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Danmark
på vippen

Forord
Danmarks velstand er faldet med syv procent siden 2007. Den besked var Danmarks Statistiks
julegave til danskerne i december 2014. Nedgangen betyder, at Danmark er faldet fra en 11. plads i
2007 til en 20. plads i 2014 på Verdensbankens liste over verdens rigeste lande.
Berlingske fulgte den 18. december 2014 op med en statistik, der viste, at vores nabolande gør det
meget bedre. Tyskland har i perioden haft en fremgang på seks procent, Sverige på to procent og
Storbritannien på én procent.
”Det er den største nedtur i nyere tid. Man skal formentlig tilbage til 1930’erne for at se en udvikling,
der var værre. Den krise, vi oplever nu, har været både ekstremt dyb og meget langvarig,” udtalte cheføkonom i Danske Bank, Steen Bocian, til Berlingske den dag.
Dette skete, samtidig med at regeringen begejstret fortalte, at Danmarks økonomi nu var på rette
spor, og ejendomspriserne i København igen var de højeste nogensinde.
Det var ikke tilfældet i Det Lokale Danmark. Her var og er det fortsat vanskeligt overhovedet at få
lov til at låne penge til at købe hus for – også selvom køberne har til udbetalingen og en god økonomi i øvrigt. Kreditinstitutterne forklarer dette med, at politikerne gennem centraliseringer reelt har
udhulet værdien af fast ejendom i Det Lokale Danmark.
Eksperterne i ministerier og styrelser fortæller os, at det er en uafvendelig global udvikling – nærmest en naturlov – at folk flytter fra de lokale områder til de store byer. Danmark på Vippen tror
ikke på, at det er rigtigt.
Tværtimod ved vi, at de nabolande, der overgår os markant på vækst og udvikling, bevidst har ført
en politik, der fremmer udviklingen i alle dele af deres lande. Og den politik er en stor del af årsagen til, at de har klaret sig bedre end os.
Det er egentlig indlysende, når vi ser på de faktiske forhold i Danmark.
Nettoeksporten – altså hvad vi sælger til udlandet, minus det vi køber fra udlandet – er reelt det, vi
lever af. Og den nettoeksport kommer næsten udelukkende fra Det Lokale Danmark.
I en global verden er vores fremtid afhængig af vores konkurrenceevne og deraf følgende nettoeksport. I de seneste årtier har vi været meget dygtige til at forbedre vores konkurrenceevne i de producerende erhverv: landbrug, søfart og produktionsindustrier. Men vi er faldet tilbage på konkurrenceevnen i offentlig administration og servicefag – præcis de erhverv, der er koncentreret i de store byer.
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Når vi samtidig fjerner offentlig administration, uddannelse og servicefunktioner fra Det Lokale
Danmark, undergraver vi de virksomheder, der reelt er forudsætningen for den danske velfærd. Det
nytter nemlig ikke noget, at dygtige eksperter meget gerne vil arbejde for vores produktive erhverv,
når deres ægtefæller ikke kan få job i de områder, de erhverv ligger i - og deres børn ikke kan få de
ønskede uddannelser. Så tager eksperten ikke det tilbudte job, for familien vil ikke følge med. Og de
producerende erhverv flytter ikke deres produktioner til de store byer. Der er omkostningerne for
store. De automatiserer i stedet eller flytter ud af landet. I begge tilfælde mister vi vigtige arbejdspladser, og nettoeksporten falder.
Fortsætter denne udvikling, vil der ikke gå mange år, før det danske velfærdssamfund har passeret
sidste salgsdato.
’Men koncentrationen mod de store byer er jo en uafvendelig udvikling, som vi ikke kan ændre på
og derfor må indrette os efter’, lyder det med stigende kraft fra hovedstadens eksperter. Og de sætter
trumf på med en lang række rapporter fra ministerier, styrelser og hovedstadsbaserede interesseorganisationer, der fremskriver de seneste ti års udvikling og derfra konkluderer, at kun de store
byområder vil kunne vokse i de kommende år.
Men de seneste ti års udvikling er jo netop karakteriseret ved, at storbyerne er vokset, fordi politikerne gennem en række store centraliseringsreformer har flyttet tusinder af offentlige jobs fra Det
Lokale Danmark til storbyerne. Og i kølvandet på dem er fulgt en række servicejobs. Myten om
den uundgåelige urbanisering bliver således let til en selvopfyldende profeti. Hvis det er den udvikling, politikerne ønsker, så er det med andre ord den, de får.
Men valget i juni dokumenterede, at det ikke er den udvikling, danskerne ønsker. Og politikerne
har med én stemme erklæret sig enig med danskerne - alle partier har officielt meldt ud, at de ønsker en bedre balance i Danmark.
Vandringen mod de store byer er ikke en uafvendelig udvikling. I 1950 var der 768.000 indbyggere i
København, i 1980 var der 498.000. Hvis man dengang havde lavet en rapport, der fremskrev Københavns udvikling på samme måde, som ministerierne i dag laver rapporter om de seneste 10 års
udvikling, ville København med matematisk præcision skulle sige farvel til sin sidste indbygger i 2035.
Sådan går det heldigvis ikke. Og hvorfor ikke? Fordi politikerne dengang besluttede sig for at støtte
op om København og brugte milliarder af vores fælles skattepenge på at bringe hovedstaden på
fode igen.
Det var fornuftigt. Men i Danmark på Vippen er vi overbeviste om, at Danmark nu må tage skeen i
den anden hånd og på samme måde støtte op om Det Lokale Danmark. Og det skal vi gøre for alle
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danskeres skyld. Det er her, værdiskabelsen i Danmark sker, men grundlaget for dens fremtid er
ved at blive udhulet, og hvis vi ikke gør noget for at sikre den, vil vi alle blive tabere.
Det er læren fra alle vores nabolande, der ved at satse på udvikling i hele landet - ved at satse på
de værdiskabende erhverv - er spurtet fra Danmark i netop de år, vi har centraliseret omkring de
store byer. Og det er læren fra de indsigtsfulde forskere, Danmark på Vippen har bedt om at skrive
kapitlerne til denne Hvidbog.
Hvidbogen dokumenterer, at værdiskabelsen i Danmark sker langt væk fra de store byer, og at den
værdiskabelse er i fare. Hvis vi ikke gør noget for at rette op på den negative udvikling i de områder,
hvor værdiskabelsen sker, vil Danmark falde tilbage til vores historiske rolle som et lille, fattigt land
i Europas udkant.
Hvidbogen analyserer, hvad der skal til for at sikre værdiskabelsen i Danmark, og den kommer med
konkrete og praktiske forslag til, hvad der skal gøres, for at vi kan sikre vores velfærd.
I den forbindelse gør vi opmærksom på, at kapitlerne i Hvidbogen er færdigskrevne lige før Folketingsvalget i juni 2015. Efter samråd med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer samt en
række relevante politikere besluttede Danmark på Vippen at udskyde offentliggørelsen af Hvidbogen til september 2015 for at undgå, at Hvidbogen skulle ’drukne’ i valgkampen eller blive opfattet
som et indlæg i valgkampen. Analyserne i Hvidbogen forholder sig således til situationen før valget,
og de steder i Hvidbogen, hvor der uspecificeret tales om regeringen, er der tale om regeringerne
under Helle Thorning-Schmidt.
Danmark på Vippen er en landsforening bestående af almindelige danskere, kommuner, virksomheder og pengeinstitutter i Det Lokale Danmark. Danmark på Vippen blev stiftet i november 2014
og har siden da med stor succes arbejdet for at sætte spørgsmålet om et ’Danmark for alle danskere’
på den offentlige dagsorden. Danmark på Vippen ønsker at samarbejde med alle andre organisationer og personer, der har samme målsætninger, som vi har: at sikre Danmarks velstand gennem
et Danmark i balance, hvor vi alle er bevidste om, hvor værdierne skabes, og om, hvordan vi bedst
sikrer værdiskabelsen. Og hvor vi samtidig sikrer, at den velstand fordeles rimeligt og fair blandt
alle danskere, så danskerne reelt får et frit valg om, hvor i Danmark de ønsker at bo. Danmark på
Vippen ønsker at nå disse mål gennem en debat baseret på solide fakta.
Sådanne solide fakta findes i denne videnskabeligt baserede Hvidbog, der overordnet besvarer to
spørgsmål.
1. Ligger der et udviklingsmæssigt potentiale i at opnå en bedre balance i det danske samfund, som
alle politiske partier officielt går ind for?
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2. Hvad er konsekvenserne ved fortsat at tynge vippen ned til fordel for Ørestaden og Østjylland og
dermed stadfæste den skæve udvikling?
Hvidbogen er udarbejdet af en række af Danmarks førende forskere, og i Danmark på Vippen er vi
glade og stolte over resultatet og over, at det er lykkedes at gennemføre dette store forskningsarbejde på
et halvt år. I den forbindelse vil vi gerne sige tusind tak til de mange positive, konstruktive og dygtige
danskere, der støtter vores arbejde og har fungeret som inspiratorer og idémagere til denne Hvidbog.
Takket være dem og forfatterne består Hvidbogen af solide, helstøbte analyser af hvert sit aspekt af
de to overordnede spørgsmål. Samlet giver kapitlerne et solidt, faktuelt bud på, hvordan Danmark
igen kan komme op blandt verdens ti rigeste nationer og samtidig blive et Danmark, hvor alle har
lige gode muligheder, og hvor alle får frihed til at bosætte sig, finde job og drive virksomhed, hvor
de ønsker.
Opskriften til et sådant Danmark er i denne Hvidbog. Dokumentationen er i denne Hvidbog. Redskaberne er i denne Hvidbog.
Nu er det op til politikerne at vise, at de kan opfylde deres egne løfter og ambitioner og skabe det
Danmark, de selv og langt de fleste danskere ønsker.
Bestyrelsen for Danmark på Vippen
Jakob Fastrup, formand
Steffen Damsgaard, næstformand
Stén Knuth
Erik Lauritzen
Kim Ruberg
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1.

Resumé og anbefalinger

1.1. Resumé
Valgkampen til Folketingsvalget 2015 blev allerede skudt i gang med statsminister Helle ThorningSchmidts nytårstale 1. januar 2015.
Frem til valget 18. juni bestræbte alle Folketingets partier sig på at markere deres holdninger til alle
de spørgsmål, udfordringer og problemer, der optager danskerne.
Og naturligvis gik disse markeringer i alle mulige forskellige retninger, hver gang et emne kom på
den offentlige dagsorden.
Undtagen på ét område.
Når det gælder om at skabe balance i Danmark og slå til lyd for, at alle dele af Danmark skal have
lige gode muligheder, var og er alle partier enige. Alle danskere skal have lige muligheder. Og det
har partierne faktisk været enige om i mere end 50 år.
Alligevel er det evident, at udviklingen i virkeligheden er gået i den stik modsatte retning. Denne
Hvidbog dokumenterer, at udviklingen er gået i den modsatte retning af den politiske enighed. Den
har også solide videnskabelige forklaringer på, hvorfor det er sket.
Og vigtigst af alt, Hvidbogen har solide, videnskabeligt underbyggede forslag til, hvad vi kan gøre
for at skabe et Danmark, der både bliver mere retfærdigt, rigere, mere konkurrencedygtigt og i
højere grad giver danskerne mulighed for at leve, som de gerne vil.
Hvidbogen dokumenterer, at udviklingen i retning af, at Det Lokale Danmark bliver tømt, og
danskerne i stigende grad flytter til de store byer, ikke er en eller anden form for ’naturkraft’, som vi
ikke kan kæmpe imod.
Tværtimod viser bogens konklusioner, at udviklingen er et klart resultat af politiske beslutninger,
der er truffet de seneste 10 år. Beslutninger, som reelt har modarbejdet de politiske prioriteter om
et balanceret Danmark, som alle danske partier ellers er enige om. Disse ’forkerte’ centraliseringsbeslutninger kombineret med Finanskrisen og en svækkelse af de lokale kreditmuligheder og deraf
følgende fald i ejendomspriser i Det Lokale Danmark har i de seneste 7-8 år accelereret en udvikling mod storbyerne, der ellers ikke har været karakteristisk for Danmark, og som derfor ikke er
nogen form for ’naturlov’.
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I landene omkring Danmark har politikere, eksperter og befolkninger – ligesom herhjemme – været enige om, at der skal være ens og lige gode livsbetingelser for borgere i alle dele af landet. Men
i modsætning til herhjemme har vores nabolande også gjort noget ved det. De har alle vedtaget en
overordnet vision om at sikre lige muligheder overalt i deres lande. Og de har fulgt denne vision op
med en række strategiske indsatsområder og en række konkrete redskaber.
Kombinationen af visioner og indsatsområder har i alle disse lande betydet, at Finanskrisen ikke
har medført den samme voldsomme centralisering, som Danmark har været ramt af. Tværtimod
har de forsvaret mangfoldigheden og balancen i deres lande – og hvad der er lige så interessant:
Samtidig med at de har gjort det, er de i økonomisk forstand spurtet fra Danmark.
I den periode, hvor Danmark har centraliseret, er vi gået økonomisk tilbage i forhold til alle disse
nabolande. Det tyder på, at centralisering i store byområder ikke er den bedste økonomiske strategi.
Det er nemlig ikke i de store byer, der skabes de værdier, vi lever af, og som vores velfærdssamfund
bygger på. De værdier – Danmarks nettoeksport – skabes i Det Lokale Danmark, og det er her, vores velfærd og vores fremtid skal komme fra. Derfor er det også her, vi skal satse på den udvikling,
vi alle skal leve af fremover.
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Hvidbogen har søgt inspiration i vores nabolande og analyseret situationen i Danmark. Forskere,
eksperter og praktikere har undersøgt og vurderet de indsatsområder og redskaber, vores nabolande har haft succes med, og kombineret dem med viden, gode idéer og erfaringer fra Danmark.
Tilsammen er det blevet til en opskrift på, hvordan vi i Danmark kan skabe et Danmark for alle danskere. Et Danmark, der bliver både rigere, mere konkurrencedygtigt og mere sammenhængende. Et
Danmark, der har råd til at fastholde vores velfærd, og et Danmark, hvor hele landet trækker på samme hammel, og hvor danskerne reelt får et frit valg med hensyn til, hvor de ønsker at bo og arbejde.
Opskriften er i denne Hvidbog. Dokumentationen er i denne Hvidbog. Redskaberne er i denne
Hvidbog. Nu er det op til politikerne at vise, at de kan opfylde deres egne løfter og ambitioner og
skabe det Danmark, de selv og de fleste danskere ønsker.
Danmark på Vippen vil på vegne af alle danskere holde øje med, at det sker – også når valgløfterne,
regeringsdannelsen og sommerferien 2015 bliver afløst af Christiansborgs daglige trummerum,
hvor embedsmændene med deres regneark med usvigelig sikkerhed vil forsøge at overbevise
politikerne om, at Danmark har det bedst, når alle funktioner centraliseres i de selvsamme embedsmænds baghave.
Hvidbogen kommer med konklusioner om, hvad der er gjort galt, og anbefalinger til, hvad der kan
gøres rigtigt for at skabe et rigere Danmark, der er i bedre overensstemmelse med de politiske ønsker
og ambitioner om at skabe et Danmark i balance. Et Danmark, hvor danskerne kan bosætte sig, hvor
de vil, med en sikker viden om og fornemmelse af, at kortene er givet efter rimelige og fair principper.
Hvert enkelt kapitel i denne Hvidbog kommer med sådanne konklusioner og anbefalinger.
Kapitel 2 konkluderer, at Danmark de seneste mange år har set sig blind på at centralisere og
dermed teoretisk set spare omkostninger. Denne ensidige fokus på cost bør afløses af en bevidst
satsning på cost-benefit, hvor man både ser på udgifts- og indtægtssiden. Besparelser på 100.000
kroner bliver eksempelvis meget hurtigt til ekstra udgifter på mange millioner, hvis besparelsen
indebærer, at vi skubber danskere fra rollen som aktive skatteborgere til passive overførselsindkomstmodtagere. En fortsættelse af denne politik og den medfølgende ensidige satsning på to store
byområder er ikke til Danmarks fordel. Det er kun rigtigt for en lille gruppe af topembedsmænd og
deres teoretiske økonomiske beregninger i Finansministeriets modeller. Beregninger og regneark,
der ikke formår at se det samlede billede, men kun er i stand til automatisk at sætte tal på den simple – men forkerte – økonomiske model, der tilsiger, at stort er godt, og småt er skidt.
Læren af dette kapitel er, at Danmark vil have fordel af at stoppe den blinde og uhensigtsmæssige
kurs mod stadig større centraliseringer for at spare på omkostninger, og i stedet indføre et cost-be-
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nefit princip, hvor alle beslutninger skal ses på tværs af ’kasserne’, og hvor beslutningens konsekvenser på indtægtssiden og danskernes livskvalitet skal indbygges i de modeller, politikerne tager
beslutninger ud fra.
Kapitel 3 konkluderer, at der i Danmark – som i alle andre lande, regioner, kommuner og for dens
sags skyld familier – er klare og naturlige modsætningsforhold. I Danmark har modsætningen
siden enevældens indførelse i 1660, men især siden tabet af Norge og hertugdømmerne, været tydeligt i hovedstadens meget succesrige kamp for at bevare sine privilegier og store økonomiske fordele. Denne kamp har hovedstaden vundet hver gang, den er blevet udfordret. Og desværre også, når
det var helt tydeligt, at Danmark som land betragtet ville have mere ud af at vælge en anden løsning
end den hovedstadscentrerede.
Læren af kapitlet er, at vi ikke skal acceptere tanken om, at vort land er så lille, og at der ikke er
naturlige modsætninger. I stedet skal vi acceptere disse modsætningers betydning og komme dem
i hu, hver gang vi ser på, hvad der er bedst for hele Danmark. Vi må acceptere, at kompromisser
mellem regionale hensyn er lige så naturlige som andre politiske kompromisser. Derved kan vi
lægge århundreders hovedstadsdominans bag os til fordel for en politik, der sigter mod at skabe
bedst mulig udvikling i hele Danmark, og så indpasse lokale, regionale og storbyinteresser efter
dette.
Kapitel 4 konkluderer, at Danmark er ved at miste sin plads blandt verdens rigeste lande, og at
vores velfærdsstat dermed kommer under meget voldsomt pres. Årsagen er primært, at en større
og større del af danskerne går fra at arbejde i de producerende erhverv, primært landbrug, søfart
og industri, til at arbejde i den offentlige sektor og i servicesektoren. Problemet med dette er, at
Danmark gennem de seneste årtier ikke har været i stand til at øge produktiviteten i det offentlige
og i servicesektoren tilstrækkeligt, og at vi heller ikke har været i stand til at skabe nettoeksport af
betydning fra de sektorer. I de producerende erhverv har vi derimod været i stand til at skabe de
produktivitetsforbedringer, der fastholder vores konkurrenceevne, og dermed fastholde vores meget store nettoeksport fra disse sektorer. Men den nettoeksport – som reelt er det, Danmark lever
af, idet al anden økonomisk aktivitet populært sagt er at flytte rundt på de penge, nettoeksporten
tjener hjem – er i fare.
Virksomhederne i de producerende erhverv er generelt placeret langt væk fra de store byer. Men
den centralistiske udvikling flytter konsekvent uddannelsespladser, offentlige jobs og de fleste servicefunktioner væk fra de områder, de producerende erhverv ligger i. Dermed forsvinder de unge,
ægtefællejobbene og de servicefunktioner, virksomhederne er afhængige af, og virksomhederne
kommer i knibe. De eksporterende erhverv har ikke mulighed for at flytte med til de store byer. Det
er alt for dyrt at producere der, og både landbrug, skibsfart og produktion af vindmøller og pumper
vil fungere dårligt på Rådhuspladsen i København. Derfor bliver konsekvensen for virksomhederne
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enten at automatisere og dermed nedlægge mange arbejdspladser eller flytte til udlandet og dermed
nedlægge alle arbejdspladser.
Læren af kapitlet er, at hvis Danmark skal generobre pladsen blandt verdens rigeste lande og sikre
vores fremtidige velstand, skal vi her og nu forbedre forholdene for vores producerende virksomheder i de geografiske områder, hvor de ligger, ved at genskabe en infrastruktur med uddannelsespladser, ægtefællearbejdspladser, finansieringsmuligheder, veje, bredbånd og generelle rammevilkår og
forstå, at det er herfra, vores rigdom kommer. På den længere bane skal vi sikre en bedre produktivitet i det offentlige og i servicesektoren og forsøge at skabe nettoeksport fra disse sektorer også.
Kapitel 5 konkluderer, at der ikke er dokumentation for den fortælling, hovedstaden har brugt
gennem mange år, om at 100 jobs i hovedstaden skaber 20 jobs i ’provinsen’. Tværtimod ser alt ud
til, at jobs skabt i Det Lokale Danmark har meget større jobskabelse uden for lokalområdet end jobs
skabt i hovedstaden. Og meget tyder på, at netop hovedstaden får et stort jobtilskud, når der skabes
jobs i Det Lokale Danmark.
Læren af kapitlet er, at vi skal have konkret viden om, hvad der fremmer udviklingen i Danmark,
og ikke basere vores politiske vækstinitiativer på tilfældige påstande, der bliver fremført så ofte, at
de let forveksles med sandheder.
Kapitel 6 konkluderer, at den danske planlovgivning har medvirket og stadig medvirker til at skævvride Danmark på en måde, ingen er interesserede i. Helt op til 1960 var planlovgivningens primære fokus at bevare så meget landbrugsjord som muligt. Fra 1970’erne og fremad tog lovgivningen på
området fart og fik mere og mere karakter af at koncentrere sig om natur-, kultur- og miljøhensyn
og af at sikre, at byzoner, sommerhuszoner og landzoner ikke blev blandet sammen. Hvorfor dette
skulle sikres, og hvem der egentlig har besluttet det, står ikke klart. Men det, der står klart, er, at
planlovgivningen har været til stor fordel for udviklingen i de store byer. Her har den kun meget
begrænset relevans, og det har givet byerne gode muligheder for at udvikle sig i takt med borgernes
behov.
De muligheder har landets øvrige kommuner ikke haft, for her er planlovgivningen reelt et meget
snærende bånd, der ofte forhindrer en fornuftig udvikling. Planlovgivningen har udviklet sig til et
statsligt embedsmandskontrolleret magtredskab, hvor staten til enhver tid kan gennemtvinge sine
ønsker og behov, men hvor lokal viden, hensyn og behov har meget små chancer. Samtidig er det
karakteristisk, at tilsvarende lovgivning i vores nabolande har det modsatte formål af Danmarks
planlovgivning, nemlig at sikre udviklingsmuligheder i alle dele af landet.
Læren af dette kapitel er, at Danmark er nødt til at ændre og modernisere planlovgivningen for at
skabe en mere balanceret udvikling i hele Danmark – til gavn for hele Danmark.
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Kapitel 7 konkluderer, at balancen i Danmark på trods af en officiel politik om det modsatte
reelt er tippet langt over mod hovedstaden. Grunden til dette er i vid udstrækning, at der i Danmark mangler en overordnet vedtaget politik for udviklingen af Danmark og balancen i landet.
Kapitlet stiller samtidig spørgsmålet, om denne udvikling skyldes, at vi i Danmark har et demokratisk underskud. Der fremsættes den tese, at embedsmændene har fået for stor magt, at de fleste
politiske niveauer ganske enkelt ikke har mulighed for at matche embedsmændene, og at det automatisk fører til centraliserings- og regnearkløsninger. Kapitlet kommer med en række eksempler på
områder, hvor Danmark skævvrides, fordi vi bruger redskaber eller politikker, der reelt modarbejder balancen i landet. Udligningsordningerne, placering af uddannelsesinstitutioner, planlovgivningen, manglende lokale kreditmuligheder og ujævn infrastruktur både på IT- og transportområdet
er eksempler på dette.
Kapitlet dokumenterer, at vores nabolande har en meget bevidst politik på dette område, og at
disse strategier har været en succes. Både Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannien har en vedtaget politik om at skaffe befolkningen de samme livsbetingelser overalt i landet. Det er samtidig
bemærkelsesværdigt, at netop disse lande, der satser på udvikling i hele landet, har haft en meget
bedre økonomisk udvikling end Danmark i de seneste 10 år, hvor Danmark har satset ensidigt på
centralisering, mens vores nabolande har gjort det modsatte.
Læren af dette kapitel er, at Danmark skal vedtage en vision for et land i balance, finde de indsatsområder, der kan bringe os derhen, og finde og implementere de redskaber, der skaffer de konkrete
resultater.
Kapitel 8 konkluderer, at vi i Danmark reelt lever af meget traditionelle erhverv som landbrug,
søfart og traditionel industri, og at de virksomheder, der tjener pengene hjem til Danmark, generelt
befinder sig langt væk fra hovedstaden. Det er disse fag, vi skal støtte op om, hvis vi vil bevare vores
rigdom og generobre vores plads blandt verdens rigeste nationer.
Tilstrømningen til hovedstaden er ikke en uundgåelig tendens. Den har faktisk kun for alvor været
til stede i de seneste 10 år og er formentlig forbundet med de mange arbejdspladser i hovedstaden,
der ikke er særligt ramt af krisen, da de finansieres af skattepenge eller servicerer funktioner, der
finansieres af skattepenge. Både i Danmark og internationalt er der en lang række scenarier for,
hvordan borgerne ønsker at bosætte sig og arbejde i de enkelte lande. Og der er ikke en naturlov,
der siger, at det skal ske i de store byer. Det er entydigt et spørgsmål om politiske prioriteringer.
Hvis man, som tilfældet har været i Danmark de seneste 10 år, favoriserer de store byer ved at tilføre dem flere og flere funktioner og arbejdspladser, vil scenariet om de to store byer vinde. Men hvis
det sker, vil Danmark tabe.
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Det er nemlig ikke i de store byer, at værdiskabelsen sker. Det sker tværtimod så langt væk fra de
store byer, som man næsten kan komme. Her hvor de erhverv, vi reelt lever af, er lokaliseret.
Læren af dette kapitel er, at Danmark selv kan bestemme, hvilket scenarie der skal udspilles i Danmark. Et fornuftigt scenarie for Danmark, som samtidig er det scenarie, der vil sikre vores rigdom
og velfærd i fremtiden, er at satse på at skabe udvikling i de områder, der skaber vores indtægtsgrundlag via nettoeksporten til fremmede lande. De områder skal sikres rammevilkår og tilføres
ressourcer, så de virksomheder, vi lever af, kan få de rette medarbejdere, samarbejdspartnere og
muligheder for at udvikle sig.

