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- For en bedre, bæredygtig og balanceret udvikling i hele Danmark





ET DANMARK I
GEOGRAFISK
BALANCE

Kære læser

Balance Danmark kæmper for vækst, velstand og lige velfærd i hele Danmark. For en bedre,
bæredygtig og balanceret udvikling i alle egne af landet. Vi bidrager til udviklingen af et
sammenhængende Danmark ved at udarbejde løsningsorienterede analyser om vækst og
udviklingsmuligheder, der styrker hele landet.

I denne publikation præsenterer vi vores Balancemål. Fire overordnede målsætninger for
Danmark, som skal realiseres ved konkrete initiativer:

1) Et centraliseringsstop, 2) Et varieret arbejdsmarked i alle landsdele, 3) Lige adgang til velfærd i
hele Danmark, 4) Gode muligheder for erhverv og bosætning.

Danmarks reelle værdiskabelse er den overskudsgivende nettoeksport. Den eksport og produktion,
der konkurrerer med varer, vi ellers skulle importere, ligger i overvejende grad i Danmarks
mellemstore byer, på landet og på verdenshavene. Derfor er kampen for et Danmark, der hænger
sammen, og hvor der er gode vækst og udviklingsmuligheder overalt, også en kamp, som hele
Danmark bør støtte op om. Det handler i sidste ende om hele Danmarks økonomi, om hele
Danmarks velfærd.

Men for os er spørgsmålet om et Danmark i geografisk balance også et spørgsmål om, hvilket land
vi ønsker. Vil man politisk prioritere udviklingen i de områder, der ligger uden for de fire store
byer? Vil man politisk understøtte den kreativitet og iværksætterånd, som præger mange af de
mindre samfund? Ønsker man liv og udvikling i hele Danmark? Det vil vi. Og vi håber, alle
Folketingets partier med en klar vision for et Danmark i geografisk balance og konkrete initiativer,
der skal styrke hele Danmark, vil være med på holdet.

Vores vision er at skabe lige vilkår for at kunne bo, leve og drive virksomhed i hele Danmark. Vi
ønsker at skabe et mere decentralt Danmark, hvor vi fordeler beslutningskompetencerne, giver
spillerum til regionale og lokale enheder og styrker nuværende og nye erhvervsklynger i hele
landet. I denne publikation præsenterer vi vores bud på, hvordan det kan realiseres.
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Mette Kristensen, operations director, Svendborg Wave
Arne Boelt (S), borgmester, Hjørring Kommune
Birthe Linddal, fremtidsforsker
Michael Böss, historiker og kommentator
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BALANCEMÅL 1:
ET CENTRALISERINGSSTOP

Store centraliseringsreformer har de seneste årtier ødelagt
udviklingen i mange mindre byer og lokalområder. Skoler, sygehuse,
rådhuse, byretter og politistationer er blevet nedlagt til fordel for store
centrale enheder. 

I Balance Danmark har vi dokumenteret, at den udvikling er dårlig for
Danmark, og vi bliver bakket op af en analyse fra OECD, der anbefaler
decentralisering frem for centralisering. På et solidt internationalt og
nationalt videnskabeligt grundlag kræver vi et centraliseringsstop! 

Stordriftstanken skal erstattes med mere regionalt, kommunalt og
lokalt ansvar. I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, der er
vedtaget i både Danmark og EU, som betyder, at alle beslutninger skal
træffes så tæt på de berørte borgere som muligt, ønsker vi at fordele
beslutningskompetencerne i stedet for at samle dem i og omkring
Slotsholmen. 

