret som en katapult-start for vores projekt. Og 

der er ingen tvivl om, at saglige, troværdige analyser fra uafhængige og velrenommerede 

forskere er af afgørende betydning for gennemslagskraften af vores argumenter, både i 

politik og presse.  

Derfor fortsætter vi i samme spor i 2016. Vi er i øjeblikket ved at tilrettelægge de næste 

analyser, som vi vil foretage i samarbejde med nogle af landets dygtigste forskere. 2016 

kommer efter planen ikke til at byde på endnu en hvidbog. I stedet er det vores plan at 

udarbejde og præsentere nye analyser løbende igennem året. Det giver de bedste 

muligheder for at afstemme enkelte projekter med timingen i den politiske virkelighed og 

maksimerer den medieopmærksomhed, vi er i stand til at generere med afsæt i den nye 

viden.  

3.2. Politiske indsatsområder for 2016 

Grundlaget for vores arbejde med analyser og argumentation vil fortsat være de 16 

indsatsområder, som vi definerede i hvidbogen ”Et Danmark i Balance er et rigere 

Danmark.” Enkelte af områderne er allerede genstande for politisk forandring, og her vil vi 

nøje følge udviklingen i den kommende tid. Det gælder eksempelvis udflytning af statslige 

arbejdspladser og nødvendige lempelser af planloven.  

Mange andre områder har været på bordet i den politiske debat siden valget, men er stadig 

meget langt fra at blive forandret i noget effektfuldt omfang. På enkelte områder går det 

sågar stadig den gale vej med beslutningerne. På disse områder vil vi fokusere vores kræfter 

i 2016.  

3.3. Medlemmer og opbakning 

I 2016 vil vi også arbejde for at tiltrække og opnå støtte fra flere virksomheder, foreninger, 

enkeltpersoner og kommuner, så vores forening kan blive en endnu stærkere stemme i den 

offentlige debat, og så vi får flere ressourcer til at udarbejde undersøgelser, analyser og 
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rapporter, der kan gøre en forskel i politik og presse.  Vi er i øjeblikket i løbende dialog med 

flere virksomheder, som er interesserede i at blive medlemmer af Danmark på Vippen og 

støtte vores arbejde for vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark. 

 

Konkret har vi fra begyndelsen arbejdet for forandring på en række områder, hvoraf 

forandring nogle steder umiddelbart er påbegyndt.  

Politiske indsatsområder, 2016: 

 Samlet vision og nye procedurer for politiske beslutninger på Christiansborg 

 Dokumentation af, at Det Lokale Danmark årligt reelt overfører store to-cifrede 

milliardbeløb til Hovedstadsregionen, og kun får mindre end en tredjedel tilbage via 

udligningsordningerne. 

 Forslag til, hvordan denne ulighed rettes, så Danmark kan blive et rigere land. 

 Udbedring af de ringe strukturelle finansieringsvilkår i yderområderne 

 Et nyt og bedre mediebillede, der afspejler Danmarks demografi og værdiskabelse. 

Dette gælder især de skattefinansierede medier. 

 Bedre rammebetingelser for erhvervslivet i yderområderne 

 Udbygning af den digitale infrastruktur i områder med ringe dækning 

 Forbedring af den mobile infrastruktur og transportløsningerne i landkommuner 

 Større geografisk spredning af uddannelsesinstitutioner 
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Organisatoriske indsatsområder, 2016: 

 Fortsat drift af organisationen, betjening af bestyrelsen og besvarelser på 

henvendelser fra medlemmer, borgere og presse.  

 Projektledelse og publicering af nye videnskabelige analyser om skævvridningen af 

Danmark på de politiske indsatsområder. 

 Videreføring af PR-indsats, herunder produktion af artikler, pressemeddelelser og 

opinionsindlæg, der giver medieomtale. 

 Udvidet indsats på digitale platforme, herunder hjemmeside og sociale medier.  

 Løbende og mere fokuseret indsats for at tiltrække medlemmer og 

støttemedlemmer.  

 Udvidelse af strategiske samarbejder med virksomheder og kommuner, herunder 

rekruttering af nye organisatoriske medlemmer.  