1.2. Anbefalinger
Danmark på Vippen konkluderer på baggrund af denne Hvidbog, at et demokratisk, nordeuropæisk land som et overordnet formål selvfølgelig bør sikre sine borgere samme gode livsbetingelser i
alle dele af landet.
Danmark må indse, at tiden er forbi, hvor de store indtægtsgivende produktioner ligger i storbyerne. De ligger i dag i områder, hvor der er god plads, og hvor produktionen ikke generer almindelige
boligkvarterer.
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Men vi må også indse, at for at det kan fortsætte, skal staten sikre, at de produktioner, vi lever
af, har de rammevilkår og adgang til de ressourcer, der er forudsætningen for deres arbejde. Det
gælder først og fremmest arbejdskraft, men det er også relevante uddannelser, fornuftige boliger,
udvidelsesmuligheder, god logistik på både nettet og transportområdet, god offentlig service og
tilstrækkeligt grundlag for servicevirksomheder og adgang til et trygt og godt liv med relevante
kulturtilbud og offentlig service. Alt det skal på plads og ikke, som tilfældet har været i Danmark i
de seneste 10 år, flyttes så langt væk som muligt fra de virksomheder, vi lever af.
Det har de indset i vores nabolande, og i modsætning til Danmark har de også gjort noget ved det.
De har vedtaget en vision for deres landes fremtid, og dertil har de knyttet en række indsatsområder.
Og på den baggrund har de i de seneste 10 år overhalet Danmark på stort set alle økonomiske og
konkurrencemæssige parametre.
Danmark på Vippen har nu den veldokumenterede viden, der gør, at vi med sikkerhed i stemmen
kan sige: Danmark bør gøre det samme. Vi foreslår konkret den følgende vision og de følgende
indsatsområder for at sikre, at Danmark har råd til at bevare sin velfærd, og at alle danskere føler
sig hjemme i Danmark:

1.2.1. Vision
•

Danmark for alle danskere – uanset hvor i Danmark, vi bor, skal danskere have samme
muligheder for at bosætte sig, finde job, udvikle virksomheder og have samme offentlige
tilbud, adgang til effektive infrastrukturforbindelser og ensartede finansieringsbetingelser. I
Danmark er vi overbeviste om, at vores fælles velstand bedst fastholdes og forbedres, ved at
hele Danmark bidrager ligeligt og får mulighed for at bidrage ligeligt til vores indkomstudvikling.

1.2.2. Indsatsområder
•

Folketinget skal vedtage en overordnet vision for, hvordan et Danmark i balance kan udvikles
og forankres.

•

På samme måde, som vi i dag har VVM-vurderinger af de enkelte initiativer og forslag til
miljøkonsekvenser, skal vi indføre balancevurderinger, der analyserer, hvilken effekt de enkelte
initiativer og forslag har for at skabe den ønskede balance i Danmark.
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•

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. Og der skal være tale
om et ’bredt’ syn på både indtægter og omkostninger, hvor man går ud over den normale kasse
tænkning og ser på både de brede økonomiske, men også de brede sociologiske og politiske
konsekvenser af de enkelte initiativer.

•

Der skal skabes forståelse for, at der er naturlige modsætningsforhold i Danmark, og at det er
en særlig forpligtelse for landspolitikerne og centraladministrationen at erkende disse modsætningsforhold og arbejde for at skabe en balance, så alle dele af Danmark forholdsmæssigt får
lige andele i vores fælles rigdom og bidrager så meget som muligt til vores fælles værdiskabelse.

•

Fortællingen om Danmark domineres af hovedstadsområdet, hvor alle væsentlige medier og
magtcentre er samlet. Denne ensidige fortælling bidrager til at trække Danmark skævt og skal
modvirkes ved en bevidst indsats for at skabe en fortælling om Danmark, der har udgangspunkt i hele Danmark og ikke helt overvældende i hovedstadsområdet.

•

På baggrund af en konkret viden om, hvilke erhverv der bidrager mest effektivt til værdiskabelsen, og hvilke erhverv der internationalt set er konkurrencedygtige, skal Danmark satse på at
styrke disse erhverv og skabe optimale rammebetingelser for dem. Samtidig skal der iværksættes konkrete undersøgelser af, hvad der kan gøres for at udvikle produktiviteten og derved på
længere sigt værdiskabelse og konkurrencekraft i de sektorer, der i dag vokser hurtigt i Danmark: Den offentlige sektor og private servicejobs. I erkendelse af at produktivitetsudviklingen
i disse sektorer de seneste 50 år har været utilfredsstillende, må vi konstatere, at indsatsen her
vil være langsigtet, og resultater, der kan hjælpe os de kommende 10-20 år, vil være knyttet til
at udvikle de erhverv, der allerede i dag er internationalt konkurrencedygtige. Konkret betyder det, at det erhvervspolitiske skifte, der i de seneste 10 år har favoriseret offentlige jobs og
servicejobs i de store byområder, skal vendes og i stedet favorisere de områder og de rammebetingelser, der kan udbygge vores velstand og dermed sikre vores velfærd.

•

Planlovgivningen har skævvredet den lokale udvikling i mange dele af landet og ofte fungeret
som en bremse for en fornuftig miljømæssig, erhvervsmæssig og lokal planlægningsmæssig
udvikling af store områder af Det Lokale Danmark. Planlovgivningen skal have en grundig
revision, der udvikler den, så den reelt kommer til at leve op til lovens formål om at fremme en
hensigtsmæssig udvikling i hele landet for de enkelte regioner og kommuner.

•

Danmark skal indføre mobilitetsfremmende lovgivning på transportområdet, på teknologiområdet med bredbånds- og mobildækning og på uddannelsesområdet for at styrke levevilkår og
konkurrenceevne i udkantsområderne.
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•

Udligningsordningerne skal moderniseres, så de kommer til at leve op til deres formål om at
skabe ens levevilkår i hele Danmark. I dag overkompenseres tilflytningsområder, mens fraflytningsområder underkompenseres ved den kommunale udligning, hvorved ordningerne reelt
bidrager til at skabe øget ubalance i stedet for det modsatte, som er formålet med ordningerne.
Samtidig skal udligningsordningerne gøres transparente, så de enkelte kommuner har en mulighed for at forholde sig konstruktivt til beregningerne.

•

Statslige arbejdspladser skal placeres decentralt i Danmark efter et overordnet princip om, hvor
de bedst kan placeres for at spille konstruktivt sammen med de erhverv, de betjener og regulerer, og dermed forbedre produktivitet og konkurrenceevne. Derved vil der også blive mulighed
for en produktiv udveksling af medarbejdere mellem den private og den offentlige ekspertise på
de forskellige erhvervs- og reguleringsområder. Samtidig vil dette princip hjælpe på balancen
mellem mandlige og kvindelige arbejdstagere i de forskellige områder og erhverv, og lokale
områder vil nyde godt af ressourcestærke tilflyttere, der vil bidrage til at skabe en positiv spiral i
Det Lokale Danmark.

•

Danmark skal tage ved lære af vores nabolande, der gennem de seneste 10 år har overhalet os i
både produktivitet og værdiskabelse. Vores nabolande har alle indført en bevidst politik for at
skabe bedre balance i deres lande, og det har været medvirkende til, at de har udviklet sig bedre
end os i de seneste 10 år. Nabolandenes redskaber til at opnå dette skal studeres, og relevante
redskaber skal indføres i Danmark.

•

Vækst i Danmarks nettoeksport er afgørende for, at vi kan bevare og udbygge vores velfærd.
Forøgelse af nettoeksporten skal anerkendes som en prioritet i dansk planlægning, og vi skal
sikre optimale rammebetingelser for de erhverv, fag og områder, der mest effektivt bidrager til
nettoeksporten.

•

Centralt placerede teoretiske og økonomisk baserede regnearksmodeller på Slotsholmen skal i
videst muligt omfang erstattes af nærhedsprincippet i beslutningsprocesser og i planlægning.
Dermed placeres beslutningerne så tæt på de borgere, der berøres af dem, som muligt og under
demokratisk kontrol af de beslutningsfora, der er tættest på borgerne.

•

Stat, regioner og kommuner skal anvende og justere politikker, budgetter, skatter, afgifter, investeringer og offentlige arbejdspladser til at sikre den overordnede vision om en bedre balance i
Danmark.

•

Tiltrækning af tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft til de erhverv, der trækker den danske
nettoeksport, og udvikling af den rette infrastruktur og rammebetingelser for disse virksom
heder, er dybt afhængig af, at enkeltpersoner og virksomheder kan skaffe finansiering og
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tilstrækkeligt gode lånemuligheder i de geografiske områder, nettoeksporten kommer fra. Dette
er ikke tilfældet i dag. En stor del af årsagen til dette er ekstra stramme danske regler for pengeinstitutter, der pålægger især mindre lokale pengeinstitutter så vanskelige vilkår, at der reelt er
væsentligt dårligere kreditmuligheder i Det Lokale Danmark, end i de store byer. Gode lokale
kreditmuligheder er afgørende for både balancen i Danmark og for at skabe den nødvendige
vækst og de nødvendige rammevilkår for Danmarks nettoeksport. Derfor skal lokale kredit
muligheder styrkes for at forbedre prisdannelsen i Det Lokale Danmark og sikre gode vilkår for
eksporterhvervene.
•

På samme måde er den danske eksport og balancen i Danmark afhængig af, at uddannelsesinstitutioner er spredt i Danmark og ikke koncentreret i de store byer. Mangel på attraktive
uddannelser er den væsentligste årsag til, at de unge forlader de områder, eksportindustrien
ligger i, og når først de er flyttet og har stiftet familie i de store byer, er de vanskelige at få tilbage. Derved skaber vi den onde spiral, hvor kommuner i Det Lokale Danmark har en meget lav
arbejdsløshed, og hvor succesrige virksomheder ikke kan skaffe den tilstrækkelige og rigtige
arbejdskraft. Derved bliver virksomhederne i værste fald nødt til at flytte – oftest til udlandet,
fordi den arbejdskraft, de har brug for, kun er til stede i de store byer, hvor omkostningerne er
for store og vil påvirke deres konkurrenceevne negativt. Derved bliver der færre arbejdspladser
i Det Lokale Danmark, og endnu flere flytter derfra. Der skal sikres tilstrækkelige og relevante
uddannelsestilbud i alle dele af Danmark.

20

Danmark
på vippen

2.

Historier fra Danmark 2015

2.1. Centraliseringernes årti
Som Danmark på Vippen dokumenterer mange steder i denne hvidbog, har centraliseringen været
voldsom i de seneste ti år. Den kraftige acceleration af urbaniseringen skyldes ifølge en række eksperter først og fremmest politiske reformer og initiativer, der har flyttet arbejdspladser fra land til
by – og trukket befolkningen med sig mere eller mindre frivilligt.
I dette kapitel ser vi nærmere på historien bag fire af de reformer, som har bidraget meget til den
strukturændring, som på relativt få år har gjort det betydeligt mere vanskeligt at opretholde livet i
områderne uden for de store byregioner, nemlig kommunalreformen, sundhedsreformen, politi
reformen og retsreformen.
Men indledningsvis er det værd at pointere to ting. Den første er, at det først i dag står klart, hvor
store konsekvenser disse reformer har fået for Det Lokale Danmark – mere end nogen formentlig
havde forestillet sig, da de blev vedtaget, i hvert fald officielt. Med det menes, at fraflytningen fra
yderområderne ifølge vores kilder i de følgende eksempler udgør et langt større antal indbyggere,
end antallet af nedlagte eller flyttede arbejdspladser tilsiger. For med arbejdspladsen er i mange tilfælde også flyttet ægtefællen og dermed børnene. Og det har haft konsekvenser for den lokale skole
og det lokale forretningsliv, som har måttet lukke, hvilket igen har bremset den løbende tilflytning
af nye indbyggere og gjort problemstillingen med de faldende befolkningstal langt større, end det
naturligt ville have været.
Ifølge direktør i Realkreditrådet, Ane Arndt Jensen, har centraliseringsreformerne på denne måde
ansvaret for en ond spiral, der i nogen grad er blevet selvopretholdende, og som er i færd med at aflive livet i visse dele af landet. Det slog hun fast over for Folketinget under en høring i Folketingets
Udvalg for Landdistrikter i november 2014:
”Når industri, skoler, biblioteker, politistationer og domstole flytter helt andre steder hen og bliver
centraliseret i byerne, så flytter familierne altså også. Det samme gør kultur- og fritidstilbud, og forretningslivet dør så selvfølgelig i de områder – det giver sig selv. Så der bliver det mindre attraktivt at bo, og
så er man inde i den cirkel, som er begyndt. Det er det, der er problemets kerne, og den udvikling kan
ikke vendes ved at realkreditten begynder at tage flere risici,” sagde hun ved den lejlighed.
Høringen i Folketinget havde blandt andet til formål at belyse de massive problemer med finansiering, som er opstået i yderområderne på bagkanten af finanskrisen. I mange landdistrikter er det
således blevet vanskeligt eller måske endda umuligt at låne penge til at købe et hus, også selvom
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huset er billigt, og købernes økonomi er solid. Og det betyder, at danskere, som faktisk ønsker at
flytte ud på landet for at tage et ledigt arbejde og nyde godt af landzonernes tilbud, derfor har mere
end almindeligt svært ved overhovedet at bosætte sig her, selvom områderne skriger efter deres
tilstedeværelse, og de selv ønsker at flytte dertil.
Problemstillingen med kreditfaciliteringen har været veldokumenteret i landspressen, hvor forskellige politikere – som Ane Arndt Jensen også antydede i ovenstående svar – blandt andet har skudt
skylden på realkreditinstitutterne for deres manglende vilje til at låne penge ud i yderområderne.
På den baggrund opfordrede Ane Arndt Jensen da også netop til, at politikerne finder politiske
løsninger på de problemer, som hovedsageligt er en konsekvens af politiske reformer. Og løsningen
er ikke at lade områderne afvikle, forklarede hun, tværtimod:
”Der er ingen nemme løsninger, men det vigtige er at få skabt arbejdspladser og aktivitet i de her
områder, der er ramt. Det gør boligerne lettere at omsætte, og så er realkreditfinansieringen der også.
Der er brug for, at der bliver truffet nogle politiske valg om, hvilke indsatsområder der skal prioriteres,
hvor man vil satse offentligt/privat og bedre transport i yderområderne. Det er de ting, der er med til
at skabe et levende og et omsætteligt bolig- og ejendomsmarked.”
Et lignende budskab havde direktør i Realkreditforeningen, Karsten Beltoft, desuden ved samme
lejlighed, hvor han også understregede, at vanskelighederne med kreditfaciliteterne i landdistrikterne ikke i sig selv udgør problemet, men snarere er et symptom på den strukturelle udfordring, som
de seneste ti års reformkurs har været med til at forstærke i stedet for at forløse.
”Arbejdspladserne er flyttet til de store byer, og borgerne er fulgt med. Urbaniseringen i Danmark er
tillige blevet understøttet af politiske beslutninger som for eksempel kommunesammenlægninger, nedlæggelse af sygehuse og etablering af supersygehus samt kasernelukninger. Der kan være mange gode
grunde til at træffe sådan nogle beslutninger, men man skal bare gøre sig klart, at det har konsekvenser
for landdistrikterne. Udviklingen i landdistrikterne er et strukturelt problem og dermed en politisk udfordring, som politikerne bør påtage sig at finde en løsning på. Realkreditten kan ikke løse det problem.
Udviklingen i landdistrikterne er imidlertid en realitet, som vi i realkreditten er nødt til at forholde os
til, når vi vurderer lånesager,” forklarede han.
Diskussionen om kreditfaciliteter er kun en enkelt facet af den samlede problemstilling omkring
udviklingen i Det Lokale Danmark, men den er vigtig. For den illustrerer med tydelighed, at der
ved hjertet af de strukturelle udfordringer, som favoriseringen af de store byområder præsenterer
for Det Lokale Danmark, ligger en række politiske beslutninger. I forhold til realkreditten er det jo
blandt andet netop politikernes beslutninger om strammere likviditetsregler og lånerammer, som
har fået store – og måske utilsigtede – konsekvenser for landzonerne. Ikke desto mindre er disse
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beslutninger i dag medvirkende til at gøre det langt vanskeligere – hvis ikke umuligt – at opretholde
livet i de områder uden for de store byer, som har været hårdest ramt af centraliseringen.
Netop disse beslutninger er blevet vedtaget af brede flertal i Folketinget. Lige så brede, faktisk, som
det politiske flertal, der officielt er enigt om, at det er vigtigt at sikre en balanceret udvikling mellem
land og by. Og det misforhold mellem officielle politiske målsætninger og den konkrete praktiske
udførelse af politikken er meget vigtigt for Danmark på Vippen at gøre danskerne og danskernes
politikere opmærksomme på.