Og så skal Folketinget vedtage visioner og konkrete initiativer for,
hvordan vi på ny kan udvikle de områder af Danmark, som med de
skadelige centraliseringer i de seneste årtier er blevet efterladt med
væsentligt ringere vilkår.
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BALANCEMÅL 1:
ET CENTRALISERINGSSTOP

Forslag fra Balance Danmark til Balancemål 1:

Folketinget skal vedtage en samlet vision for et Danmark i balance
Balance Danmark foreslår, at Folketinget vedtager en overordnet og bindende vision og strategi for
et Danmark i balance, som bliver bakket op af reelle penge. Balance Danmark foreslår, at partierne
i Folketinget når til enighed om mindst 50 konkrete og finansierede initiativer, der understøtter
visionen og strategien. Det væsentligste er dermed ikke kortvarige tilskud på isolerede områder,
men en samlet og sammenhængende plan for hele landet, som rækker ind i fremtiden og vender
udviklingen på den lange bane. Den svenske Riksdag har med stor succes fulgt netop den vej, og
det bør Danmark også gøre.

Folketinget skal indføre et balancefilter på lovgivningen
Balance Danmark foreslår, at Folketinget med inspiration i de nuværende VVM-undersøgelser skal
indføre begrebet VVB – 'Vurdering af Virkninger på Balancen'. Her vil det være et krav, at:
"Ressortministerierne skal gennemføre selvstændige balancevurderinger af regeringsforslag for at
vurdere, om disse både positivt og negativt vil påvirke den geografiske balance og
sammenhængskraften i Danmark." Et såkaldt balancefilter vil på den måde sikre, at eventuelle
balancemæssige konsekvenser for sammenhængskraften og udviklingen i hele Danmark skal indgå
i alle lovforslag. Balancefilteret skal erstatte det nuværende landdistriktsfilter, hvor det ikke er et
krav, at lovforslag skal konsekvensvurderes. I dag er det op til embedsværket fra gang til gang at
beslutte, om en vurdering vil være relevant. En model, der har vist sig at være utilstrækkelig, da
embedsværket i praksis meget sjældent vurderer, at lovforslag kræver en konsekvensvurdering.
Det er desværre alt for tydeligt, at embedsværket i næsten alle tilfælde ikke har øje for de
landspolitiske konsekvenser.

Folketinget skal erstatte centralisering med et cost-benefit-princip
Balance Danmark foreslår, at den ensidige fokusering på omkostningsbesparelser gennem
stordrift og centralisering skal erstattes af et cost-benefit-princip, der i hvert enkelt tilfælde afvejer
indtægts- og omkostningskonsekvenser af de forskellige politikker, love, cirkulærer og vedtagelser.
Det vil sikre, at vi dropper kassetænkningen og ser på de langsigtede brede økonomiske, sociale og
politiske konsekvenser af de enkelte initiativer. Som centraliseringer i dag gennemføres, resulterer
de typisk i lukkede skoler, færre busruter og større afstande til offentlige institutioner i de berørte
områder. Konsekvenser, som kan medføre øget fraflytning og ingen eller minimal tilflytning til de
områder af Danmark, hvor størstedelen af vores eksportvirksomheder holder til. Det kan et cost-
benefit-princip være med til at gøre op med.
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BALANCEMÅL 2:
ET VARIERET ARBEJDS-
MARKED I  ALLE LANDSDELE

Det er afgørende for udviklingen af hele Danmark, at vi sikrer et
varieret arbejdsmarked i alle landsdele. Og det er i særdeleshed
afgørende, at vi understøtter de styrkepositioner og erhvervsmæssige
klynger, der er etableret rundt om i Danmark. 

Det kræver i høj grad flere uddannelsestilbud uden for de store
byområder. I dag ligger 81 pct. af alle videregående
uddannelsespladser i de fire store byområder. Samtidig viser
undersøgelser, at op mod 70 pct. af alle nyuddannede bliver boende i
og omkring det område, hvor de har læst. 

Centraliseringen af de videregående uddannelser betyder altså ikke
bare, at mange unge mennesker forlader de mindre bysamfund.
Centraliseringen betyder også, at de sjældent vender hjem igen. Det er
alvorligt for de mange virksomheder, der ligger uden for de store byer,
og som står for langt størstedelen af Danmarks nettoeksport. Og det
er alvorligt, hvis vi skal bevare et velfærdssamfund, hvor der er læger,
sygeplejerskoler, lærere og pædagoger til vores børn i hele landet.

Balance Danmark kæmper for flere uddannelser i hele Danmark,
ligesom Balance Danmark gennem en klog og strategisk proces, der
understøtter styrkepositioner og erhvervsklynger, opfordrer
politikerne til at flytte flere statslige arbejdspladser fra hovedstaden til
resten af Danmark. Arbejdspladser, som netop kan være med til at
underbygge gode erhvervsklynger og sikre et varieret arbejdsmarked i
hele Danmark.

06Balancemål 2: Et varieret arbejdsmarked i alle landsdele



BALANCEMÅL 2:
ET VARIERET ARBEJDS-
MARKED I  ALLE LANDSDELE

Forslag fra Balance Danmark til Balancemål 2:

Flere uddannelsespladser uden for de fire store byområder
Balance Danmark foreslår, at der etableres flere uddannelsespladser uden for
hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. 81 pct. af alle uddannelsespladser på de
videregående uddannelser med optag i 2020 ligger i de fire store byområder. Balance Danmark har
en målsætning om, at 50 pct. af alle uddannelsespladser på professionshøjskolerne og
erhvervsakademierne placeres uden for de fire store byområder, mens klyngeunderstøttende
universitetsuddannelser skal placeres i de relevante klynger og bringe andelen af
universitetsuddannelser i de fire store universitetsbyer ned fra 96 pct. til 90 pct.

En samlet plan for et decentralt Uddannelsesdanmark
Balance Danmark foreslår på baggrund af ovenstående målsætning, at Folketinget vedtager en
politisk plan og strategi for et decentralt Uddannelsesdanmark. I den forbindelse foreslår Balance
Danmark, at udbuddet af videregående uddannelser i langt højere grad skal tage udgangspunkt i
et regionalt perspektiv, så vi får de erhvervsmæssige styrkepositioner, der varierer fra område til
område, til at spille bedre sammen med uddannelserne. Ved at kortlægge de aktuelle og fremtidige
behov for uddannelser og arbejdsmarkedsprofiler regionalt og lokalt kan Danmark via et
samarbejde mellem staten, regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder skabe
klynger i verdensklasse. Det vil i sidste ende komme Danmark til gode og sikre vores fremtidige
velfærd.

Styrk ungdomsuddannelser uden for de store byområder økonomisk
Balance Danmark foreslår, at Folketinget styrker de mindre gymnasier i specielt yder- og
landkommunerne økonomisk. Flere mindre gymnasier uden for de store byer er hårdt pressede
pga. faldende elevtal. Det er helt afgørende for den geografiske balance, for udviklingen af hele
Danmark, at gymnasierne overlever. Lukker de lokale gymnasier, mister områderne ikke bare en
masse unge mennesker, de fremstår også langt mindre attraktive for potentielle tilflyttere. I sidste
ende betyder det, at de lokale virksomheder får sværere ved at rekruttere arbejdskraft, husene
mister værdi etc. Derfor er det afgørende, at Folketinget styrker de lokale gymnasier ved
eksempelvis at betragte en større udgift pr. elev i disse områder som en langsigtet investering.
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BALANCEMÅL 2:
ET VARIERET ARBEJDS-
MARKED I  ALLE LANDSDELE

Forslag fra Balance Danmark til Balancemål 2:

Strategisk flytning af statslige arbejdspladser
Balance Danmark foreslår, at Folketinget fortsætter flytningen af statslige arbejdspladser fra
hovedstaden til resten af Danmark. Balance Danmark arbejder for en strategisk flytning og
placering af statslige arbejdspladser. Det betyder, at statslige arbejdspladser bør placeres dér, hvor
de samlet set og på langt sigt sikrer værdiskabelse for landet som helhed - både i forhold til
økonomisk værdiskabelse og i forhold til at skabe lige muligheder for borgere i hele landet. 
På den baggrund bør statslige arbejdspladser placeres der:
• hvor de i størst mulige omfang understøtter eksisterende produktivitet, værdiskabelse,
omkostningsbesparelser og vækst i de eksporterende eller importkonkurrerende erhverv.
• hvor en mere ligelig geografisk fordeling af statslige arbejdspladser kan være med til at styrke og
fremme ny vækst og udvikling gennem balance og økonomisk bæredygtighed i alle dele af
Danmark.