2.2. Kommunalreformen
Ny arbejdsdeling og struktur
”Vor generations største samlede reform af den offentlige sektor”. Sådan præsenterede daværende
Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) den kommunalreform, som trådte i kraft 1. januar
2007. Reformen resulterede i en kraftigere reduktion i antallet af kommuner, end både strukturkommissionen og partierne bag reformen havde anbefalet.
Med kommunalreformen blev det gamle kommunale og regionale danmarkskort fra 1970 udskiftet
med et nyt. De 14 amter blev nedlagt og erstattet af fem nye regioner, og antallet af kommuner blev
reduceret fra 271 til 98. Samtidig blev der gennemført en ny arbejdsdeling og struktur mellem de
offentlige myndigheder, hvor staten skulle fastlægge de overordnede rammer, kommunerne skulle
varetage de direkte borgerrettede opgaver, og de fem nye regioner fik ansvaret for blandt andet
sygehusvæsenet og den regionale udvikling på områder som natur, erhverv og turisme. I forbifarten måtte de nedlagte kommuner afgive både administrative og politiske opgaver til de nye, store
enheder.
Langt større kommuner end anbefalet
Kuglerne til kommunalreformen blev støbt i 2002, hvor den daværende regering bestående af
Venstre og Det Konservative Folkeparti nedsatte en strukturkommission, som skulle komme med
anbefalinger til en ny og alternativ inddeling af den offentlige sektors struktur. På baggrund af kommissionens arbejde indgik VK-regeringen og Dansk Folkeparti i 2004 ”Aftalen om en ny struktur
reform”. Målet var blandt andet at højne velfærden i kommunerne og styrke demokratiet.
I september måned samme år blev den overordnede aftale suppleret af en ”Udmøntningsplan”. Her
blev afgrænsningen af de nye regioner blandt andet bestemt. Afgrænsningen af kommunerne blev
imidlertid ikke fastlagt som en del af den samlede plan. I stedet valgte partierne bag reformen at
lægge ansvaret for inddelingen i hænderne på kommunerne selv.
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På baggrund af kommunernes tilbagemeldinger indgik forligspartierne sammen med Socialdemokraterne og Radikale Venstre ”Inddelingsaftalen” i marts måned 2005. Aftalen betød, at man
skar antallet af kommuner ned fra 271 til 98. Den kraftige reducering i antallet af kommuner betød
samtidig, at den gennemsnitlige kommunestørrelse steg fra knap 20.000 indbyggere før reformen til
ca. 55.000 indbyggere efter.
Dermed betød ”Inddelingsaftalen” også, at kommunerne blev langt større, end både strukturkommissionen og forligspartierne oprindeligt havde anbefalet. Strukturkommissionen havde i sin
rapport foreslået en ny kommunestørrelse på mellem 30.000 og 50.000 indbyggere. Samtidig påpegede kommissionen, at det i enkeltstående tilfælde – fx i tyndt befolkede områder – kunne være
nødvendigt at afvige fra minimumsforslaget på 20.000 indbyggere af hensyn til borgernes oplevelse
af politisk nærhed kombineret med den geografiske udstrækning af kommunerne. Forligspartierne
havde på den baggrund fastlagt en minimumsgrænse på 20.000 indbyggere og samtidig anbefalet,
at kommunerne arbejdede efter et sigtepunkt på 30.000 indbyggere. De nye kommuner endte altså
med at blive næsten dobbelt så store, som forligspartierne på forhånd havde anbefalet.
Stordriftsulemper
Etableringen af storkommunerne blev også en realitet, på trods af at strukturkommissionen i sin
rapport havde gjort det klart, at der var flere indikationer på stordriftsulemper i kommuner med
mere end 50.000 indbyggere – herunder besværlig administration, manglende hensyn til nærhed
og en øget centraliseringstendens.
”Vi var mange – heriblandt strukturkommissionen – som anbefalede, at kommunerne fik en størrelse
på omkring 35.000, men de blev jo langt større, og derfor kan man sagtens kalde kommunalreformen
for en designet fiasko. Kommunerne er ud fra et økonomisk perspektiv alt for store i dag, og derfor
ser vi også en masse stordriftsulemper, hvilket ikke kan komme som den store overraskelse for nogen,”
siger kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch.
Med ”Inddelingsaftalen” blev kommunerne altså langt større end det vejledende sigtepunkt på
30.000 indbyggere. Ifølge Roger Buch skyldtes det primært, at de enkelte kommuner begyndte at
positionere sig over for hinanden.
”Det var, som om dominobrikkerne væltede ned over Jylland og ind gennem Fyn. Det startede med,
at Herning, som i forvejen var en stor kommune, meldte ud, at de ville slå sig sammen med flere af
omegnskommunerne. Dermed ville de få et indbyggertal på over 80.000. Det kunne de andre store
jyske byer ikke se henover, og derfor valgte de også at slå sig sammen med flere andre kommuner. Det
var simpelthen et amok-løb, hvor det ene og alene handlede op at blive større end naboen,” siger Roger
Buch.
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Frivillighedsprincippet
Ifølge tidligere kommunaldirektør i Dronninglund Kommune Ove Thomsen, som sad på posten
mellem 1963 og helt frem til 2007, er netop ”Inddelingsaftalen” en af de store fejl ved kommunalreformen. Som en af de få i landet har Ove Thomsen både siddet for bordenden i kommunalt regi i
forbindelse med kommunalreformen i 1970 og igen i 2007. Den helt store forskel på de to reformer
er ifølge Ove Thomsen det forhold, at det var forligspartierne bag reformen i 1970, der bestemte,
hvordan det nye kommunekort skulle se ud. Det var ikke tilfældet i 2007, hvor man arbejdede efter
frivillighedsprincippet og lagde ansvaret ud til kommunerne.
”Den største fejl var frivillighedsprincippet. At det pludselig var op til kommunerne selv at bestemme,
hvem de ville være sammen med. Strukturkommissionen kom med en fin rapport, hvor de foreslog en
størrelse på omkring de 30.000 indbyggere, og så ender man alligevel med omkring det dobbelte mange
steder. Hvis partierne bag havde lyttet til kommissionen og sig selv, havde det set helt anderledes ud i
dag,” siger Ove Thomsen.
Det var partierne bag kommunalreformen, som valgte at placere ansvaret for sammenlægningerne ude i kommunerne. En beslutning, som de personer, der ville reformere hele systemet, ifølge
Roger Buch ikke er kede af i dag. De nye kommuner blev nemlig langt større, end de havde turdet
håbe på.
”De gjorde det primært for at få det hele til at glide lettere ned ude i kommunerne. Man sagde simpelthen til kommunerne: Vi er så flinke, så I må helt selv bestemme, hvem I vil være sammen med.
Dermed skulle partierne bag reformen ikke sluge den bitre pille. Og samtidig har de sikkert klappet i
hænderne over det resultat, som betød, at indbyggertallet i over halvdelen af landets kommuner endte
på over 50.000.”
Fra hovedby til satellitby
I Dronninglund oplevede Ove Thomsen, at man blev lagt sammen med Brønderslev Kommune,
selvom det langt fra var ønsket hos nogen af de to kommuner.
”Vi blev simpelthen nødt til at indgå et samarbejde med Brønderslev, fordi ingen andre kommuner så
at sige ville have os. Vi havde aldrig haft noget samarbejde med Brønderslev, idet vi altid havde kigget
mod Sæby og nord, så det var fra starten et tvunget ægteskab mellem to nærmest lige store kommuner.
Én af os skulle være centerby i den nye kommune, og det blev så Brønderslev. Den situation havde
vi formentlig ikke siddet i, hvis Indenrigsministeriet eksempelvis havde besluttet sammensætningen,”
siger Ove Thomsen.
Resultatet for en by som Dronninglund er ifølge Ove Thomsen, at der med skiftet fra hovedby i
egen kommune til satellitby i en ny storkommune ikke automatisk tilløber økonomiske midler og
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muligheder for vækst fra det nye kommunecenter i Brønderslev. Samtidig påpeger han, at man i
forbindelse med kommunalreformen i langt højere grad burde have taget højde for yderområderne,
men at reformen i stedet gjorde det stik modsatte.
”Bevægelsen fra land til by har kun taget til siden reformen. Det er med til at vride Danmark skævt.
Og det er blandt andet frivillighedsprincippet, der er skyld i det, fordi forligspartierne bag ikke tog ansvaret for at sammensætte et kommunalt danmarkskort, der kunne komme alle til gavn. I den gamle
Dronninglund Kommune kæmper man nu med, at tingene flytter væk, og når man nedlægger de offentlige myndigheder, så affolker man også området, og så går det udover håndværkere og forretninger
i byen, som må lukke,” siger Ove Thomsen.
Arbejdspladser er forsvundet
De indbygger- og arealmæssigt store kommuner betyder, at udkantsbegrebet i de enkelte kommuner er kommet på tale.
”I dag har vi på den ene side en national udkant. Men på den anden side har kommunalreformen
også forstærket udkanten i de enkelte kommuner, som måske har et, to eller tre centre, men herefter
følger et stort opland,” siger Roger Buch.
Hvis forligspartierne bag kommunalreformen havde holdt sig til deres eget forslag om en kommunestørrelse på omkring de 30.000 indbyggere, havde der i dag været omkring 180 kommuner i
Danmark. Resultatet blev dog et andet, og den store reduktion i antallet af kommuner betød samtidig, at 173 byer i Danmark mistede rollen som kommunecentre med tilhørende rådhus, arbejdspladser og andre kommunale funktioner.
Umiddelbart efter reformen i 2007 valgte flere kommuner dog at placere nogle af kommunens
forvaltninger i de gamle rådhuse, hvilket typisk skete gennem et politisk forlig mellem tre-fire
kommuner. I dag er billedet dog mange steder et andet. Flere kommuner har inden for en årrække
lukket de gamle rådhuse og flyttet alle aktiviteterne ind til den nye centrale by. Og dermed er mange offentlige arbejdspladser endegyldigt fjernet fra de nye storkommuners yderområder.
Det billede ser vi eksempelvis i Viborg Kommune, som mere end fordoblede indbyggertallet i
forbindelse med kommunalreformen, hvor man gik fra 42.000 til over 90.000 indbyggere. Den
nye Viborg Kommune opstod ved en sammenlægning af Viborg, Bjerringbro, Fjends, Karup,
Møldrup og Tjele Kommuner. Umiddelbart efter sammenlægningen i 2007 vurderede det nye
byråd, at de gamle rådhuse i oplandskommunerne var overflødige, da man samlede en meget stor
del af kommunens administration i Viborg. Men dermed stod de gamle oplandskommuner også
tilbage med et stort tab af offentlige arbejdspladser, og gevinsten ved at være en centerby gik til
Viborg.
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Yderområderne er ramt
Flere undersøgelser har siden kommunalreformens indførelse påvist, at nærdemokratiet lider i de
nye storkommuner. En undersøgelse foretaget af tænketanken Cevea viser blandt andet, at 66% af
danskerne mener, at de politiske beslutninger er rykket væk fra deres hverdag. Det skyldes blandt
andet, at man i forbindelse med kommunalreformen nærmest halverede antallet af kommunalpolitikere fra ca. 4.600 til 2.500, hvorefter der naturligt er blevet længere til den enkelte lokalpolitiker.
Det nærdemokratiske problem er ikke ligegyldigt ifølge kommunalforsker Roger Buch. Et af de
erklærede mål for partierne bag kommunalreformen var nemlig, at man ønskede at skabe et nyt
Danmark, hvor den offentlige sektor kunne løse opgaverne med høj kvalitet og tæt på borgerne.
”Resultatet er, at det samlet set ikke er af høj kvalitet. Og det er definitivt ikke tæt på borgerne. For at
de nye kommuner kan hænge sammen økonomisk, har man ude i kommunerne truffet nogle beslutninger, der har betydet skolelukninger, nedlæggelse af rådhuse osv. Og den samlede effekt er, at den
offentlige service rykker længere væk fra borgerne.”
De forhold har specielt ramt yderområderne, påpeger Roger Buch.
”Al service, der centraliseres, rammer udkantsområderne – både nationalt og inden for kommunerne –
og dermed bliver det mindre attraktivt at bo der.”
Lukninger af skoler og offentlige institutioner ude i kommunernes opland blev af mange beslutningstagere forklaret med den økonomiske krise, som ramte Danmark få år efter kommunalreformens indførelse.
”Hele den struktur og måde at tænke på, som man skabte via reformen, pegede i retning af, at man
ville effektivisere. I bagklogskabens klare lys må man sige, at for magthaverne var det en lykkelig
omstændighed, at kommunalreformen blev vedtaget inden krisen. Dermed var det meget lettere for de
enkelte kommuner at lukke skoler og skære ned på andre områder med krisen i ryggen,” siger Roger
Buch.

2.3. Sygehusreformen
Sygehuslukninger med ukendte konsekvenser
Danmarks nye sygehusstruktur har haft store konsekvenser for landets yderområder. Konsekvenserne har ikke været med i overvejelserne af sygehusplanlægningen, siger professor i sundhedsøkonomi ved SDU, Kjeld Møller Pedersen.
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Med afsæt i strukturreformen faldt de sidste brikker til Danmarks nye sygehuskort på plads i
november 2007, og de fem nyoprettede regioners planer for fremtidens sygehusvæsen så dagens lys.
Bent Hansen, formand for Danske Regioner, udtalte dengang, at regionerne med den nye sygehusstruktur skulle sætte borgeren og fagligheden i centrum.
Og det var lige netop i centrum, de nye supersygehuse blev placeret. Resultatet var syv nybyggede
sygehuse fordelt på landets fem regioner. Med de centrale placeringer af de store, nye sygehuse har
også fulgt lukninger og omstruktureringer af de mindre sygehuse i regionerne. Lukningerne har
ramt hårdt i landets lokalområder, hvor sygehusene har været store, lokale arbejdspladser.
Supersygehuse og centralisering
I alt er der blevet lukket mindst 16 sygehuse på landsplan, hvoraf de fleste lukninger er sket efter
kommunalreformen i 2007, og det er planen, at yderligere 14 sygehuse skal lukke i de kommende
år, når de store sygehuse bliver klar. Og mens de nye centrale sygehuse bliver større, bliver hospitalerne i landets mange andre områder mindre, og mange arbejdspladser forsvinder. Det har ikke været muligt for Danmark på Vippen at få oplyst, hvor mange arbejdspladser sygehuslukningerne har
kostet i de forskellige lokalområder, da regionerne ikke ligger inde med beregninger på det område.
I Region Midtjylland er Det Nye Universitetshospital i Aarhus ved at blive opført, og efter lang tids
tovtrækkeri mellem Herning og Holstebro skal det Nye Hospital i Vest stå færdigt i Gødstrup ved
Herning i 2017. Sidste store samling af sygehusfunktioner i Region Midtjylland sker på Regionshospitalet Viborg, som er ved at blive bygget om og ud. Som følge af centraliseringen af sygehusfunktionerne er syv sygehuse i Region Midtjylland blevet lukket siden kommunalreformen: Ringkøbing,
Brædstrup, Tarm, Odder, Kjellerup, Skive og Grenaa.
I Grenaa, som er et af de lokalområder, der er blevet ramt hårdt af den nye sygehusstruktur, lukkede byens sygehus efter flere nedskæringer i august 2011. Forarbejdet til den nye sygehusstruktur
begyndte flere år før, de nye supersygehuse blev en realitet, da Randers og Grenaa centralsygehuse
blev fusioneret ved årsskiftet 2003-2004. Formålet var at øge specialiseringen mellem sygehusene og
samle akutte funktioner og indlæggelser på færre steder. Det betød, at Grenaa Centralsygehus måtte
afgive hovedparten af aktiviteten omkring indlagte patienter til Randers Centralsygehus, herunder
akutte, behandling inden for ortopædkirurgi, mave-/tarmkirurgi, fødsler, kvindesygdomme og
medicin.
Grenaa fik derfor allerede dengang en forsmag på centraliseringens konsekvenser for byen. Fusionen betød, at antallet af sengepladser på Grenaa Sygehus blev reduceret fra 126 til 30 senge. Det
gjorde et alvorligt indhug i sygehusets arbejdspladser, hvor antallet af ansatte faldt fra 410 til 70.
Nogle af de ansatte ved det tidligere Grenaa Centralsygehus mistede jobbet, mens andre sammen
med funktionerne blev flyttet til Randers.
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Yderligere pres på Grenaa
Den endelige lukning af sygehuset i Grenaa skete i 2011 som led i en regional omstillings- og
spareplan. Her blev de sidste sengepladser lukket, friklinikken flyttet til Silkeborg og dagkirurgiske
operationer og ambulante behandlinger flyttet til Randers. Omstruktureringen har kostet 410 offentlige arbejdspladser. Oven i det kommer en følgevirkning i det private erhvervsliv på næsten 20
procent. Det viser beregninger fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har regnet ud, at for hver
100 offentlige jobs er 18 private jobs afhængige af det offentlige forbrug. Lukningen af sygehuset i
Grenaa har derfor haft en negativ effekt på i alt små 500 årsværk.
Udover centraliseringen på sygehusområdet har Grenaa i samme periode mistet flere offentlige arbejdspladser, da retsvæsen og politi er blevet flyttet ud af byen. Byen har også mistet mange private
arbejdspladser, da store industrivirksomheder som Grenaa Dampvæveri, Grenaa Papirfabrik og
Grenaa Mejeri også er lukket eller flyttet fra byen. I løbet af få år mistede Grenaa derfor over 500
arbejdspladser på det private område oveni de tabte arbejdspladser i det offentlige.
Det viser et typisk eksempel på de massive udfordringer, som findes i landets yderområder, som
både mister private og offentlige arbejdspladser. Private arbejdspladser kan forsvinde fra yderområderne af flere forskellige grunde, men de politiske beslutninger om at centralisere offentlige instanser har ikke gjort det lettere for de ramte områder at opretholde livet i de lokale samfund.
”Som en tyv om natten”
Gert Schou, som var sidste siddende borgmester i den daværende Grenaa Kommune, husker de
mange nedskæringer og lukninger i det offentlige og private som en hård tid for byen.
”Det, der var voldsomt i Grenaa, var, at det kom som en tyv om natten,” siger Gert Schou og fortæller, at der efter ændringerne har været tristhed og snakken i krogene. Mange havde svært ved at se,
hvad fremtiden skulle byde på for Grenaa.
Aarhus Amt, Erhvervsministeriet og de tidligere Nørre Djurs og Grenaa Kommuner fik derfor
udfærdiget en erhvervsredegørelse, som analyserede Grenaas muligheder og fremtidsperspektiver.
Redegørelsen fokuserede på at ændre Grenaas selvforståelse fra at være en by med strukturelle og
geografiske begrænsninger til at være en by med muligheder og en strategisk god placering tæt på
en storby og med havnen i centrum.
Byrådet brugte erhvervsredegørelsen som baggrund for at gentænke Grenaas fremtid. Som borgmester har Gert Schou derfor været med til at udvikle en helt ny erhvervsstrategi for byen baseret
på den nye selvforståelse, samtidig med at han har kæmpet for at bevare de sidste sengepladser på
sygehuset.
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Sengepladserne er ikke blevet bevaret, men erhvervsstrategien og den nye selvforståelse indebærer
blandt andet en satsning på Grenaa Havn som et naturligt levebrød for Grenaa. Havnen er i dag en
af Danmarks største industri- og erhvervshavne og er i positiv udvikling med støtte fra det lokale
erhvervsliv.
Tabt kamp mod centrale beslutninger
Efter lang tids pres har Grenaa nu fået et sundhedshus med akutklinik og -bil i det gamle hospitals
lokaler. Region Midtjylland og Norddjurs Kommune er fælles om sundhedshuset, som er underlagt
Regionshospitalet Randers. Sundhedshuset blev officielt indviet i starten af 2015 og rummer ud
over akutklinikken en privat lægepraksis, en speciallæge og fysioterapi samt kommunale tilbud som
sundhedsskole og sygeplejeklinik.
Når han tænker tilbage på sin tid som borgmester i Grenaa, ville Gert Schou ønske, at han havde
været hurtigere til at kæmpe for nye muligheder på sundhedsområdet i stedet for forgæves at bekæmpe de beslutninger, der dengang blev truffet af Aarhus Amtsråd. I dag ville han have accepteret
det uundgåelige og i stedet have fokuseret på byens fremtidige muligheder for udvikling og vækst.
”Set i bakspejlet skulle jeg ikke have kæmpet for at bevare de sidste sengepladser, men i stedet have sat
det som et krav, at hvis sygehuset skulle lukke, skulle Grenaa have et ordentligt sundhedshus med det
samme, for dengang var pungen oppe,” siger Gert Schou.
Hvis man i Grenaa fra starten havde presset mere på for etableringen af sundhedshuset, mener den
tidligere borgmester, at det kunne være blevet en realitet langt tidligere, og at det også kunne have rummet flere tilbud, end det gør i dag. Dermed ville færre af dem, der arbejdede på sygehuset, have været
tvunget til at finde arbejde uden for Grenaa, og centraliseringen ville have ramt byen mindre hårdt.
”Hvis vi havde fået en moderne tilbygning til det nedslidte Grenaa Sygehus, så havde vi måske haft et
meget moderne sundhedshus 10 år før og det med en meget større tilslutning fra praktiserende læger
og speciallæger. Det ville have givet en positiv synergieffekt på antallet af ansatte i sundhedshuset,”
siger Gert Schou.
Fakta: Lukning af store virksomheder i Grenaa
År

Lukket virksomhed

Mistede arbejdspladser

2002

Grenaa Dampvæveri

170

2004

Grenaa Mejeri

2005

Grenaa Papirfabrik

2005

BASF (vitaminfabrik)

2011

SAPA Aluminium

60
125
77
110
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Hold kæft-bolche
Grenaas lange venten på et sundhedshus overrasker ikke professor i sundhedsøkonomi ved SDU
Kjeld Møller Pedersen. For der var i lang tid ikke rigtig nogen, der vidste, hvad et sundhedshus var.
Der var uklarhed om, hvilke tilbud et sundhedshus skulle have, og der var uklarhed om, hvordan
man gjorde de praktiserende læger interesserede.
Sundhedshuset var et begreb, der blev opfundet for at kompensere for de lukkede sygehuse.
”Sundhedshusene blev brugt som et hold kæft-bolche til lokalbefolkningen, også selvom ingen rigtig
kunne forklare, hvad et sundhedshus var. Man kunne have gjort det bedre, men det var måden at
prøve at skabe ro på lokalt,” siger han.
Ingen fokus på konsekvenser for lokalområderne
I det hele taget har konsekvenserne for lokalområderne været meget lidt med i overvejelserne til
planlægningen af den nye sygehusstruktur.
Ifølge Kjeld Møller Pedersen har der i processen med centralisering af sygehusene været fokus på
effektiv drift og specialisering, og lokalområderne har ikke spillet den store rolle i beregningerne.
”Hovedkonklusionen må være, at der ikke har været tænkt på konsekvenserne for lokalområderne.
Det burde der selvfølgelig have været gjort. Der er bestemte aspekter, der har fået vægt, og det er specialisering og centralisering,” siger han.
Kjeld Møller Pedersen forklarer, at der omkring årtusindeskiftet er sket en ændring i befolkningens
accept af sygehuslukningerne. Hvor de før protesterede og indsamlede underskifter for bevarelse af
de små sygehuse, er deres fokus nu i højere grad flyttet til forståelse for behovet for den lægefaglige
specialisering. Den stigende accept har ifølge Kjeld Møller Pedersen ført til, at der ikke er blevet
gjort mere for at undersøge konsekvenserne for lokalområderne.
Kjeld Møller Pedersen sad med i Erik Juhl-udvalget, som rådgav om, hvordan de godt 40 mia. til
nye eller renoverede sygehuse skulle fordeles. Udvalget havde også som opgave at påse, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fælles akutmodtagelse blev overholdt. Hermed blev Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende fælles akutmodtagelser grundlaget for de nystiftede regioners
sygehusplaner. Og her blev ikke tænkt meget i konsekvenser.
”Man kunne have gjort det anderledes og have lavet en bedre drøftelse af anbefalingerne og konsekvenserne af dem. Men de nyoprettede regioner havde travlt, så der var ikke mange, der satte spørgsmålstegn ved anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen,” siger Kjeld Møller Pedersen og fortsætter:

32

Danmark
på vippen

”Man kunne godt forestille sig at have struktureret sygehuskortet anderledes. Men der skete en bølgebevægelse, ligesom der gjorde ved kommunalreformen: stor, større, bedre. Der har ikke været spekuleret i
mange andre modeller.”
Det bedste fra begge verdener
Lars Møller (S) er kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs Kommune, som Grenaa hører under.
Han var og er stadig modstander af sygehuslukningen i Grenaa. Han synes dog, at det går fint i
byen nu, hvor den har fået et sundhedshus med akutklinik og -bil.
Men den evige frygt for yderligere forringelser lurer. Senest beslutningen om store besparelser i Region Midtjylland, som skal spare 699 mio. kroner i årene 2016-2019. Konsekvensen af besparelsen
er 777 nedlagte stillinger i regionen.
Lars Møller har en klar opfattelse af, hvad der sker i forhold til strukturændringerne i landet.
”Alle de reformer, der er lavet, trækker kun i en retning: at tømme landet nogle steder og samle det
nogle få andre steder,” siger han.
Han erkender dog, at folk er villige til at flytte sig efter bedre behandling, fordi de forstår den ekspertise, der tilbydes på de større hospitaler. Men for ham er det ikke enten/eller.
”Man kunne bevare sygehuset lokalt og stadig specialisere andre steder. Der er sløjfet mange senge, og
der er blevet skåret for dybt. Hvis Grenaa kunne få lov til at have bare få sengepladser, kunne de også
afbøde presset fra de større sygehuse,” siger Lars Møller.
Han foreslår ikke et fuldt ud bemandet sygehus, men et sted med plads til at aftage dem, der er
færdige på de specialiserede sygehuse, men ikke er klar til at komme hjem.
Norddjurs Kommune frygter med de store sygehuse, at folk bliver udskrevet for tidligt på grund af
pladsmangel. Derfor har kommunen været nødt til at oprette pladser på plejecentre til ældre, som
er blevet udskrevet fra de store sygehuse, men endnu ikke kan klare sig selv.

2.4. Rets- og politireformerne
Rets- og politireformen har bidraget til centralisering
Politireformen og retsreformen trådte begge i kraft 1. januar 2007 og førte til en kraftig reduktion i
antallet af politi- og retskredse. Konsekvenserne mærkes tydeligt i de mindre bysamfund.
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Siden 1. januar 2007 har Danmark været delt op i 12 politikredse. Forinden var der i alt 54 politikredse. På samme vis fandt en reduktion af retskredsene sted, således at 82 byretter, der alle var
placeret i enkelte byer, blev reduceret til 24 retskredse fordelt ud over landet. De 24 retter er alle
placeret i en af de større byer.
Ved reformen mistede 58 byer således den lokale ret. 42 byer fik lukket eller reduceret den lokale
politistation.
Godt nok har få af de nye retter underafdelinger i andre byer, men i disse tilfælde har underafdelingerne typisk begrænset bemanding, begrænsede funktioner og begrænset åbningstid og betjenes
lejlighedsvis fra hovedadressen.
Dermed har politi- og retsreformerne begge bidraget betragteligt til den centralisering, som i de
seneste år har samlet tusindvis af offentlige arbejdspladser i landets største byer. Det fastslår Henrik
Lodberg, partner i LB Analyse.
”Når man tager beslutninger om at centralisere eksempelvis domstole og politi og fjerne dem fra de
mindre bysamfund, så skubber man jo til udviklingen og forstærker den centraliseringstendens, der i
forvejen foregår,” siger Henrik Lodberg.
Et politisk valg
Henrik Lodberg har igennem mange år været kontorchef i Erhvervs- og Byggestyrelsen i Silkeborg
og har gennem en årrække beskæftiget sig med erhvervs- og regionalpolitik samt regionale og
lokale udviklingsstrategier. Ifølge ham var politi- og retsreformen ikke en tvingende nødvendighed,
men først og fremmest et politisk valg.
”Man kunne godt på dette område have valgt en anden strategi og sagt fra statslig side, at man i højere
grad fandt det vigtigt at opretholde domstole og politi i lokalområderne. Det er jo en politisk beslutning,” siger han og fortsætter:
”Lokale, offentlige arbejdspladser er jo også et bidrag til den lokale økonomi, og typisk har der
været tale om en del kvindearbejdspladser hos politiet og ved retten. De to ting forsvinder ud af
lokalområdet, når domstol og politi er flyttet til den store by og en anden kommune. Arbejdspladsen
forsvinder først. Senere følger skatteindtægterne, når nye medarbejdere tager over og bosætter sig
andre steder.”
Hårdt brug for ægtefællejobs
Netop det faktum, at der er en overvægt af kvinder i de stillinger, som reformerne har samlet i de
større byer, udfordrer i særlig grad yderområdernes økonomi og sammenhængskraft. Uden job til
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ægtefællerne vælger mange familier nemlig at søge i retning af de større byer, hvor der er jobmuligheder for både mænd og kvinder, og det kan faktisk skabe mangel på arbejdskraft i de traditionelle
mandeerhverv, som yderområderne har mange af. Det mærker man blandt andet i Varde Kommune, der i forbindelse med reformen måtte sige farvel til både den lokale byret og den lokale politikreds. Det forklarer kommunens borgmester, Erik Buhl Nielsen.
”Det er afgørende for et område som vores, at her også er offentlige arbejdspladser. Vi har mange private arbejdspladser, og det går faktisk ret godt for mange af dem. Nogle mangler endda medarbejdere.
Men vi har også brug for at kunne tilbyde ægtefæller et job i nærheden for at kunne trække folk til
Varde og omegn. Jobbene behøver ikke at være i Varde, men de skal ligge i området,” forklarer han og
understreger, at reformerne kommer til at have betydning mange år fremover.
”Det kan tydeligt mærkes, at arbejdspladserne er væk. Specielt kan vi mærke, at der ikke er nær så
mange politiarbejdspladser. I den lokale byret var der små 20 medarbejdere, men hos politiet var der
væsentligt flere medarbejdere, især på stationen i Varde. Men det er først i de kommende år, vi for alvor kommer til at mærke det. For nu kan de tidligere medarbejdere stadig godt bo i Varde og pendle til
Esbjerg. Men der er ikke stor sandsynlighed for, at nye medarbejdere ved Syd- og Sønderjyllands Politi
bosætter sig i Varde. På den måde mister vi med tiden hele familier som indbyggere i Varde Kommune. Det kommer til at koste kommunekassen penge, men det får også betydning for byens og kommunens kulturelle og sociale liv, for mange er og har været aktive i de lokale foreninger, eksempelvis som
fodbold- og håndboldtrænere,” siger Erik Buhl Nielsen.
Små advokatkontorer forsvinder
Ifølge Henrik Lodberg er det netop reformernes afledte effekter i de små kommuner, som kommer
til at have størst betydning for kommunernes udvikling i fremtiden. Tilstedeværelsen af de offentlige institutioner betyder nemlig mere end summen af de enkelte dele, forklarer han.
”Når man fjerner offentlige arbejdspladser som en domstol og politi fra et lokalsamfund, ændrer man
straks i den lokale demografi. Før havde man stillinger lokalt, der tiltrak ressourcepersoner udefra,
og disse blev en del af lokalsamfundet. Dem får man ikke til lokalområdet fremover,” siger han og
uddyber:
”Den lokale dommer, politimesteren og advokaten har jo været en del af et lokalt netværk. Det gælder
det lokale erhvervsliv, og det gælder det lokale forenings- og kulturliv. Den dimension mister man som
lokalsamfund, når disse ikke længere er i byen. Når den lokale ret og det lokale politi ikke længere er
i byen, så giver det heller ikke så meget mening at opretholde en lokal advokatvirksomhed i byen. Jeg
tror ikke, man skal undervurdere den betydning, det har på det, man kalder civilsamfundet. Advokaten har jo eksempelvis typisk siddet i nogle lokale virksomhedsbestyrelser. Dommeren og politimesteren
har også været aktive og synlige i lokale foreninger.”
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Skæv fordeling af de ressourcestærke
Den udlægning bekræfter borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen. Igennem de
seneste årtier har hans kommune måttet sige farvel til mere end 600 offentlige arbejdspladser som
følge af reformer og omprioriteringer. Rets- og politireformerne har medvirket ved blandt andet at
nedlægge retterne i Maribo og Nakskov og sende anklagemyndigheden ud af kommunen sammen
med mere end halvdelen af de cirka 110 betjente i Nakskov.
”De mange centraliseringer går hårdt ud over vores demografiske sammensætning. Især på længere sigt. I dag er der ikke mange jobs til højtuddannede på Lolland. Som tiden går, bosætter disse
mennesker sig ikke på Lolland, men i bedste fald omkring Nykøbing og nok nærmere på Sjælland for
at være sikre på at kunne skifte job uden at skulle flytte. En ny politimand i Nykøbing vil sandsynligvis ikke vælge at bosætte sig i Nakskov. Vi har ikke mistet lokale advokatvirksomheder endnu, men
mange af dem har etableret kontorer i Nykøbing, og nye advokater vil ikke bosætte sig hos os, men
i Nykøbing eller på Sjælland. Så med tiden vil advokatvirksomhederne lige så stille forsvinde. Dem,
der er arbejde til lokalt i fremtiden, er i bedste fald de faglærte. På den måde bliver vi med den
nuværende udvikling flere og flere pensionister og folk på andre overførselsindkomster,” siger Holger
Schou Rasmussen.
Borgmesteren slår fast, at omkostningerne ved centraliseringsreformerne ikke kan gøres op i
offentlige arbejdspladser og dertilhørende skatteindbetalinger til kommunekassen alene. Også
civilsamfundet lider under centraliseringen, og det er med til at gøre det vanskeligt at overkomme
udfordringerne med at skaffe nye tilflyttere, forklarer Holger Schou Rasmussen.
”Når jobs, der kræver en højere uddannelse, forsvinder ud af vores lokalområde, så mister vi lokale
kompetencer, og vi mister også ressourcepersoner, der er aktive i det lokale erhvervs-, forenings- og
kulturliv,” vurderer han.
Dårligere offentlig service
I arbejdet med denne artikel har Danmark på Vippen været i kontakt med en række nuværende og
tidligere medarbejdere ved retter og politistationer i de berørte kredse. Formålet har været at belyse, hvor mange stillinger og arbejdsopgaver der i realiteten er blevet flyttet væk fra de gamle rets- og
politikredse som følge af reformerne. Det findes der nemlig ikke nogen samlet analyse af.
Ifølge de betjente, som Danmark på Vippen har talt med, er stort set alle administrative, koordinerende og ledelsesmæssige opgaver blevet samlet på de nye hovedstationer. Mange administrative
medarbejdere er således også overført til hovedstationen.
De betjente, som Danmark på Vippen har været i kontakt med, giver også udtryk for, at nærpoliti
og landpoliti lukkes ned i stort omfang i samtlige de nye politikredse. De tidligere centralstationer i
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de gamle politikredse fungerer i dag således som lokalstationer med kraftigt reducerede opgaver og
reduceret bemanding.
Åbningstiderne på de tidligere centralstationer bekræfter det billede. Ifølge hjemmesiden for Fyns
Politi er det eksempelvis ikke muligt at komme i kontakt med andre end centralstationen i Odense
udenfor ”normal åbningstid” på hverdage. På Nordjyllands Politis hjemmeside fremgår det ligeledes, at man ikke kan komme i direkte kontakt med politiet i Frederikshavn, Hjørring eller Himmerland udenfor normal åbningstid på hverdage. Midt- og Vestsjællands politi kan ifølge deres
hjemmeside også kun kontaktes via hovedstationen i Roskilde uden for normal arbejdstid. Nogle af
de lokale stationer er kun åbne et par gange om ugen eller få timer om dagen.
Dermed betyder reformerne ikke blot en fraflytning af offentlige arbejdspladser, men et væsentligt
lavere serviceniveau på politi- og retsområdet i yderområderne end tidligere.

Før retsreformen havde de 82 byretter alle forskellige størrelser afhængig af
størrelsen af deres opland. Byretterne i de mindre byer havde typisk 10 til 12
medarbejdere ifølge de tidligere ansatte, som Danmark på Vippen har været i
kontakt med.
I disse byer fandtes der ofte 2 til 4 mindre advokatvirksomheder i retskredsen. Disse havde typisk omkring fem medarbejdere. For både de ansatte ved
byretterne og i advokatfirmaerne var det tilfældet, at de fleste medarbejdere
boede i lokalområdet. Efter retsreformen valgte mange af advokatfirmaerne i
de mindre retskredse imidlertid at flytte med retten til den by, hvor den nye ret
blev oprettet. Mange af dem fusionerede med eller blev partnere i advokatvirksomheder, der allerede var etablerede i de større byer.
På politiområdet betød reformen, at 42 politikredse og de 42 tilhørende politistationer blev stærkt reducerede. En politikreds før retsreformen kunne typisk
have omkring 100 medarbejdere, hvoraf omkring 60 medarbejdere arbejdede
på hovedstationen i politikredsen. I dag er der typisk 10 til 12 medarbejdere
tilbage på den lokalstation, der var hovedstation i den gamle politikreds. De
resterende medarbejdere er enten overført til den nye hovedstation, gået på
pension eller har på anden måde forladt politiet.

37

Danmark på Vippen – Hvidbog: Et Danmark i balance er et rigere Danmark – September 2015

3.

Magtens geografi

Af Steen Bo Frandsen, professor, forskningsleder, dr.phil., SDU

Danmark betragtes gerne som en størrelse, der altid har været der. De fleste tager landets opbygning og indre struktur for givet, men faktisk runder Danmark først 100 år i 2020 med de nuværende grænser. Nationalstaten er kun et halvt århundrede ældre. Indtil da var kongeriget ikke en
isoleret enhed, men bundet ind i skiftende statsdannelser. I århundreder bestod der eksempelvis
tætte unioner med Norge og med hertugdømmerne Slesvig og Holsten.
Da de blev opløst i 1814 og 1864 måtte kongeriget, der i samme tidsrum afskaffede enevælden,
finde en ny måde at indrette sig på. Der stod flere alternativer åbne, og efter vigtige diskussioner
blev der truffet afgørelser, som har præget det danske samfunds udvikling lige siden. Når talen i
begyndelsen af det 21. århundrede falder på regionale styrkeforhold, eller når der diskuteres udviklingsmodeller, planlægning og infrastruktur, følger det mønstre, der blev lagt fast i forbindelse med
nationalstatens tilblivelse.
I det følgende undersøges nogle træk i den historiske udvikling af magtens geografi i Danmark. Det
drejer sig først om tendensen til en voksende magtkoncentration og kongemagtens residens i rollen
som centrum i et udstrakt imperium. Da dette rige smuldrede bort, måtte dets kerneland – Dan-
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mark – og hovedstaden – København – genopfindes og genopstilles i en ny orden. Det belyses med
beslutningerne om at fastholde en centralistisk statsmodel og konstruktionen af en infrastruktur
på Københavns betingelser, som ouverture til nationalstaten. Følgen blev, at perspektivet på staten,
samfundet og hele den danske udvikling blev anskuet fra København.