Nye statslige institutioner skal som udgangspunkt oprettes uden for hovedstaden
Balance Danmark foreslår, at Folketinget som udgangspunkt altid placerer nye statslige styrelser,
institutioner mv. uden for hovedstaden. Det princip skal sikre, at der kontinuerligt kommer nye
statslige arbejdspladser til resten af Danmark og dermed på sigt skabe en bedre
overensstemmelse mellem danskernes bosætning og den geografiske placering af statslige
arbejdspladser.

Kortlæg nuværende og potentielle klynger
Balance Danmark foreslår, at Folketinget nedsætter et udvalg af eksperter, der skal kortlægge
Danmarks reelle værdiskabelse med baggrund i princippet om overskudsgivende nettoeksport og
importkonkurrerende produktion samt udpege og beskrive de nuværende erhvervsklynger, vi har i
Danmark. Samtidig er det udvalgets opgave at pege på nye potentielle erhvervsklynger og på den
baggrund komme med en række initiativer, der kan bakke op om netop de områder. Når de
regionale styrker og udfordringer er beskrevet, kan Folketinget arbejde langt mere strategisk med
placeringen af eksempelvis statslige arbejdspladser og videregående uddannelser, så de kommer
til at spille sammen med den eller de klynger, der er i det respektive område.
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BALANCEMÅL 3:
LIGE ADGANG TIL VELFÆRD 
I  HELE DANMARK

I Danmark betaler vi grundlæggende den samme statsskat, uanset om
vi bor i Gentofte eller i Thy. Desværre er det ikke ensbetydende med,
at alle danskere har adgang til samme grad af offentlig velfærd. 

Der er i Danmark alt for store geografiske forskelle på, hvad borgerne
bliver tilbudt. Det er ikke rimeligt. Og det skævvrider Danmark
markant. Derfor kæmper Balance Danmark for lige adgang til velfærd i
hele landet.

Et bredt flertal i Folketinget indgik i 2020 en aftale om en revision af
den kommunale udligningsordning. Aftalen sikrer et Danmark, der nu
bliver mindre skævt. Hvor borgerne i en lang række kommuner vil
kunne mærke, at velfærden bliver forbedret. Og hvor der nu er sikret
ro om kommunernes økonomi de næste år.

Men vi får ikke et Danmark, hvor kommunernes mulighed for at
tilbyde borgerne god velfærd bliver nogenlunde ens. Hvor den skat,
som borgerne skal betale, bliver markant mere lige. Dertil er
forskellene mellem specielt hovedstadskommunerne og resten af
landets kommuner i dag alt for store.

I Balance Danmark frygter vi helt overordnet, at den revision, der er
blevet indgået, om nogle år vil komme i lige så store problemer som
det gamle udligningssystem. Ganske enkelt, fordi systemet ikke er
fleksibelt nok og dermed ikke automatisk følger med udviklingen. 

Den udvikling vil Balance Danmark holde et vågent øje med de
kommende år.
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BALANCEMÅL 3:
LIGE ADGANG TIL VELFÆRD 
I  HELE DANMARK

Forslag fra Balance Danmark til Balancemål 3:

Løbende evaluering af udligningsordningen
Balance Danmark foreslår, at den til enhver tid siddende regering forpligtiger sig til løbende at
vurdere, om den gældende udligningsordning fungerer efter hensigten. Udligningsordningens
formål er at sikre et nogenlunde lige velfærdsniveau ved nogenlunde samme beskatningsniveau i
alle landets kommuner. Det er langt fra tilfældet i dag. Med den nye revision af
udligningsordningen bør det være op til regeringen og embedsværket at holde et vågent øje med,
om ordningen også følger virkeligheden i kommunerne. Er det ikke tilfældet, bør regeringen og
partierne bag revisionen af udligningsordningen løbende justere, så alle danskere får adgang til
god velfærd ved et nogenlunde lige beskatningsgrundlag.