3.1. Magtens geografi forenkles
Danmarkskortet viser et fragment af et engang væsentligt større rige. Københavns underlige
beliggenhed i landets yderste udkant bag Valby Bakke antyder, at der engang må have været gode
grunde til at lægge et magtcentrum der. Den simple forklaring er naturligvis, at byen lå omtrent
midt i riget, da kongemagten udpegede stedet til sin residens. Dengang var Skånelandene danske,
og med Øresunds økonomiske kraft blev valget af denne lokalitet forståeligt.
Det danske rige fandt tidligt styrke og sammenhold i de vandveje, der bandt de spredte rigsdele sammen. I en tid med broer og fly glemmer man let, at det altid var vand og skibe, der gav staten indre
logik, sammenhængskraft og politisk magt. De hurtige forbindelser til vands gav en mægtig fordel
for landstater med besværlige og tidskrævende rejser. Det lagde tidligt grunden til en stærk centralmagt, som naboerne ikke kendte tilsvarende. Riget måtte tage sig spredt og usammenhængende ud
på kortet, men i realiteten gjorde vandvejene afstanden til centrum kortere end i mange andre stater.
Længe rejste den danske konge som andre regenter omkring i sit rige, men med valget af en hovedstad begyndte en udvikling, der koncentrerede magten på dette sted. Det var ikke selvfølgeligt.
Den tidligere danske historie havde ikke udspillet sig på ét sted. Der havde været andre magtcentre
og konkurrerende slægter. I middelalderens borgerkrige kæmpede regionale interesser og magtgrupper mod hinanden. Spektakulære arkæologiske fund fra Sydfyn, Sjælland, Illerup Ådal eller
Ravninge peger på forskellige magtcentre. Hedeby, Jellinge, Viborg, Ringsted, Roskilde og Lund
dokumenterer pluricentriske tendenser. Domkirkebyerne var fordelt over hele landet. Vigtige kirker
og klostre som Børglum, Vestervig og Esrum lå på afstand af statsmagtens centre. Også tingstederne lå spredt ud over de enkelte landsdele som politiske mødesteder i en tid, hvor den danske konge
skulle vise sig og vælges, før han kunne styre riget.
Denne magtens geografi undergik en stadig forenkling. Tendensen til voksende koncentration af
magt og beslutninger accelererede, efter Oldenborgerne besteg tronen i 1448. Med valgmonarkiets
afskaffelse gik det tilbage for de enkelte landsdeles betydning, og enevælden sikrede centralismen
og magtkoncentrationen den endelige sejr. Det gjaldt i det mindste kongeriget, for taget som helhed
var billedet i det oldenborgske monarki noget anderledes. Afstanden til magtens centrum var alt for
stor til, at de nordlige rigsdele kunne beherskes, og hertugdømmerne fastholdt regionale privilegier
og besiddelsesforhold, som centralmagten i København ikke kunne eliminere.

39

Danmark på Vippen – Hvidbog: Et Danmark i balance er et rigere Danmark – September 2015

Enevælden blev aldrig formelt indført i Slesvig og Holsten. Kongen var en valgt hertug. Her eksisterede der i modsætning til Fyn, Lolland eller Nørrejylland en stærk regional identitet, der var sikret
gennem privilegier og retsforhold. Enevælden fratog den danske adel sin politiske magt, men der
fandtes fortsat stærke regionale eliter i hertugdømmerne. Mens kongeriget således mistede enhver
regional interesseartikulation og blev styret fra centralt hold, opretholdt andre rigsdele lokale eliter
og en kritisk holdning til centralmagten.
I Danmark skaltede og valtede statsmagten med landsdele og indre grænser. Den behøvede end
ikke som det klassiske franske eksempel at nyopdele riget i en kunstig struktur af departementer,
men der foregik en stadig nedbrydning af de historiske landskaber. Syssels- og herredsnavne står
tilbage som erindringer om længst forsvundne enheder. Nu er turen kommet til amterne, der er
forsvundet som administrative størrelser. I mange andre lande findes der en omfattende tradition for at tematisere statsmagtens målrettede nedbrydning af lokale og regionale identiteter som
ødelæggende overgreb mod kulturel tradition og mangfoldighed. I Danmark tematiseres den ikke.
I stedet fortalte den nationale historieskrivning siden 1800-tallet den skræmmende historie om
Slesvig, der som den eneste danske landsdel gik tabt, fordi den blev udskilt af helheden og havde
fået lov til at opretholde sin egen regionale identitet.
Centralismen var for enevældens kongemagt en nødvendig forudsætning for rigets sammenhold,
men princippet blev sjældent udsat for kritik. Sikkert også som en lære af de mange indre magtkampe blev enhver form for territorial magtdeling i kongeriget set som begyndelsen til statslig
opløsning. Der fandtes ingen tiltro til, at landets dele frivilligt ville vælge sammenholdet. Få reflekterede over, at det i 1800-tallet netop var en centralistisk statsmagt, der satte riget over styr og ikke
formåede at integrere monarkiets enkelte dele i en føderation.
Mod slutningen af unionen med Norge voksede utilfredsheden med centralmagten. Nordmændene
følte sig forfordelt og irriteredes over koncentrationen af magt og indflydelse i residensen. Det kom til
udtryk i kravet om et norsk universitet. Statsmagten forhindrede imidlertid oprettelsen af en sådan
institution, da den meget vel forstod, at udklækningen af en lokal norsk elite med tiden ville skærpe en
norsk identitet. Hertugdømmernes universitet i Kiel demonstrerede allerede, hvordan det kunne gå.
I 1814 gled Norge ud af monarkiet, uden at det var kommet til en afklaring om magtdeling og føderalisme. Den diskussion lod sig imidlertid ikke feje ind under gulvtæppet, men udviklede sig i de følgende 50 år til den ødelæggende konflikt i hertugdømmerne. Den handlede ikke kun om Slesvigs og
Holstens plads i helstaten, men også om kongeriget og dets indretning. Monarkiets fremtid og enhed
var i spil, og diskussionerne tog som aldrig før eller siden de regionale magtrelationer op til debat.
Grunden til vore dages Danmark blev lagt i midten af 1800-tallet, da de to hertugdømmer blev udskilt. For eftertiden handlede det om en national grænsedragning og kampen om Slesvig, men den
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fortælling dækker over andre vigtige problemstillinger, der virkede tilbage på dansk politik og kom
til at bestemme udviklingen efter 1864.
Der var en parallel dagsorden til den nationale om kultur og identitet i Slesvig. Den handlede om
økonomi og det fremtidige styrkeforhold i kongeriget. København havde i det sene 1700-tal oplevet
en enestående fremgang, men med Slaget på Reden 1801, bombardementet i 1807, statsbankerotten
i 1813 og tabet af Norge i 1814 fulgte der under Napoleonskrigene en række katastrofer, der fjernede grundlaget for den tidligere periodes velstand.
Opløsningen af unionen rystede Københavns stilling årtier frem. Nordmændene slap for de monopoler, der havde begunstiget hovedstaden, og skyndte sig at flytte deres handel og skibsforsikringer
til gunstigere pladser. Da Norge gled ud, fremstod den relative vækst i de tyske rigsdeles betydning
som en alvorlig trussel. Balancen i monarkiet var ved at tippe over. Hovedstadens handelskredse
frygtede konkurrencen fra Holsten og især Hamborg. Hansestaden ved Elben oplevede en uset
ekspansion som briternes foretrukne havn på kontinentet. Kreditmuligheder, en stærk valuta, et
interessant marked og billige varer øgede Hamborgs tiltrækning langt ind i de tilgrænsende nordtyske og danske regioner.
Det var til fordel for hertugdømmerne, og danske provinsbyer blomstrede op, da København ikke
længere sad tungt på handelen. Men det var en fatal udvikling for hovedstadens handelskredse, der
skabte et varigt billede af en dansk økonomisk krise i årtierne efter 1814, selv om det i realiteten var
en københavnsk krise. Det var ikke tilfældigt, at den nationale bevægelse siden havde nogle af sine
stærkeste støtter blandt københavnske grosserer. Kun lidt tilspidset kan man sige, at det nationale
programs krav om at udskille Holsten var de københavnske økonomiske interessers ønske om at
slippe af med en farlig konkurrent og genvinde kontrollen over resten af riget.
To udviklingsforløb illustrerer, hvordan bestemte mønstre blev lagt i midten af 1800-tallet, som
Danmark ikke siden forlod: Den hurtige afskaffelse af et regionalt politisk beslutningsniveau og
fastlæggelsen af en infrastrukturel struktur og dermed et indre hierarki. Begge afgørelser – illustreret ved de rådgivende provinsialstænderforsamlingers korte parentes og den jyske længdebanes
linjeføring – er interessante, fordi de blev truffet efter en omhyggelig diskussion, der viste eksistensen af alternative ideer.

3.2. Eksperimentet med en regional interesserepræsentation(1834-1848)
Spændingerne i det oldenborgske monarki i 1800-tallet antog en karakter, der forlangte nytænkning, hvis det skulle lykkes at fastholde det store mål om en stat, hvis forskellige dele var i balance
og kunne se deres egenart respekteret.

41

Danmark på Vippen – Hvidbog: Et Danmark i balance er et rigere Danmark – September 2015

Belært af erfaringerne fra det mislykkede forsøg på at indlemme Holsten (1806-1814) og påvirket
af den tyske model på en forsigtig introduktion af et rådgivende element besluttede Frederik 6. sig
i 1830 for at oprette en rådgivende og provinsopdelt institution. De rådgivende provinsialstænderforsamlinger blev det nærmeste, den danske stat nogensinde indlod sig på noget, der mindede om
et føderativt element. Eksperimentet varede kun fra 1834 til 1848, men det fik stor betydning for
den videre udelukkelse af en regional interesserepræsentation fra dansk politik.
Grundlaget for den nye institution var en regionalisering: Kongeriget og hertugdømmerne
blev firedelt i Nørrejylland, Østifterne, Slesvig og Holsten med hver sin forsamling i henholdsvis Viborg, Roskilde, Slesvig og Itzehoe. Der lå et element af del og hersk bag opdelingen, der
skulle forhindre, at kongemagten blev konfronteret med en enig opposition. Hensigten med den
noget overraskende deling af kongeriget var at forhindre en konfrontation mellem kongeriget og
hertugdømmerne. Kongen vidste, at det med en fælles dansk forsamling ville blive svært at afvise
slesvigernes og holstenernes uundgåelige krav om en tilsvarende forening af deres forsamlinger
som uberettiget.
Hovedstadens liberale opposition hverken kunne eller ville forstå kongens handlemåde. Den bragte
omgående det argument på banen, at kongerigets deling ville splitte landet. Den retorisk veloplagte
Orla Lehmann fastslog i en af sine store politiske taler, at der ikke fandtes provinser i Danmark. Det
var en historisk usand, men politisk yderst effektiv påstand. Foreningen af de to danske stænderforsamlinger blev det første markante politiske krav under forhandlingerne i den nyoprettede institution.
Firedelingen var en bemærkelsesværdig løsning, og dens skibbrud medvirkede i sidste ende til at
sprænge monarkiet, men den iver, hvormed den danske liberale opposition bekæmpede projektet, betød, at det aldrig kom til en fundamental diskussion af centralismen i nationalstaten og den
liberale demokratiske bevægelse. Den politiske opposition stod også stærkest i hovedstaden. Bag
kampen mod en regional interesserepræsentation lå der usikkerhed og ukendskab til forholdene
udenfor. Der var i stænderforsamlingernes historie eksempler på forskellige meninger hos nørrejyder og øboer, men den nationale enhed blev aldrig betvivlet.
Den københavnske opposition nærede fra starten udbredt mistro til den nørrejyske forsamling i
Viborg. En meget stor del af de valgte stænderdeputerede var ukendte for en københavnsk offentlighed. Det var uklart, hvad de stod for, men det blev taget som en selvfølge, at nørrejyderne (og
slesvigerne) var mindre begavede og dårligere forberedte på at repræsentere folket end østifternes
og holstenernes stænderdeputerede, der var bedre uddannede. Disse angiveligt mindre kvalificerede deputerede ville ligge under for regeringens forsøg på at manipulere dem, men værst af alt ville
de være tilbøjelige til at sætte snævre provinsielle partikulærinteresser over nationens og dermed
indlede den almindelige opløsning.
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Stænderforsamlingernes første møderække i 1834-35 syntes at bekræfte de skeptiske formodninger.
Regeringen søgte at udnytte den nye institution til at indføre en fælles toldpolitik for hele riget,
og der viste sig et interessesammenfald mellem nørrejyderne, slesvigerne og holstenerne, mens
østifterne under københavnsk dominans modsatte sig regeringens forslag. Den primære forklaring
var, at hovedstaden frygtede at miste privilegier, mens andre dele af riget forventede at få fordele af
større frihed.
Efter en omhyggeligt orkestreret pressekampagne blev der forud for den næste møderække i 1838
skabt en forventning om, at stænderne skulle bede om at blive forenet. Det lykkedes oppositionen
at få det kontroversielle forslag fremsat i Viborg, og efter en spændt debat blev det vedtaget med
et snævert flertal. Det stod dog bagefter ikke helt klart, hvad det var, de deputerede egentlig havde
sagt ja til. Debatten viste, at der ikke var den fjerneste tvivl om kongerigets enhed. På samme tid
stod det klart, at nørrejyderne ikke på dette tidspunkt havde forstået potentialet i deres regionale
repræsentation. Nørrejydernes anmodning om at blive forenet med østifterne fik ingen praktisk
betydning, fordi regeringen nægtede at behandle den. Den åbnede imidlertid allerede vejen for den
fælles forsamling i 1848, og efter afstemningen var de regionaliserede forsamlinger en udløbsmodel
– i det mindste for oppositionen.
Alligevel rummede forhandlingerne i 1840, 1842, 1844 og 1846 debatter, der gav grund til at se
kongerigets regionalisering som mere relevant, end kritikerne havde hævdet. Forsamlingerne så
ikke ens på alle spørgsmål, og atmosfæren var meget forskellig. I Roskilde spillede taktik og selv
iscenesættelse en stor rolle, mens der i Viborg blev gået mere direkte til sagen. Nørrejyderne søgte
desuden i langt højere grad at udnytte deres forsamling til at forlange konkrete forbedringer i deres
region. Ironisk nok måtte selv den liberale opposition i hovedstaden ved flere lejligheder indrømme
nørrejydernes større principfasthed. Deres udtalte modvilje mod embedsmændene og statsapparatet lod dem indtage en mere kritisk position over for regeringen end forsamlingen i Roskilde.
Forskellene mellem København og resten af østifterne hæmmede mulighederne for at definere
og fremsætte regionale krav. Det skyldtes ikke, at de ikke fandtes, men nærmere de københavnske deputeredes dominans. Deres forståelige og legitime position prioriterede hovedstaden. Det
gav debatterne i Roskilde en tendens til at mistage hovedstadens interesser for hele kongerigets. I
Nørrejylland var homogeniteten større og problemerne i regionen håndfaste, selv om det ville være
forfejlet at tale om en nørrejysk interesse. Tværtimod viste forhandlingerne ofte modsætninger –
frem for alt mellem øst og vest. Konkrete forbedringer blev dog gennemført. Pengeknapheden førte
til kravet om oprettelsen af en filial af nationalbanken på halvøen, hvilket skete i Aarhus i 1837.
Stænderinstitutionen gav en vigtig og enestående chance for regional interesseartikulation i dansk
politik. Den understregede eksistensen af specifikke regionale problemstillinger og interesser. Det
var også dem, der bar kimen til konflikter på tværs af skellet mellem Nørrejylland og øerne. Mens
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der herskede enighed i tidens store nationale spørgsmål – nørrejyderne var endda ofte skarpere i
deres udtalelser om Slesvig – gav økonomien og spørgsmålet om, hvem der egentlig definerede den
nationale interesse, og hvorfra de gjorde det, anledning til strid.

3.3. Diskussionen om den jyske længdebane (1846-1860)
Midt i 1800-tallet trådte den regionale dimension i forgrunden under de langvarige og kontroversielle debatter om en nørrejysk længdebane. Ligesom nedlæggelsen af de regionale interesserepræsentationer fik afgørelsen langtrækkende konsekvenser. Udfaldet understregede, at den københavnske definition af en national interesse var stærkest. Da infrastrukturen aldrig siden har mistet sin
prægnans i den politiske debat, er der grund til at se nærmere på dette eksempel.
Kongerigets første jernbane mellem København og Roskilde åbnede i 1847, men nørrejyderne
havde som de første forlangt at få bygget en jernbane. De fik den bare ikke, fordi enevælden var for
nærig, og den nationalliberale opposition definerede den som værende imod den nationale interesse. Nørrejyske deputerede fremsatte i Viborg i 1846 ønsket om at få anlagt en jernbane fra Viborg
til Hamborg. Formålet var at styrke eksportmulighederne og give de vestlige og centrale dele af
halvøen lettere adgang til den store verden. Forslagsstillerne argumenterede økonomisk og liberalt
for deres regions interesser, men de undervurderede komplet reaktionen fra den nationale opposition. Hovedstadspressen og nationalliberale politikere mistænkeliggjorde forslaget og diffamerede
det som et ”unationalt” udslag af en snæversynet lokal særinteresse. Denne ”studebane” kunne kun
være udtænkt af bønder med en begrænset forståelse for større sammenhænge.
Forslaget gik helt i modsat retning af tidens nationale krav om en klar grænse mellem Danmark og
Tyskland. Det udsprang af økonomiske interesser i en region, der orienterede sig anderledes end
hovedstaden, men det var helt urimeligt at skyde forslagsstillerne et manglende nationalt sindelag
i skoene. Forslaget dokumenterede snarere, at der var flere måder at definere en national interesse
på, og at de adskilte sig fra deres regionale ophav. Længdebanen til Hamborg var i bund og grund
et helstatsligt projekt, men heller ikke enevælden havde lyst til at tage fat på dette store anlægsarbejde endsige overveje dets finansiering. I første omgang lykkedes det at udskyde en afgørelse, og
Treårskrigen kom så i vejen som en lykkelig forhindring.
Det nørrejyske jernbaneprojekt kom imidlertid igen på tapetet i 1850’erne, men nu var det
ikke længere i en nørrejysk regionalforsamling, men i folketinget. Her kom det til at optage en
uforholdsmæssig stor del af årtiets debatter. Midt- og vestjyske interesser kæmpede atter en hård
kamp for det oprindelige projekt og dets egnsudviklende perspektiver, men nu måtte de ikke
længere bare overbevise østjyderne, men også resten af Østdanmark. Det lykkedes dem da heller
ikke denne gang. Efter Treårskrigen var det blevet endnu lettere at feje forslaget af bordet med
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nationale argumenter om det forkastelige i at opbygge en tættere handelsforbindelse til de nordtyske markeder. Men heller ikke de midt- og vestjyske argumenter om, at en jernbane netop egnede
sig til at styrke de dele af landet, der uden søveje og havne var forfordelt fra naturens hånd, vandt
genhør.
Det gjorde de ikke, fordi der var en koalition under opbygning, som kom til at fastlægge et mønster
for beslutninger af infrastrukturel karakter helt frem til nutiden. Der blev anlagt en jernbane i Nørrejylland, men den kom til at ligge langs østkysten, hvor den afspejlede en alliance mellem ødanske
interesser og de jyske østkystbyer, der ville benytte en jernbane i Nørrejylland til at sammentømre
nationalstaten. Resultatet blev derfor det baneforløb, der i store træk stadig eksisterer. Det løb
parallelt med den bedst udbyggede landevej og forbandt de østjyske havnebyer endnu stærkere med
hinanden og med København gennem den østlige linjeføring.
Der var gode argumenter for denne løsning. Mod de regionalt tænkende politikeres ønske om at
udvikle og styrke de svage egne blev der henvist til det langt større befolkningsunderlag og den
umiddelbare rentabilitetsfordel ved en jernbane gennem veludviklede egne. Det var modsatrettede prioriteter, der gang på gang dukker op i planlægningspolitiske afgørelser. Jernbanebygningen
demonstrerede, hvordan den slags afgørelser præjudicerer udviklingen langt ud i fremtiden.
Et vigtigt argument mod vest- og midtjyderne var det nationale, der nu helt dominerede det politiske liv. Det var let at fremstille den praktiske og nyttemæssige argumentation som naiv. Der var i
nationale kredse på dette tidspunkt slet ingen grund til at bygge en bane til Tyskland. Tværtimod
ville man bygge en jernbane til Flensborg og derfra til Husum uden en forlængelse til Rendsborg og
det tyske jernbanenet. I Husum skulle den nationale udskibningshavn til eksport af varer til England, der senere blev anlagt i Esbjerg, anlægges. På den måde skulle nørrejyderne udelukkes fra at
komme længere end til Flensborg, og hamborgerne fra at sende deres varer op på halvøen. Denne
definition på en national interesse fandt opbakning i nogle flensborgske kredse, mens den blev klart
afvist af den liberale opposition i Nørrejylland, der netop forlangte forbindelser ud af kongeriget og
adgang til de attraktive nordtyske markeder. Det var også i en velforstået regional interesse, at de
deputerede i Viborg allerede i 1846 krævede en havn i Hjerting, Vardes gamle ladeplads, et stykke
jysk regionalinteresse, der siden blev gjort til en national succeshistorie med bygningen af Esbjerg.

3.4. Nationalstaten
Med nederlaget i 1864 blev Danmark for første gang en nationalstat. Historien lod sig ikke længere
fremstille som dynastiets, og der var et stort behov for at genopfinde og genfortælle den danske
historie. Ligesom danmarkskortet nu antog den kendte form, der ikke levnede plads til alt det, der
tidligere havde været en del af oldenborgernes rige, blev historien om Danmark rettet til. Det tog
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sig ud, som om den altid havde udspillet sig inden for de aktuelle grænser. Hvad der lå udenfor blev
stort set glemt eller ignoreret. Dermed sejrede en bestemt fortælling om Danmark, der var tilpasset
den nye virkelighed. Ikke kun historikerne, men hele samfundet var blevet nærsynet og så ikke
længere landet i en større kontekst.
Som afgørelserne om den regionale repræsentation og kongerigets infrastruktur havde lagt op til
inden 1864, overtog nationalstaten den enevældige stats opbygning og administrationsapparat.
Den gamle hovedstad var også den nye, men hvor Københavns størrelse og magt tidligere havde
afspejlet det udstrakte monarki, opstod der nu et voldsomt misforhold. Argumentet lød, at landets
lidenhed gjorde koncentration nødvendig. Den overdimensionerede hovedstad og den historiske
ballast, som centralmagtens container rummede, gav koncentrationsmodellen en klar fordel. Mens
der i Norge var så store afstande, at periferien kunne modsætte sig centrums dominans, samtidig
med at der i Nederlandene fandtes en hel krans af byer af vægt og selvfølelse, der kunne reagere
mod en centralbys diktat, stillede det sig i Danmark ganske anderledes. Her var det altid vanskeligt
at vinde gehør for ideer om at udnytte landets muligheder i bredden.
København udskiftede rollen som residens i et multietnisk rige med hovedstad og et altdominerende
centrum i en homogen nationalstat, men den bar længe endnu præg af de koncentrerede ressourcer
fra en langt større stat, der i anlæg, arkitektur, proportioner og institutioner placerede den i en helt
anden liga end resten af statens byer. Der var ingen grund til at forvente, at de nationalliberale ville
ændre på enevældens centralisme, og Estrup-styret byggede netop sin magt på de københavnske
vælgere. Mere forbløffende derimod tog hverken Venstre eller Socialdemokratiet noget initiativ til at
ændre på den skæve fordeling. København kunne betragtes som landets eneste rigtige by, og den var
centralpunkt for hele den politiske, administrative, økonomiske og kulturelle magt.
Ikke underligt fik historien om Danmark en stærk ødansk nuance. Nationalsangens og guldaldermalernes Danmark var Østdanmark. Det var i Lejre, at den danske kongemagts vugge stod, og de
ødanske slægter tegnede med reference til Saxo en dansk historie, hvor jyske bønder og herremænd
blev skurke, og dystre lokaliteter som Grathe Hede og laden i Finderup dannede suggestive billeder
på det mørke kontinent. Med undtagelse af den nationale historieskrivnings forcerede konstruktion
af Slesvig som et urgammelt dansk land udspillede de vigtigste begivenheder i fortid og nutid sig i
og omkring hovedstaden.
Med det nye uddannelses- og opdragelsessystems effektive formning af det nationale menneske fra
anden halvdel af 1800-tallet blev ikke kun folk i hovedstaden, men også den del af befolkningen,
der levede i ”provinsen”, vænnet til det perspektiv, der altid så Danmark fra København. Det var et
Danmark, hvor alle nationale og københavnske institutioner blev omtalt i bestemt form ental, hvor
statsradiofonien sendte rådhusklokkerne (de københavnske forstås) ud over hele landet, hvor ”så
højt som Rundetårn” blev en slags normal målestok, og gadenavne med selvfølgelighed blev nævnt
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uden angivelse af, at de lå i København. Et Danmark, hvor der på film, i folketinget, dagspressen og
andre steder i offentligheden blev gjort grin med folk, der talte dialekt, om det nu var jysk, sjællandsk eller bornholmsk.
Det næsten karikaturagtige billede gav en temmelig præcis karakteristik af den centraliserede
nationalstats glanstid, da koncentrationen af magt på alle planer gjorde det nærliggende at hævde,
at København var Danmark. Det afspejlede nationalstatens retablering af et klart hierarki, som kom
til udtryk i talen om ”København og provinsen”. Hovedstaden havde længe været langt den største
by, men alene mellem 1870 og 1890 fordobledes befolkningen fra omkring 200.000 til 400.000.
Tidligere havde mellemstore byer som Altona, Kiel, Flensborg og Bergen givet et vist modspil, men
i kongeriget var der ingen konkurrent.
København fik i anden halvdel af 1800-tallet endnu større betydning. Den blev også landets største
industriby, og hele forsvaret af staten blev med byens moderne befæstning udelukkende knyttet til
denne by. Det lykkedes uden store anstrengelser at afværge alle forsøg på at ændre denne situation.
Som det i sin tid var sket i tilfældet med Norge, modsatte regeringsmagten sig igen tanken om at få
oprettet et andet universitet. Den position blev først opgivet et stykke inde i det 20. århundrede, da
et privat initiativ allerede var i færd med at skabe et alternativ i Aarhus.
Læses den danske stats krise i begyndelsen og midten af 1800-tallet som et angreb på Københavns
beherskende rolle, fremstår nationalstaten som et led i det modstød, der genoprettede hovedstadens
magt om end over et mindre landområde. Sydgrænsen skulle omtrent ligge der, hvor Københavns
indflydelse sluttede, og konkurrencen fra Hamborg blev for stor. Den grænse lykkedes det ikke at
få i midten af 1800-tallet, og efter afståelsen af hele Slesvig forløb grænsen endda langt nordligere
end forventet. Efter folkeafstemningerne i 1920 blev en del af Slesvig dansk. Den nye grænse var
bestemt af sindelag, ikke primært økonomi, men den gav alligevel et indtryk af den københavnske
kontrols rækkevidde. Den store forskel fra tidligere var Flensborg, der nu var blevet tysk.

3.5. En stat uden regioner
Efter de rådgivende stænderforsamlingers korte intermezzo blev der aldrig igen indrettet regionale
repræsentationer. Staten koncentrerede magten i hovedstaden, hvor en fælles rigsdag og videreførelsen af enevældens administrationsapparat markerede centralismens sejr i nationalstaten. Fremover blev regionaliseringer tabuiseret. Selv efter indlemmelsen af Nordslesvig i 1920 blev det afvist
at give den nye landsdel en særstatus som middel til at styrke en integration, der viste sig langt
vanskeligere end ventet. Naturligvis handlede rigsdagen ikke konsekvent imod regionale interesser,
men det nationale parlament udelukkede, at regionale interesser kunne modnes, artikuleres og
forhandles i regionale fora.
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I samme retning trak det kommunale selvstyre og den senere velfærdsmodel, da decentraliseringen
altid gik hånd i hånd med fraværet af et regionalt mellemniveau med politisk magt. Kommunalt
selvstyre er fuldt foreneligt med centralisme. Hvis regeringen fx ikke ønsker at bygge en motorvej,
inddrager den med fordel de berørte kommuner. Uden et beslutningsrelevant regionalt niveau, et
råd eller et styre, der kunne definere en regional strategi, løber projektet med stor sikkerhed ud i
sandet eller ender med at optage kommunalpolitikere i årtier. Partikulærinteresser og ikke regionale hensyn ender med at styre processen. Selv den regionale emancipation, som mange europæiske
regioner har oplevet i de seneste årtier som resultat af EU’s prioritering af regional udvikling, går
danske landsdele næsen forbi. Et regionalparlament ville efter al sandsynlighed have markeret regionale interesser langt stærkere. Et eksempel turde være trafikforbindelserne sydover, der altid blev
stedmoderligt behandlet i nationalstaten.
Det var et forløb efter bedste centralistiske tradition, da det med den såkaldte strukturreform blev
besluttet at nedlægge amterne og oprette regioner. Ved at begrænse de nye enheder til stort set
udelukkende at dreje sig om sygehuse var det sikret, at de ikke kunne spille en regionalpolitisk rolle.
Dertil lykkedes det at gennemsætte en model, hvor antallet var stort nok til, at det kunne forhindre en nævneværdig betydning. Havde man kun oprettet to eller tre regioner og givet dem større
beføjelser og flere opgaver, kunne det have tilført en dynamik, som den danske centralmagt ønsker
sig lige så lidt som alle andre af slagsen.
Da strukturreformens sygehusregioner sikkert vil være et sidste trin på vejen mod en stat, der kun
kender stat og kommuner, betød regionernes oprettelse i 2007 en afsked med mulighederne for at
regionalisere Danmark. Eksempelvis vil det ikke komme til en nørrejysk region med mulighed for
at udvikle egne nørrejyske interesser fx i forbindelse med Nordtyskland. ”Østifterne” vil heller ikke
blive genoplivet som region, selv om en sådan enhed uden hovedstaden ville kunne koncentrere sig
langt bedre om de alvorlige strukturproblemer i denne del af landet.
Som ved tidligere amtsreformer skabte strukturreformen endnu engang helt nye fusioner og enheder uden historie. Den var et skoleeksempel på nedbrydning af historiske skel og opbygning af
tilfældige enheder uden identitet og historisk tradition. Sammenlægningen af Sønderjylland, Fyn
og en del af Nørrejylland kan kun læses som centralmagtens målrettede likvidering af historiske
kontinuiteter i territorier og identitet. Valget af Vejle til regionshovedstad understregede reformens ahistoriske tilgang. Med dette valg købte man sig Vejles tilslutning til en struktur, der imod
den lokale tradition trak byen ud af den østjyske forbindelse. Også andre steder – ikke mindst på
Sjælland – blev kortene blandet til flere af de traditionelle centralbyers ulempe. Som det kendes
fra andre lande, er centralmagtens valg af administrative centre – ganske som dens støtte til eller
modarbejde af regionale traditioner og identiteter – et vigtigt middel i politikken. Hele den danske
debats uproblematiserede centralstatslige perspektiv gør, at disse problemstillinger næppe spiller
en særlig rolle i offentligheden. De er ikke desto mindre afgørende for regional udvikling og indre
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balance i samfundet. Det er ikke almindeligt at tænke den danske stats udvikling i disse baner, men
århundreders udvikling leverer påfaldende eksempler på denne politik.
Den betydeligste danske fortaler for en regionaliseret eller endda føderaliseret tilgang til statens opbygning var den liberale bondepolitiker A.F. Tscherning (1795-1874). Hans argument mod enevældens
stat havde været, at den havde været et brændestykke frem for et pileknippe, som han billedligt udtrykte det i en folketingsdebat. Mens brændestykket knækkede over for et hug, var pileknippet stærkere.
Hans føderative ideer om ”Samstaten” rettede sig mod en reform af helstaten og opbygningen af en balance mellem de enkelte rigsdele, men Tscherning tænkte også i regionale interesser og hensyn inden
for kongerigets grænser. Det fremgik klart af hans ivrige indsats for den jyske længdebane i 1850’erne,
da han viste sig at være en af de få ledende politikere, der havde forståelse for de regionale behov.

3.6. Regionale ressourcer
Set ud fra den synsvinkel, vi har lært at betragte historien og samfundsudviklingen under, må
det forekomme underligt, at det tilbagestående Jylland var først ude med ønsket om at få anlagt
en jernbane. Men et underudviklet Jylland var netop slet ikke realiteten. Det var ikke sådan, at jo
længere man kom fra København, jo mere tilbagestående blev alting. Den ide vandt almindelig
udbredelse i nationalstaten og havde på mange områder en ødelæggende virkning. Vel gjaldt den
jyske vestkyst betegnende nok som ”jernkysten” og blev i den nationale egnsstereotypi knyttet til
forestillinger om skibskatastrofer og sandflugt. Vestjyske byer som Ringkøbing og Lemvig stod
imidlertid i direkte kontakt til de store havne i Amsterdam og Hamborg, og tilrejsende fra København og andre ”civiliserede” steder forbløffedes over her at finde de bedste vine, en raffineret luksus
og et uformodet kendskab til den store verden.
Inde i landet knyttede oksevejen i århundreder den cimbriske halvø sammen på langs. Kulturhistorisk
fascinerende og af økonomisk stor betydning understregede denne vej, hvorledes store dele af halvøen orienterede sig anderledes end eksempelvis øerne og den østjyske kyst. Studedriften var af stor
økonomisk betydning, men oksevejen formidlede også kontakter. Handelsfolk kom rejsende sydfra,
bondekarle og tjenestepiger benyttede den, når de rejste sydover for at finde arbejde i de rige egne i hertugdømmerne. Det var ikke en ”eksotisk” verden, som det tog sig ud i nationalstatens østdanske optik.
Det var en facet ved den danske kultur, der ikke var mindre ”rigtig” eller ”national” end så mange andre.
Danmark var – især inden nationalstatens homogeniseringsproces kom i fart – et land af regionale
identiteter og regionale karakteristika, der slet ikke lod sig reducere til det billede, der blev den
nationale kernefortælling. De enkelte landsdele orienterede sig forskelligt. Som Vest-, Midt- og
Sønderjylland havde stærke kontakter sydover, var det nordlige Jylland tæt på Norge. Kattegat dannede også en verden for sig med egne kontakter og forbindelseslinjer. På Fanø og Føhr, i Marstal,
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Svendborg og Aabenraa var skibsfarten af meget stor betydning. Lokale søfolk sejlede med fremmede skibe på alle verdenshavene. Danmarks handelsflåde var stor. Langt den største del havde
hjemme i købstæderne.
Der lå betydelige ressourcer og en lang tradition for eget initiativ i de forskellige egne af landet,
hvor man af erfaring vidste, at der ikke var hjælp at hente i hovedstaden. Det er påfaldende, at det
var ”tilbagestående” egne, der udviklede nogle af de vigtigste og mest innovative ideer i det danske samfund. Protoindustrialisering, bøndernes overtagelse af herregårdene, andelsbevægelsen og
en mangesidet kontakt med nærmere og fjernere regioner var fænomener, der gjorde sig stærkere
gældende i Vestjylland end i de fleste andre dele af landet. I nationalstaten blev det overmalet af
hedeopdyrkningen, der fremstod som en bevægelse, der endelig bragte ”udviklingen” ud i periferierne.
Hvordan ressourcer kunne ”bindes ind” i den nationale orden, var det tema, der havde sejret,
og som bestemte diskurs og handlemåde. Men jævnfør Tschernings billede af pileknippet versus
brændestykket ville en alternativ model til Danmarks udvikling i langt højere grad have accepteret
regionale styrker og profiteret af forskellige orienteringer og regionale traditioner. Det var snævert
tænkt, at man ville forhindre vestjyderne i at handle med Hamborg, og det var tåbeligt at tro, at det
ville føre til deres fortyskning.
Mange af nutidens diskussioner om udkanter og skæve udviklingsforløb bunder i den ensidige
måde, som Danmarks historie og dets regionale ressourcer blev fremstillet på i nationalstaten. Det
er derfor en anden version af danmarkshistorien, der er brug for, hvis en anden og mere balanceret forestilling om landets udvikling skal komme til sin ret. Den regionale dimension i en politisk
beslutningsproces er af så stor betydning, fordi den giver forskelligheden og de andre traditioner
en stemme. Den københavnske kunsthistoriker og arkitekturkritiker Hans Helge Madsen beskrev
i sin sidste bog, ”Skæv og national”, mødet med dette anderledes blik og gav i sin fremstilling en
gennemført kritik af det traditionelle syn på udviklingen i Danmark 1830 til 1938.
Afslutningen på eksperimentet med en regionaliseret politisk beslutningsproces og fastlæggelsen af
et infrastrukturelt skelet for den nye nationalstat var retningsvisende afgørelser, der ikke siden blev
genstand for virkelige forandringer. 1800-tallets diskussion spøgte igen, da anlægget af en jysk motorvej blev diskuteret i 1960’erne, og geografen Johannes Humlum argumenterede for en linjeføring
inde i landet frem for ude ved kysten. Hans forslag, der var inspireret af udviklingen i andre lande,
opererede også med fortættede områder til arbejdspladser og boliger og helt nye centre. Det lykkedes dog heller ikke denne gang at overbevise beslutningstagerne, og den løsning, der endte med
stort set at kalkere jernbane- og landevejssystemet, førte ironisk nok sidenhen til de konglomerater,
som Humlum havde forestillet sig andre steder.
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De få gange en stærkere udligning har gjort sig gældende – fx. i midten af 1800-tallet og i slutningen af 1900-tallet – har den danske hovedstad svaret igen. Nationalstaten genoprettede den
gamle orden inden for kongeriget, da den forhindrede provinsbyer og fjernere regioner i at udvikle
kontakter med regioner og byer uden for landets grænser. Da der sent i 1900-tallet for første gang
i nationalstaten kunne iagttages en vis svækkelse af hovedstadens totale dominans som følge af en
dynamisk vækst i det østjyske område og en krise i den traditionelle økonomiske struktur i København, blev der svaret igen med opfindelsen af Øresundsregionen. Den lancerede en ekspansion,
der havde fokus på områder uden for nationalstaten i de historiske Skånelande. Den statssubventionerede satsning bragte atter hovedstaden tilbage i førerstillingen, men samtidig rejste løsningen
for første gang tvivl om den model, som nationalstaten repræsenterede. København, der med sin
perifere beliggenhed aldrig havde været et geografisk centrum i nationalstaten, blev nu ikke længere branded som national hovedstad, men som nordeuropæisk metropol.
Det er næppe forkert at se en sammenhæng mellem den fraværende regionale beslutningsproces
og den ensidige satsning på København i de seneste årtier. Den danske hovedstad har siden 1990 i
voksende grad distanceret sig fra det land, den dominerede efter 1864. Ideen om en Øresundsregion, der uden blusel opererer med vækst og udvikling i en region, der kun tangerer nationalstaten,
og udviklingen af infrastrukturforestillinger, der som forbindelsen mellem Femern og Sverige kun
krydser en del af nationalstaten, repræsenterer bemærkelsesværdige positioner. De ignorerer i vidt
omfang problemer og argumenter fra resten af landet og går ud fra København som et ”internationalt” centrum uden megen interesse for resten af staten. Det kunne tolkes som et skridt på vej
tilbage mod den førnationalstatslige kosmopolitik i København – kun er der ikke længere noget
imperium at hænge denne rolle op på.
I den aktuelle debat spiller de spor, der blev lagt fast ved nationalstatens tilblivelse, stadig en meget
stor rolle. Det er desværre meget mere end blot en fortalelse, når en københavnsk avis taler om
Femern-forbindelsen som noget, der vil gøre Danmark landfast med Tyskland.1 Denne bemærkelsesværdige infrastrukturelle satsning står i skærende kontrast til en infrastruktur på halvøen, der
stadig bærer præg af nationalismens ulyst til at have kontakt med naboerne. Et rungende ekko fra
1800-tallets arrogante nationalliberale kommentarer høres stadig, når formanden for Dansk Metal
og den administrerende direktør for Dansk Industri samdrægtigt i en kronik beskriver, hvorledes
Femernforbindelsen vil fjerne en stor mængde trafik fra jernbaner og veje på tværs af landet og fra
Trekantsområdet til Padborg og videre mod Hamborg. ”Jyderne og fynboerne får derfor også noget
helt konkret ud af forbindelsen, nemlig bedre plads på motorvejene”.2 Med denne hånlige bemærkning fra de københavnske korridorer bliver det endda gjort til noget positivt at blive afskåret fra
den danske (?) økonomiske udvikling.
1

Politiken, 28.02.2015: ’Vi har en aftale, Danmark betaler’ af Poul Aarøe Pedersen.