Lokale sygehuse skal styrkes
Balance Danmark foreslår, at de tilbageværende lokale syge- og sundhedshuse udvides, så
borgere, der er bosat langt væk fra de nuværende supersygehuse, kan modtage behandling for
relativt ukomplicerede sygdomme og skader lokalt og efter komplicerede indgreb kan blive
’hjemtaget’ til overvågning og rekonvalescens på lokale sygehuse eller sundhedscentre. I de
områder, hvor det tidligere sygehus er lukket, skal der oprettes et nyt sygehus eller
sundhedscenter, så vi undgår huller i Danmarkskortet. De alvorlige sygdomme og skader skal
supersygehusene stadig tage sig af. Men ved at udvide de lokale sygehuse skaber vi øget tryghed
for borgere i de områder af Danmark, der har meget langt til et sygehus, samtidig med at det
afhjælper de i forvejen pressede supersygehuse.
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BALANCEMÅL 3:
LIGE ADGANG TIL VELFÆRD 
I  HELE DANMARK

Forslag fra Balance Danmark til Balancemål 3:

Flere praktiserende læger i hele Danmark
Balance Danmark foreslår, at stedtillægget tilbageføres til sit oprindelige formål: At give ekstra
fordele til personer, som tager job i områder, der har vanskeligt ved at tiltrække bestemte former
for arbejdskraft. Balance Danmark foreslår at starte med sundhedsområdet, så stedtillægget til
læger forhøjes i de områder af Danmark, hvor det i dag er stort set umuligt at tiltrække nye
praktiserende læger. Faktum er, at en praksis i de tyndtbefolkede områder, hvor problemet er
størst, giver en mærkbar mindre indtjening for den enkelte læge, da lægen har færre og mere
tidskrævende patienter, end læger i de store byer har. Derfor er det også kun rimeligt, at
stedtillægget forhøjes for praktiserende læger i de tyndtbefolkede områder, så det ikke er
økonomien, der holder lægerne i de store byer.

Flere velfærdsuddannelser lokalt
Balance Danmark foreslår, at antallet af velfærdsuddannelser øges uden for de fire store
byområder. Alle områder af Danmark er afhængige af at have gode lærere, pædagoger,
sygeplejersker etc. Uden dem er det umuligt at tilbyde borgerne en god og fair velfærd. Desværre
har centraliseringen på uddannelsesområdet betydet, at flere specielt yder- og landkommuner har
svært ved at tiltrække nok dygtige medarbejdere til kernevelfærdsopgaverne. Undersøgelser viser,
at dimittender fra de videregående uddannelser bliver boende i og omkring det område, hvor de
har taget deres uddannelse. Derfor er det helt afgørende, at vi giver de unge muligheden for at
tage en velfærdsuddannelse i hele Danmark.
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BALANCEMÅL 4:
GODE MULIGHEDER FOR
ERHVERV OG BOSÆTNING

Det er helt afgørende, at vi sikrer gode muligheder for erhverv og
bosætning i hele Danmark. Det kræver, at en række rammevilkår bliver
forbedret. Og det kræver endnu større politisk fokus på de mindre
bysamfund i Danmark.

Danmark er økonomisk afhængig af de mange eksportvirksomheder,
som er placeret uden for de store byområder. Skal de virksomheder
realisere deres vækstpotentiale, kræver det blandt andet forbedringer
i den fysiske og digitale infrastruktur, ligesom det kræver, at de har
adgang til god og kvalificeret arbejdskraft.

Samtidig skal staten være med til at understøtte udviklingen i de
tusindvis af mindre bysamfund, vi har i Danmark. Staten har investeret
massivt i de store byområder de seneste årtier. Nu er tiden kommet til
at investere i de mindre samfund. 

Det kan ske ved at målrette og styrke indsatsen for byfornyelse i
mindre byer, tilføre flere midler til nedrivningspuljen og styrke de
kulturelle tilbud, som er vigtige for eksempelvis øget bosætning og
turisme. 

Og så skal de massive investeringer, som staten kommer til at foretage
i forbindelse med den grønne omstilling, i høj grad placeres uden for
de fire store byområder.

12BalancemålBalancemål 4: Gode muligheder for erhverv og bosætning



BALANCEMÅL 4:
GODE MULIGHEDER FOR ERHVERV
OG BOSÆTNING

Forslag fra Balance Danmark til Balancemål 4:

Grøn omstilling uden for de store byer
Balance Danmark foreslår, at de massive grønne investeringer, som staten kommer til at foretage,
hvis målet om en CO2-reduktion på 70 % skal nås inden 2030, placeres ude i landet. Den grønne
omstilling vil dermed også bidrage til vækst og udvikling i hele Danmark. I årtier har vi været vidner
til, at store statslige investeringer bliver placeret i specielt hovedstadsområdet. Med den grønne
omstilling skal vi tage et stort skridt væk fra den skævvridende strategi og politik, som har været
med til at skabe det Danmark i ubalance, som alle politiske partier på Christiansborg ønsker et
opgør med.

Invester i digital infrastruktur i hele Danmark
Balance Danmark foreslår, at den statslige bredbåndspulje tilføres flere midler, som målrettes de
kommuner, hvor markedet ikke selv kan sikre en tilfredsstillende dækning. En god
internetforbindelse er helt afgørende for virksomhedernes vækstpotentiale, men også for helt
almindelige borgere i hele Danmark og især for deres mulighed for distancearbejde. Det er i dag
svært at øge bosætningen i de områder, hvor internetforbindelsen halter gevaldigt. Derfor skal
staten være med til at sikre en god og stabil internetforbindelse i hele landet, ligesom de sidste
huller i mobilnetværket skal fikses.

Invester i fysisk infrastruktur i hele Danmark
Balance Danmark foreslår, at statslige investeringer i infrastruktur i form af veje, jernbaner mv.
skal foretages, så de primært understøtter de områder i Danmark, hvor værdierne skabes, og hvor
fremkommeligheden er utilstrækkelig. Det vil gavne de mange eksportvirksomheder, der er
placeret langt væk fra de store byområder, og som er helt afgørende for dansk økonomi. Og det vil
gavne muligheden for øget bosætning i store dele af Danmark. Værdiskabende transport skal have
langt større prioritet i beslutningen om infrastrukturelle investeringer end blot en statistisk
optælling af antallet af biler og personer.
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BALANCEMÅL 4:
GODE MULIGHEDER FOR ERHVERV
OG BOSÆTNING

Forslag fra Balance Danmark til Balancemål 4:

Målret byfornyelsesmidler til mindre bysamfund
Balance Danmark foreslår, at statens byfornyelsesmidler forøges og målrettes de mindre
bysamfund, hvor der er behov for at kickstarte en udvikling. Byfornyelsesmidlerne er de seneste år
blevet udhulet gevaldigt, og derfor er der behov for at styrke den indsats. Statens
Byggeforskningsinstitut har tidligere dokumenteret, at spinoff-effekten ved offentlig
områdefornyelse er på hele 5,4 i mindre byer og til sammenligning kun 2,4 i større byer. Derfor er
der et stort potentiale for vækst og arbejdspladser i de mindre byer ved statsstøttet by- og
områdefornyelse.

Styrk nedrivningspuljen
Balance Danmark foreslår, at den statslige nedrivningspulje styrkes. De mange faldefærdige huse i
specielt yder- og landkommunerne skæmmer ikke blot i landskabet. De har også negativ betydning
for huspriserne i de respektive områder og besværliggør mange landsbyers ihærdige kamp for at
tiltrække nye familier. Derfor er det vigtigt for landsbyernes udviklingsmuligheder, at
saneringsmodne huse fjernes.