2

Jyllands-Posten, 03.02.2015: ’Femern-forbindelsen er en ren gevinst’ af Claus Jensen og Karsten Dybvad.
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4.

 en erhvervsgeografiske udvikling i Danmark1 fra
D
1945 til i dag

Af Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker, Fremforsk – Center for Fremtidsforskning og Marianne
Levinsen, cand.scient.pol., forskningschef og foredragsholder, Fremforsk – Center for Fremtidsforskning
•	De store linjer – erhvervssammensætning i Danmark fra 1830 til i dag og udviklingen i
erhvervsgeografien efter 2. verdenskrig frem til i dag.
• Lokaliseringen af erhvervslivet i Danmark regionalt og landsdelsmæssigt fra 1945-2012.
•	Nedgangen i produktiviteten og skiftet over til servicefagene hænger sammen. Det er,
fordi store dele af befolkningen er blevet flyttet til mindre produktive erhverv, at den
samlede vækst i samfundet er gået ned, og vi ligger en del under vores historiske vækstrater.
•	Flere mennesker til yderområderne og de industri- og landsbrugsproducerende dele af
landet vil skabe mere vækst. Hvis vi sørger for, at disse områder får en bedre fremtid,
vil det være til gavn for hele landet. Vækst i industri og landbrug vil skabe vækst i hele
landet og også i de større byer.
Danmark er et land, der erhvervsmæssigt er sammensat meget forskelligt over de forskellige dele af
landet. Roedyrkerne befinder sig hovedsageligt på Lolland, medicinalindustrien i Hovedstadsområdet, vindmølleindustrien i det vest- og østjyske, reklamebranchen er centreret om de store byer,
især i København og Aarhus, mens fiskeriet er centreret om Nordjylland og Vestjylland. Industriproduktionen ligger mest i det jyske i dag (bortset fra medicin), serviceerhvervene med de mange
liberale erhverv ligger i byerne, især de store byer, mens landbruget meget naturligt stadig ligger på
landet.
Det er dog ikke hele historien. Disse forhold har ændret sig, og sammensætningen af erhverv og beskæftigelsen i Danmark har gennem årene også ændret sig. Vi er gået fra at være et landbrugsland
over en fase med rigtig mange beskæftigede i industrien til at have størstedelen af befolkningen
beskæftiget i serviceerhvervene. Samtidig er lokaliseringen af disse erhverv også ændret. Industrien
lå i tiden før 2. verdenskrig i de store og største byer. Den ligger i dag meget mere spredt over også
1 Hvor der ikke er anført kilde på figurerne, stammer tallene fra egne kørsler i Danmarks Statistiks database eller fra
anden publikation herfra, eks. 60 år i tal (2008) eller 65 år i tal (2014). Se litteraturlisten for henvisningerne.
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mindre bysamfund og landområder. Serviceerhvervene er blevet koncentreret i de store byer, og de
enkelte erhverv har skiftet lokalisering. Tekstilindustrien lå engang på Amager, derefter flyttede den
til Herning/Ikast/Brande, og i dag flytter dele af de nuværende tekstilvirksomheder mod Aarhus og
København, mens produktionen er placeret i Asien.
Samtidig har produktiviteten udviklet sig meget forskelligt i de enkelte erhverv. Det har fået og vil i
fremtiden få stor betydning for den økonomiske vækst i Danmark. Når vi koncentrerer større dele
af befolkningen i de områder af landet, hvor virksomhederne findes i brancher, der er mindre produktive, og også udvider beskæftigelsen i disse brancher, får vi som land en langsommere stigning
i produktiviteten end tidligere. Det påvirker væksten i landet, da væksten skal udledes af produktivitetsfremgange – i hvert fald på længere sigt. Dermed betyder lokaliseringen af befolkningen, det
erhvervsgeografiske skifte og den erhvervsgeografiske lokalisering af brancherne, at vi i dag oplever
lavere vækst end tidligere, og at vi fremover kan komme til at opleve en langsommere økonomisk
udvikling i samfundet, end vi kunne have gjort ved en anden udvikling og balance i befolkningens
lokalisering i Danmark.
Endelig skal vi se på, om vi kan gøre noget for at ændre denne udvikling. Om vi kan satse på en
anden erhvervsgeografisk lokalisering og en anden erhvervsmæssig udvikling, som kan skabe en
større samlet produktivitetsudvikling og en samlet større økonomisk vækst i fremtiden.

4.1. Den erhvervsgeografiske udvikling i Danmark fra 1945 til i dag
Den danske befolkning er vandret fra land til by i over hundrede år. Det er vores normale fortælling
om den historiske udvikling i vores lille land. Men kigger vi lidt nærmere på figur 1, viser det sig, at
historien i virkeligheden er lidt anderledes end den gængse opfattelse. Da befolkningen på landet
toppede i 1880, var der ca. 1,5 mio. mennesker, der boede på landet. I 1970 – altså 90 år senere –
var landbefolkningen på omkring en million. 500.000 var flyttet til byerne, der samtidig var vokset i
indbyggerantal fra 600.000 til 4 mio. mennesker.
De 3,4 mio. kan ikke alle være kommet fra landet, da der kun er flyttet omkring 500.000 personer netto. Landbefolkning kan også reduceres ved et negativt fødselsoverskud, hvilket også er en
del af forklaringen på de 500.000 færre personer. Men det er ikke hele forklaringen. Langt den
største del af væksten i bybefolkningen kom fra egen avl. Bybefolkningen voksede simpelthen
gennem de mange børnefødsler blandt de unge byboere og efterkommerne til de tilflyttende fra
landområderne. Så byområderne er i højere grad vokset ved egen hjælp end via tilflytningen fra
landet. Vores nationale fortælling om bønderne, der søgte lykken i byerne, er ikke forkert, den er
bare ikke hele historien, og den største del af væksten i bybefolkningen kommer fra byernes egen
befolkning.
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Figur 1. Befolkningens fordeling på land og by i 200 år
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Kilde: Befolkningen i 150 år, Danmarks Statistik, år 2000

I 1999 var landbefolkningen faldet til ca. 800.000 danskere bosiddende i landdistrikterne. Det var
en svag stigning i forhold til 1990, så faldet fortsatte ikke med samme hast i de 9 år. I 2013 var dette
tal faldet til 706.000. Det tog altså 90 år fra 1880 til 1970 at flytte 500.000 landboere til byerne, men
kun 14 år at flytte omkring 100.000 mellem 1999 og 2013. En kraftig acceleration af udviklingen de
seneste 14 år.
Men i hvilke erhverv har befolkningen så arbejdet igennem denne lange periode? Går vi tilbage til
1834, hvor de første pålidelige tal stammer fra, levede 58% af befolkning af landbrug, 3% af fiskeri
og 21% af håndværk og industri. Kun 11% levede af serviceerhverv, mens 8% levede af formue eller
var på forsørgelse såvel privat som offentlig. I 1901 var der blot 41% tilbage, der levede af landbrug,
og nu udgjorde håndværk og industri 28%. En vigtig pointe er, at altså kun omkring 60% af befolkningen har levet af landbrug og fiskeri også tilbage først i 1800-tallet. Vi har ikke alle været bønder i
fortiden, men over halvdelen har været det.
Byerhvervene har altid udgjort en vis andel af erhvervslivet. I 1940 arbejdede blot 28% i landbrug,
mens industri og håndværk gav indkomst til 33%. Allerede inden 2. verdenskrig var Danmark et
industri- og håndværksland. Beskæftigelse i serviceerhvervene som handel, transport og liberale
erhverv udgjorde i 1940 indkomstgrundlaget for 26% af arbejdsstyrken. Så servicefagene udgjorde
allerede i 1940 en stor del af beskæftigelsen.
Efter 2. verdenskrig udgjorde de beskæftigede i landbrug, fiskeri og industri og håndværk stadig over
50% af de beskæftigede. Det er disse erhverv, man ofte benævner de produktive erhverv, fordi de
fremstiller varer og andre produkter. Vi skal dog også medregne byggeriet til denne kategori.

54

Danmark
på vippen

Det gik først nedad for landbrugsbeskæftigelsen (primære erhverv), og ikke før langt hen i
1970’erne begyndte industribeskæftigelsen også at falde svagt. Frem til 1990 var det mest karakteris
tiske træk faldet i landbrugsbeskæftigelsen, og først de seneste 25 år efter 1990 er industribeskæftigelsen for alvor faldet.
Figur 2. Beskæftigelsens fordeling på erhvervsgrupper 1948-2012
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De private tjenester udgjorde i mange år til omkring 1980 ca. 40% af beskæftigelsen. Fra 1960 til
1980 var det den offentlige beskæftigelse, der for alvor steg. Der var i 1960 omkring 10% offentligt
ansatte, hvilket var steget til ca. 30% i 1980 – en vækst fra 200.000 personer til over 600.000 på 20
år. Først fra 1980 og frem til i dag voksede andelen af beskæftigede i de private tjenester. Private
tjenester udgør i dag omkring 50% af alle arbejdspladser i Danmark og er sammen med ca. 30%
offentligt ansatte dominerende på arbejdsmarkedet med i alt 80% af de beskæftigede. De arbejder
med service, administration og offentlig forvaltning – altså uden for de produktive erhverv.
Der er i dag kun omkring 20% tilbage i de primære og sekundære erhverv. Det er en ret lille del af
befolkningen, der er beskæftiget i de erhverv, der sørger for langt hovedparten af eksportindtægterne til landet, og som står for langt den største del af nettoeksporten, der jo udgør de penge, vi som
land har til at købe varer og tjenester i udlandet for. Der er dog også en væsentlig indtjening på tjenestesiden, men det er hovedsageligt skibsfart, servicering af industriprodukter opstillet i udlandet
(bl.a. vindmøller & mineanlæg) og detailhandel i udlandet.
Samtidig er vi blevet et meget rigere land og har langt mere produktion, indtægter og værdier end
for 20, 50, 80 og 100 år siden. Så selv om industri og landbrug har langt lavere beskæftigelse, har
disse erhverv bidraget med en ret høj produktion, og dermed må de have udviklet sig ret gunstigt,
når vi ser på produktiviteten.
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Denne udvikling i erhvervenes sammensætning har også spillet sammen med kvindernes indtog på
arbejdsmarkedet – eller skulle man sige genkomst på arbejdsmarkedet, da kvinderne i landbrugssamfundet også var erhvervsmæssigt aktive på det enkelte landbrug.
Mænds erhvervsfrekvens – altså andelen af mænd i en given alder, der er på arbejdsmarkedet – var
meget høj i 1950 med over 98% for de 35-44 årige mænd. Den holdt sig højt op i alderen og aftog
først efter de 60 år. De unge mænds erhvervsfrekvens var lidt lavere.
Mønstret er det samme i dag, men vi kommer kun op på en erhvervsfrekvens på 88% blandt de 3544 årige mænd. 12% af mændene i denne alder er uden for arbejdsmarkedet. Derudover har især de
yngre og helt unge mænd en markant lavere erhvervsfrekvens i dag.
Figur 3. Erhvervsfrekvens efter køn 1950 & 2012
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For kvindernes vedkommende er billedet næsten omvendt. Mens kun 42% af kvinderne i alderen
35-44 år var erhvervsaktive i 1950, var dette vokset til 84% i 2012.
Kvindernes erhvervsfrekvens ligger i dag kun 2-4% under mændenes for gruppen over 25. De helt
unge kvinder har en højere erhvervsfrekvens eller den samme som mændenes. Der er dog en markant nedgang for kvinderne over 60 år, der ligger en del under mændenes ditto.
Langt flere ansatte i private serviceerhverv og offentlige tjenester går hånd i hånd med den stigende
erhvervsfrekvens. Mere end to tredjedele af samtlige ansatte i den offentlige sektor er i dag kvinder,
mens mændene udgør 64% af de ca. 1,77 mio. ansatte i den private sektor – altså knap to tredjedele.
Det er også meget tydeligt, at taler vi om de primære og sekundære erhverv som landbrug og indu-
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stri, er mændene langt i overtal med over tre fjerdedele af alle beskæftigede. I bygge- og anlægssektoren udgør mændene over 90%. I resten af den private sektor er fordelingen lidt mere ligelig, men
kun i sektoren kultur og fritid samt anden service udgør kvinderne et flertal.
Figur 4. Beskæftigelse efter branche og køn, 2014
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Så billedet med kvinderne i den offentlige sektor, mændene i den private samt allerflest mænd i
eksporterhvervene holder bestemt også ved udgangen af 2014. Det er udvidelsen af først den
offentlige sektor og dernæst den private servicesektor, der har skabt plads til kvinderne på arbejdsmarkedet og gjort det muligt at øge erhvervsfrekvensen så betydeligt fra 1950 frem til i dag.

4.1.1. Beskæftigelsen i de overordnede brancher i dag
De primære og sekundære erhverv fylder ikke meget i beskæftigelsen i dagens Danmark. I kategorien industri mv. findes der godt 350.000 beskæftigede ud af samlet ca. 2,66 mio. beskæftigede – altså
omkring 14% af de beskæftigede, mens vi i landbruget mv. finder 63.000 eller 2,3% af alle beskæftigede. Bygge og anlæg er jo også produktion, og der ligger også produktion af produkter i ikke-fysisk form i nogle af de andre brancher såsom computerspil, programmer, musik, film mv. Men alt
i alt har vi i dag kun omkring 20% beskæftigede med egentlig produktion af diverse omsættelige
produkter. Rigtig mange arbejder med handel og transport, der udgør 23% af alle beskæftigede, kun
overgået af den offentlige sektor med 33% af de beskæftigede. Det skal dog tilføjes, at en relativ stor
del af de offentligt ansatte er deltidsbeskæftigede i en eller anden grad, så vi har en beskæftigelse i
det offentlige svarende til ca. 800.000 fuldtidsansatte. Det samme gælder for handelsområdet, hvor
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mange arbejder på deltid. Det betyder en mindre korrektion af tallene imod flere ansatte i den produktive del af økonomien, da tallene ovenfor er antallet af mennesker i beskæftigelse og ikke antal
omregnede fuldtidsbeskæftigede.
Ser vi på de andre erhverv i vækst igennem tiden efter 1945, har kultur og fritid fået langt flere
ansatte. Det samme gælder erhvervsservice, der især fra omkring 1990 har været i kraftig vækst.
Der er henholdsvis 5% beskæftiget på kultur- og fritidsområdet og 9% inden for erhvervsservice –
omtrent lige så mange som i industrien. Også informationsområdet og finansiering og udlejning
beskæftiger i dag mange mennesker sammenlignet med tidligere, og det bliver samlet til omkring
7% af alle beskæftigede.
Figur 5. Beskæftigelsen fordelt efter branche (DB07 10-grp.) ultimo 2014
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Samlet er den erhvervsgeografiske sammensætning i Danmark typisk for et samfund, der har gennemløbet en kraftig produktivitetsudvikling i landbruget og senere tilsvarende i industrien. Der er i
dag ca. 600.000 beskæftiget med egentlig produktion af den ene eller anden art, mens de resterende
ca. 2 mio. mennesker arbejder med service, handel, transport, kultur og i stort omfang med offentlig service og administration.

4.1.2. Lokaliseringen af erhvervslivet i Danmark regionalt og landsdelsmæssigt fra 1945-2012
Ser vi tilbage til fortidens Danmark, var befolkningen og dermed også beskæftigelsen opdelt med
en ret stor andel af beskæftigelsen i landdistrikterne og resten i byerne. I 1801 boede knap 20% i
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hovedstaden eller i bysamfund helt ned til mindre handelspladser, men fraregnet landsbyerne, som
er byer med under 1000 indbyggere og over 200. Så over 80% af befolkningen boede og arbejdede
på landet og i landsbyer.
Figur 6. Andel af befolkning i hovedstaden og provinsbyerne
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Kilde: Befolkningen i 150 år, Danmarks Statistik, år 2000

Det var stort set samme situation 50 år senere, men provinsbyerne var begyndt at vokse, samtidig
med at den samlede befolkning voksede. I 1901 boede ca. en tredjedel af befolkningen i byerne,
mens to tredjedele boede på landet eller i landsbyerne. Land- og landsbybefolkningen udgjorde den
største del af befolkningen. Først efter 2. verdenskrig – i 1950 – repræsenterede bybefolkningen i
egentlige byer og bysamfund over 50% af danskerne.
Så indtil 1945 var erhvervenes lokalisering en spredning af de primære erhverv over store dele af
landet og en samling af serviceerhverv og industrien i byerne og hovedstaden. Efter 1945 skete der
efterhånden en hurtigere udvikling af byernes erhverv med fokus på især industri og industriens
lokalisering i bysamfundene. Den store koncentration af industri var helt op til 1970 i de store og
mellemstore byer. Det samme gjaldt serviceerhvervene, der også hovedsageligt var placeret i byerne, dog bortset fra de serviceerhverv, der var forbundet til landbrug og fiskeri. De var langt hen ad
vejen placeret i landsbyerne og på selve landet.
Så indtil vi kommer op til 1970’erne, har vi egentlig en ret overskuelig erhvervsgeografisk udvikling
i landet. Byerhvervene udviser vækst, samtidig med at landbrugets beskæftigelse falder under den
kraftige mekanisering af produktionen fra 1945 og fremefter. Traktorer, mejetærskere og andre
maskiner erstatter det tidligere ret omfattende manuelle arbejde.
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I byerne er det mest fremtrædende væksten i industribeskæftigelsen og under byggeboomet fra
sidst i 1950’erne til slutningen af 1970’erne også i håndværksfagene. Industriens beskæftigelse vokser langt op i 1970’erne, og i byggeriet er beskæftigelsen høj helt op til omkring 1980.
Det mest markante billede er væksten i den offentlige sektor fra omkring 1960. Den danske
erhvervsgeografi ændres meget væsentligt i løbet af 1960’erne og 1970’erne med udbygningen af
velfærdssamfundet.
Figur 7. Befolkning fordelt på landsdele, 1801-2000, udvalgte år
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En anden ofte mindre bemærket udvikling i befolkningens erhvervsmæssige lokalisering er skiftet
fra Øerne til Sjælland fra omkring 1850 frem til 1970. Hvor Øerne (Fyn, Sydhavsøerne, Bornholm
og en række mindre øer) udgjorde omkring 18% af befolkningen i 1850, var der kun omkring 12%
i 1970, mens Sjælland med hovedstaden voksede fra ca. 32% i 1850 til 42% i 1970. Jylland har ligget
mere stabilt på 45-48% af befolkningen.

4.1.3. Landbrug – udvikling
Landbruget ligger på landet. Det er stadig rigtigt trods megen snak om svinefabrikker i byerne som
fremtidens produktionsform. Regulering af landbrugets produktion med arealkrav i form af jord til
husdyrproduktionen fastholder naturligvis også dette.
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Landbruget har gennem årene efter 2. verdenskrig gennemgået en voldsom strukturudvikling.
Bedrifterne er blevet færre, og de tilbageblevne er samtidig vokset i størrelse. I 1960 var kun 11-12%
af alle landbrug på over 30 ha, og der var i alt knap 200.000 landbrug i Danmark. I 1995 var der
kun 70.000 landbrug tilbage, hvor over 40% var større end 30 ha, og hvor især gruppen over 50 og
100 ha var vokset kraftigt i andel fra 1980 og frem. Samtidig blev bedrifterne efterhånden stærkt
specialiserede. Det blev til agerbrug, svinebrug og kvægbrug med fokus på mælkeproduktion og
endelig nogle få inden for fjerkræ og æg. På det seneste er selv disse brug begyndt at blive specialiseret yderligere med produktion af avlsdyr til svinebrug eller kvægbrug eller smågrise til videreopfodring.
Figur 8. Antal landbrugsbedrifter over 200 ha jord efter kommune i 1982 & 1999
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Kigger vi på de to landkort fra 1982 og 1999, ser vi strukturudviklingen fokuseret specielt på de helt
store brug med over 200 ha jord i drift. De lysegrønne kommuner har meget få af de store brug i
1882 og i 1999, mens de grønne og mørkegrønne har flest – mellem 5 og 28 store landbrug per
kommune. Det er tydeligt, at landet – bortset fra Storkøbenhavn og Nordsjælland – er blevet
grønnere fra 1982 til 1999.
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Figur 9. Landbrugsbedrifter over 200 ha efter landsdel 2006 & 2013
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Følger vi denne udvikling yderligere, er antallet af landbrug på over 200 ha på landsplan vokset til
3.285 i 2013 med en vækst siden 2006 på ca. 850 nye store landbrugsbedrifter i disse år.
Som vi kan se det af oversigten over de store bedrifter opdelt på landsdele, er de store landbrug ved
at fordele sig i landet med langt de fleste i Jylland – samlet over 2.300 – mens der er ca. 600 store
brug i Region Sjælland og ca. 250 på Fyn.
Da det er de store brug, der står for langt størstedelen af landbrugseksporten i Danmark, kan vi
samlet set også udlede, at langt den største del af landbrugseksporten – måske op til 70% – genereres og produceres i Jylland, mens resten af landet i form af Fyn og Vest- og Sydsjælland står for
omkring 30%. Det kræver dog lidt flere detaljer end i de tilgængelige tal at få dette fastlagt mere
præcist. I det jyske er det også især Nordjylland, Vestjylland og Sydjylland, der står for de fleste
store landbrug og den største fremgang i antallet af store landbrug fra 2006 til 2013. De store eksportorienterede landbrug befinder sig i relativt stor afstand fra de største bykoncentrationer i landet
i hovedstadsområdet og i Østjylland. Det er det landbrug, der samlet bidrager med op mod 70 mia.
kroner om året i nettoeksportindtægter til landet.