Lige långivning i hele Danmark
Balance Danmark foreslår, at Folketinget nedsætter et udvalg, der i første omgang skal kortlægge,
hvor stort problemet med manglende långivning til virksomheder og personer, der bor i de
tyndtbefolkede områder, er. Samtidig er det udvalgets opgave at komme med konkrete forslag til,
hvordan vi kan komme problemet til livs. Balance Danmark anbefaler, at realkreditsektoren og
Finans Danmark skal deltage i udvalget.  

Ny skatte- og afgiftsstruktur
Balance Danmark foreslår, at der indføres en særlig skatte- og afgiftsstruktur i de mest
tyndtbefolkede områder, hvor befolkningstallet er faldet over en længere årrække. I flere af
Danmarks nabolande, herunder Norge og Sverige, bruger man netop en differentieret skatte- og
afgiftsstruktur til at sikre vækst og udvikling i de nævnte områder. Det kan være alt fra at hæve
fradraget for sommerhusudlejning til fx 100.000, til decideret grundfradrag for særlige geografiske
områder efter samme logik som pendlerfradraget. Balance Danmark foreslår også, at stedtillægget
i højere grad bruges i de områder af Danmark, der er under pres, og hvor der er behov for at
kickstarte en udvikling.
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BALANCEMÅL 4:
GODE MULIGHEDER FOR ERHVERV
OG BOSÆTNING

Forslag fra Balance Danmark til Balancemål 4:

Styrk de kulturelle tilbud uden for de store byområder
Balance Danmark foreslår, at støtten til kultur, herunder museer, teatre og spillesteder, styrkes
uden for de fire store byområder. I første omgang anbefaler Balance Danmark, at staten laver en
grundig gennemgang af den geografiske fordeling af støtte til eks. museer, teatre og spillesteder
og en vurdering af, om dette stemmer overens med visionen om at have lige vilkår for kultur i hele
landet. Kulturelle tilbud er et vigtigt element for udvikling og vækst i hele Danmark - herunder øget
turisme og bosætning. Statens støtte til kulturinstitutioner er finansieret af skattepenge. Derfor er
der også en naturlig forventning om, at den statsstøttede kultur, der betales ligeligt af alle
danskere, er tilgængelig i en rimelig balance for alle landets borgere, uanset hvor man bor.

Tilflytterboliger i mindre bysamfund
Balance Danmark foreslår at fremme lokal bosætning ved at etablere i første omgang op mod 16
tilflytterboliger i mindre bysamfund. Formålet med tilflytterboligerne er at gøre det mere attraktivt
for især børnefamilier og par at bosætte sig i en landsby, så skolen, dagligvarebutikken og et aktivt
foreningsliv kan bevares. Tilflytterboligen giver altså familien mulighed for at finde ud af, om et nyt
lokalsamfund og et eventuelt nyt job er det rigtige valg, inden de investerer i en bolig i et
område, de måske slet ikke kender.

Fuld trafikal ligestilling
Balance Danmark foreslår, at Folketinget gennemfører fuld trafikal ligestilling året rundt, så det
altid koster det samme at sejle med færge som at køre den tilsvarende strækning i bil på
landevejen. Et flertal af Folketingets partier har allerede nedsat færgetaksterne til landets øer
markant, hvilket har været med til at tiltrække nye indbyggere og skabe øget vækst og aktivitet på
de danske øer. Derfor anbefaler Balance Danmark også, at færgetaksterne nedsættes i løbet af
højsæsonen, så det såkaldte landevejsprincip bliver en realitet hele året rundt. Det samme gør sig
gældende ift. Storebæltsbroen. Indføres der fuld trafikal ligestilling, når broen er betalt, og som var
tanken, da broen blev opført, vil Danmark komme til at hænge langt bedre sammen. Princippet
skal kun gælde infrastruktur, der binder dele af Danmark sammen – ikke på infrastruktur mellem
Danmark og andre lande.
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