4.1.4. Industriens udvikling
Industrien fortsatte sin vækst i andelen af de beskæftigede til langt op i 1970’erne. Først herefter
begynder beskæftigelsen at falde frem til i dag, hvor omkring 350.000 er beskæftiget i industri,
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råstofudvinding mv., placeret i bykommunerne og selve byerne – det blå landkort viser ret tydeligt
koncentrationen i de mindre og større bysamfund, når vi taler om antallet af industrivirksomheder.
Tager vi de enkelte virksomheders størrelse i betragtning, er koncentrationen endnu større.
Figur 10. Antal ansatte i industrivirksomheder i kommunerne i 1977 og 1989
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I 1989 var der sket et markant skifte med en række nye industrivirksomheder i de mindre byer i
landkommunerne og en kraftig industrialisering af især Jylland, mens Nordsjælland og visse omegnskommuner i hovedstadsområdet oplevede tilbagegang i antallet af industrivirksomheder. Bevægelsen blev i 1980’erne beskrevet som en industrialisering af Nord-, Vest- og Sønderjylland og gik
under beskrivelser som: ’VestDanmark er lig med VækstDanmark’. Det står unægteligt i kontrast til
nutidens debat om Udkants-Danmark og den andel af dette, der beskrives som beliggende i Jylland.
Billedet kan ses på amtsplanen, figur 11, hvor den jyske vækst i antallet af industrivirksomheder fra
1977 til 1989 er centreret om Ringkøbing Amt, Nordjyllands Amt, Ribe Amt, Aarhus Amt og Vejle
Amt. Det var i samme periode, at vi i Danmark begyndte at diskutere iværksætteri og overveje at
skabe incitamenter til at starte egen virksomhed.
I København var faldet i antallet af industrivirksomheder meget kraftigt – næsten en halvering
på 12 år, mens det var mere moderat i resten af hovedstadsområdet. Resten af landet oplevede en
mindre vækst i antallet af industrivirksomheder.
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Figur 11. Antal industrivirksomheder efter amter og årstal
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Denne udvikling blev efterfulgt af et fald i antallet af industrijobs fra midten af 1990’erne frem til i dag.
Dette fald er blevet beskrevet som et resultat af globalisering og udflytningen af industrijobs til andre
dele af verden. Det er en af forklaringerne, men da dansk industri stadig er et meget produktivt erhverv,
og værdiskabelsen i industri ikke har været udsat for et lignende fald, er det ikke hele forklaringen.
Industrien omsatte i 1995 for 344 mia. kroner, mens den samlede omsætning i 2008 var på 739 mia.
kroner. Inflationen har i perioden ligget på omkring 2% – lidt lavere de senere år, så selv renset for
inflation var salget på over 570 mia. (1995-kroner) i 2008. Industrien har opført sig som landbruget:
Med færre mennesker og større produktivitet samt flere maskiner og robotter har man produceret
mere værdi end tidligere.
Efter 2008 falder industriens salg til omkring 620 mia. i 2009 – året for den store finanskrise. Men i
løbet af årene kommer industriens salg næsten op på det samme beløb som i 2008 med ca. 730 mia.
kroner i 2013 og lidt højere i 2014. Renset for inflation er der tale om et lille fald, men der har jo
også været krisetider med fald i store dele af samfundets produktion. Men vi ligger stadigvæk på en
samlet omsætning, når vi renser for inflation, der er på mere end 150% af produktionen i 1995.
Danmark er stadig et industriland, selv om antallet af industrijobs er faldet. Det samlede bidrag
fra industrien til landets nettoeksport er stadig meget højt, og derfor er det vigtigt at beskæftige sig
med industriens lokalisering i fremtiden.
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Hvor ligger industrijobbene og produktionen så i dag? I tabellen nedenfor er der flere interessante pointer. Den viser de 30 største industrikommuner i landet, men uafhængigt af kommunens
størrelse. De grå søjler er kommuner i Jylland. Det er hovedsageligt der, vi i dag finder de store
industrikommuner.
Figur 12. Antal industrijobs efter kommune, de 30 øverste, 2012, grå = jyske kommuner
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Aarhus er den kommune, der i 2012 har flest industrijobs med ca. 12.400, og derefter følger Københavns Kommune med 11.500 jobs. Både jobs i produktionen og i administrationen regnes med.
Herefter er der kun få københavnske eller sjællandske kommuner på listen, og de jyske kommuner
er i flertal. Især mindre kommuner som Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Thisted, Sønderborg,
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Skanderborg, Hedensted, Skive, Mariagerfjord og Varde bør bemærkes, da industribeskæftigelsen
er en stor del af deres samlede beskæftigelse.
De større jyske byer som Esbjerg, Aalborg, Viborg, Kolding, Horsens, Herning og Vejle er også
stadig vigtige industribyer. Selv om tekstilindustrien ikke længere har så mange jobs i eksempelvis
Herning, er der anden industri i kommunen.
I forhold til lokaliseringen af den industri, der samlet har bidraget med op mod 68 mia. i nettoeksport i indtægter til landet om året, er det også værd at bemærke, at disse industrijobs ikke i uvæsentligt omfang er placeret i de dele af landet, der ofte betragtes som områder i tilbagegang, og hvor
der forudses et fald i befolkningsgrundlaget i fremtiden.
Hvad det vil gøre ved industriproduktionen og eksportindtægterne, hvis vi ikke fastholder bosætning i disse dele af landet, skal vi se på senere.

4.1.5. Andre byerhvervs udvikling og den offentlige sektor
Fra begyndelsen af 1980’erne og frem til begyndelsen af 1990’erne sker der en vis ændring i beskæftigelsen i byerhvervene opgjort på de enkelte amter tilbage fra perioden.
Figur 13. Beskæftigelsen i byerhverv (ekskl. industri mv.) og off. sektor, efter bopæl, 1983 og 1993
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Generelt set har alle amter fremgang i bybeskæftigelsen ekskl. industri, dog bortset fra Københavns
Amt, Københavns Kommune, Bornholm og Frederiksberg. Læg dog mærke til, at opgørelsen tager
sit udgangspunkt i, hvor de beskæftigede bor, og ikke hvor de arbejder. Der findes ikke tal for arbejdssted og brancher fra dengang. Der er altså tale om tilbagegang i antallet af borgere beskæftiget
i denne type byerhverv i hovedstadsområdet og Bornholm. Så perioden viser en udvikling, hvor der
bliver færre arbejdende borgere i byerhvervene ekskl. industri i hovedstaden. Det er i øvrigt også i
den periode, at den samlede befolkning falder i antal i Københavns Kommune.
Efterfølgende kan vi se på de beskæftigede efter arbejdssted – altså der, hvor arbejdspladsen ligger.
Det er værd at bemærke den store forskel i antallet af borgere, der arbejder i disse byerhverv, og
antallet af arbejdspladser i erhvervene specielt i Københavns Kommune. Sammenligner vi 1994 og
1997 og antager, at forskellen mellem de to år er relativt lille, er der over 110.000 flere jobs i byerhvervene ekskl. industri og i den offentlige sektor i Københavns Kommune.
Figur 14. Beskæftigede i byerhverv og off. sektor ekskl. industri efter arbejdsamt i 1997 og 2004
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I Københavns Amt er antallet af arbejdssteder også højere end antallet af beboere i beskæftigelse i
disse byerhverv og i den offentlige sektor. Væksten i Københavns Kommune og Københavns Amt
i antal jobs i disse erhverv frem til 2004 foregår for en meget stor dels vedkommende inden for
forretningsservice. Det gælder også for Aarhus Amt. Så vi ser i perioden en vækst og begyndende
koncentration af forretningsservice i de største byer i landet. Generelt er der dog fremgang i byerhvervene frem til 2004 – igen bortset fra Bornholm.
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Når vi følger udviklingen frem til i dag, må vi tage til takke med landsdelene, da amterne forsvandt
i 2007. Sammenligningen er her i perioden primo 2008 til ultimo 2014 og giver mulighed for at
følge udviklingen gennem en økonomisk kriseperiode. Antallet af beskæftigede lønmodtagere
fordelt efter arbejdssteder er faldet i mange landsdele under krisen. Det er kun Byen København
(Kbh. Kommune, Frederiksberg og Gentofte Kommune), der har klaret sig godt gennem krisen
med 25.000 flere jobs i disse byerhverv i forhold til før krisen. Derudover har Østjylland haft en
lille fremgang på ca. 3.000 jobs og Københavns Omegn på ca. 2.000 jobs. Så den økonomiske krise
fra 2008 har affødt en positiv udvikling i beskæftigelsen i byerhvervene i de to største bycentre i
landet, men en negativ udvikling i resten af landet. Det er altså ikke bare tilbagegang i industri og
landbrug, der har ramt yderområderne i Danmark, men også en centralisering af byerhvervene.
Den omsiggribende centralisering af uddannelsesinstitutioner må bære noget af skylden for denne
udvikling.
Figur 15. Beskæftigede lønmodtagere i byerhverv og off. sektor (ekskl. industri mv.) 2008 og
2014. Arbejdssted efter landsdel
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Ved sammenligning her over graferne skal der tages visse forbehold. I 2008 & 2014 er det lønmodtagere, der er talt op, mens det tidligere er alle beskæftigede – også selvstændige mv.
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Figur 16. Erhvervsservicesektoren – omsætning efter region, mio. kr., 2012
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Ser vi på omsætningen i nogle af de større byerhverv, er det tydeligt, at erhvervsservice står bedst i
Region Hovedstaden. Næsten 60% af omsætningen foregår her.
Region Midtjylland – reelt set centreret omkring og i Aarhus – tager sig af over 20%, og tilbage er
omkring 20% til resten af landets regioner. Det er Odense, der står for en relativ stor part af disse
20%. Erhvervsservice er typiske erhverv i de største byer i landet, men ikke ret mange andre steder.
Handels- og transportsektoren er ikke helt så ujævnt fordelt, men det er klart, at man bør have in
mente, at omkring 30% af befolkningen i Danmark bor i Region Hovedstaden. Alligevel har Region
Hovedstaden en klar overvægt på handels- og transportområdet med 49% af den samlede omsætning.
Figur 17. Handels- og transportsektorens omsætning (mio. kr.) efter region, 2012
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Region Syddanmark og Region Midtjylland ligger i andel af omsætningen i handels- og transportsektoren lige omkring deres befolkningsandel, mens det er Region Sjælland og Region Nordjylland,
der så at sige har leveret den større andel til Region Hovedstaden. Det ser ud til, at Region Sjælland
i meget stort omfang bliver betjent af Region Hovedstaden, da andelen på handels- og transportområdets omsætning kun er på 7%, mens befolkningen udgør 14% af den danske befolkning.
Tilsvarende for Region Nordjylland er 7% og 10%.

4.1.6. Udviklingen i lokaliseringen af erhvervene
Landbruget har gennemgået en meget kraftig strukturudvikling, og de store brug findes i dag typisk
placeret i Nordjylland, Vestjylland og Sydjylland. Der er langt flere store bedrifter i Jylland i dag,
mens der tidligere med de mindre landbrug var en mere jævn fordeling over landsdelene. Vi skal
dog ikke glemme roedyrkere på Lolland, der stadig er en økonomisk succes.
Industri er også blevet koncentreret i de jyske byer i højere grad end tidligere, og selv om Aarhus
og København er de to store industribyer, når vi ser på antallet af jobs, tæller mindre og mellemstore jyske byer dog langt mere i denne sammenhæng, da de er mange, og industrijobbene udgør
en langt større andel af beskæftigelsen. Mens der i Aarhus og Københavns Kommuner er omkring
23.000 industrijobs i alt i dag, er der over 120.000 industrijobs i de 22 øvrige jyske kommuner, der
deltager i top 30 over industrikommuner i Danmark. Medicinalindustrien spiller dog stadig en
stor rolle i hovedstadsområdet og bl.a. også i Kalundborg, og efterhånden er der en tendens til, at
industrikoncerner som Vestas og Bestseller lægger deres hovedsæde i Aarhus.
Byerhvervene er modsat industri og landbrug centreret mere om hovedstandsområdet end om
andre områder i landet. Der er naturligvis erhvervsservice i stort set alle byer, men udviklingen
viser tydeligt en koncentration i hovedstadsområdet og til dels Aarhus i forhold til situationen lige
efter 1945. Specielle sektorer er meget koncentreret i hovedstadsområdet. Det er ikke så meget den
offentlige sektor som erhvervsservice og til dels handel og transport.

4.2. Produktivitetsudviklingen i Danmark siden 1945
Den samlede arbejdsproduktivitet er ret afgørende for et samfunds udvikling. Det udtrykker samfundets evne til at generere økonomisk vækst, og på længere sigt vil den økonomiske vækst ligge
meget tæt op ad produktivitetsudviklingen. Produktivitetsstigning fører til forbedrede konkurrencemuligheder, højere indkomster til virksomhederne og oftest også til lønmodtagerne.
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Figur 18. Produktivitetsudvikling i Danmark siden 1967
Væksten i arbejdsproduktiviteten fordelt på årsager. Markedsmæssige byerhverv
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Anm.: Kapitalintensitet opdeles i It- og Anden kapitalintensitet, som bl.a. indeholder forskning og udvikling.
Byerhvervene omfatter den markedsmæssige (private) del af økonomien fraregnet råstofindvinding, landbrug
mv., boliger og udlejning af erhvervsejendomme.

Siden 1960’erne har produktiviteten i Danmark generelt været faldende. Fra et højt niveau på over
5% i produktivitetsstigning pr. år i årene omkring 1970 faldt produktivitetsstigningen ned til
omkring 3% om året i perioden 1974 til 1987 – altså både under oliekriserne og opsvinget i
1980’erne. I kriseårene 1988-93 faldt produktivitetsstigningen yderligere til ca. 2,5% om året, mens
den siden ikke har været over 2% i gennemsnit. I 1990’erne lå vi på en årlig gennemsnitlig stigning
på ca. 1,9% , og bortset fra kriseårene 2001-2003 (IT-boblen, der bristede, og kun 0,8% i produktivitetsstigning pr. år) holdt dette niveau på nu ca. 1,8% næsten frem til 2007. Under den seneste
krise – finanskrisen – er produktivitetsstigningen kommet ned på 1% pr. år.
Det giver en indgang til at forklare den manglende økonomiske vækst i samfundet i de senere år.
I figuren nedenfor er den økonomiske vækst i Danmark sammenlignet med Tyskland, Sverige og
USA igennem samme periode.
Vi har ligget nogenlunde som vores nabolande frem til år 2000, dog med en noget dårligere udvikling i 1980’erne, som så bliver indhentet igennem 1990’erne. Timingen af krisen ved slutningen
af 1980’erne har betydning for dette, da Danmark kom i krise allerede i 1987, Sverige først i 1989
og Tyskland egentlig først efter genforeningen i 1990. Men fra år 2000 ligger vi under den svenske
vækst, og under krisen er den danske vækst langt lavere end i alle tre lande. Vi har klaret os dårligt
gennem finanskrisen.
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Figur 19. DK, D og US BNP vækst, gennemsnitlig årlig vækst 1961-2012
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USA har helt fra midten af 1970’erne ligget konstant over Danmark i BNP-vækst med en gennemsnitlig vækst på ca. 3%. En del af dette skyldes kraftigere indvandring og kraftigere befolkningstilvækst end i Danmark.
Figur 20. Produktivitetsudviklingen i Danmark, Tyskland og USA 1970-2012, indeks, (arbejdsproduktiviteten)
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Ser vi på produktivitetsudviklingen i Danmark, USA og Tyskland, er den danske efter mange års
parallelt forløb med den tyske ved at falde bagud i forhold til Tyskland efter år 2000. Mens den tilsvarende produktivitetsudvikling i USA faktisk frem til år 2000 var noget svagere end den danske,
har vi også i forhold til USA tabt terræn siden år 2000. Den amerikanske produktivitetsudvikling er
vokset meget hurtigere end den danske.
Der er altså en god forklaring på vores dårligere økonomiske vækst efter år 2000, nemlig den manglende produktivitetsudvikling. Ser vi på nabolandet Sverige, er der i produktivitetsudviklingen en
tilsvarende god forklaring på deres bedre økonomiske vækst. Med udgangspunkt i 1991 (begge
lande på indeks 100) ligger Danmark i 2014 på indeks 132, mens Sverige ligger på indeks 162.
Hovedparten af forskellen opstår efter år 2000, hvor den svenske produktivitetsstigning udvikler sig
langt mere gunstigt end den danske.2
Det er altså inden for de seneste 15 år, at vi som land for alvor har tabt terræn i forhold til produktivitetsstigninger.
Det er naturligvis en ret stor opgave at analysere sig frem til, hvorfor denne forskel til lande som
Sverige og Tyskland er opstået. Men det har Produktivitetskommissionen faktisk arbejdet med.

pct.

Figur 21. Figur fra Produktivitetskommissionen, Faktaark 8. april 20133
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Note: Gennemsnitlig årlig vækstrate i timeproduktiviteten 1995-2011. Det skraverede område svarer til den ekstra
vækst i timeproduktiviteten, Danmark havde haft, hvis de private serviceerhverv havde forbedret deres produktivitet i
samme takt som de tilsvarende erhverv i USA i perioden.
Kilde: Eurostat og egne beregninger.

2 Makrokommentarer 4.10.2013, Makroøkonomisk analyse, Peter Bojsen Jacobsen, Sydbank.
Datakilde: Thomson Reuters Datastream
3 Produktivitetskommissionen, Faktaark 8. april 2013
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Det er den private servicesektor i Danmark, der har en lav produktivitetsudvikling i forhold til lande som Tyskland, Sverige og USA. Så forklaringen skal ifølge Produktivitetskommissionen findes
i byerhvervene fraregnet industrien. Kommissionen gør sig i øvrigt den ulejlighed at se på, hvor i
serviceerhvervene produktivitetsudviklingen har været lavest.
Figuren nedenfor viser sammenligningen mellem serviceerhverv, der er rettet mod hjemmemarkedet, og serviceerhverv, der er i konkurrence med udlandet på eksportmarkederne.

Pct.

Figur 22. Figur fra Produktivitetskommissionen, Faktaark 8. april 2013
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Note: Gennemsnitlig årlig vækstrate i timeproduktiviteten 1995-2010. Data for 2011 er endnu ikke tilgængeligt for
USA. Udviklingen i produktivitet i industrien er bytteforholdskorrigeret. Det sker for at tage højde for, at landene har
specialiseret sig. Industrien i Danmark har specialiseret sig i produkter, som giver en stadig stigende pris på verdensmarkedet. Det betyder reelt, at man via denne specialisering har formået at få stadig mere for sine produkter. Det
kaldes en bytteforholdsgevinst. Bytteforholdsgevinster svarer til at øge produktiviteten, men bliver ikke opfanget i de
gængse produktivitetstal, som derfor korrigeres herfor.
Kilde: Eurostat og egne beregninger.

Konklusionen kan ses af figuren og er ret entydig: Af figuren fremgår det, at det er hjemmemarkedsservice, der i forhold til produktivitetsvækst er haltet voldsomt bagefter udlandet.
Hjemmemarkedsservice er eksempelvis detailhandel, advokater og andre virksomhedsrådgivere, taxi-service og restauranter & hoteller. Der er rigtig mange områder under kategorien, der er
kendetegnet ved ikke at være udsat for international konkurrence eller kun at være det i meget
lille omfang. Det er faktisk så dårlig en udvikling, at produktivitetsudviklingen i erhvervsservice til
hjemmemarkedet ifølge Produktivitetskommissionen har været negativ på -0,3 gennem hele denne
periode.
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Men også andre dele af servicesektoren har en produktivitetsudvikling i årene 1995-2010, der ligger
under nabolandenes. Selv den internationaliserede erhvervsservice har en lavere produktivitetsudvikling end i Sverige og Tyskland, men forskellen er knap så stor.
Industrien er nogenlunde på højde med disse lande, men ligger et godt stykke efter den amerikanske periode.
Figuren med produktivitetsudviklingen i handel og transport, erhvervsservice og information &
kommunikation tegner et ret klart billede af et par af problemområderne. Produktiviteten inden
for handel og transport, der også er detailhandel, taxikørsel mv., viser en lav udvikling gennem de
senere år. Inden for erhvervsservice er produktivitetsudviklingen faktisk negativ fra 1997 og frem til
i dag. Da disse udgør en stor del af erhvervsserviceområdet, har vi også her de vigtigste kategorier,
når vi skal beskrive, hvor produktivitetsstigningerne halter bagefter i Danmark.
Figur 23. Produktivitetsudviklingen i udvalgte serviceerhverv, 1970-2014
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Tidligere har Danmarks Statistik foretaget opgørelser af produktivitetsudviklingen i den offentlige
sektor, og disse tal findes stadig, men hele området er under genberegning, da den opgørelsesmetode, man tidligere har anvendt – nemlig at måle på input – har vist sig at have givet et vist fejlskøn.
Den offentlige produktivitetsudvikling ville, hvis man havde målt på enkeltområder og målt på
output, som man gør på de øvrige erhvervsområder, have været lidt højere end de hidtidige
opgørelser.
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Figur 24. Den offentlige sektor, produktivitetsændringer fra år til år, 1995-2013
Produktivitetsudviklingen i offentlig administration,
undervisning og sundhed, årlig procentvis ændring
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Som vi også kan se af figuren, svinger tallene noget op og ned. Men det overordnede billede er, at
den offentlige sektors produktivitetsudvikling enten er negativ over hele perioden eller ligger meget
tæt på nul. Så det er – selv med mulige justeringer – ikke den offentlige sektor, der bidrager til at
hæve produktiviteten i Danmark.
Ser vi væk fra serviceerhvervene og den offentlige sektor og i stedet på produktivitetsudviklingen
i landbrug og industri, finder der en anderledes positiv udvikling i produktiviteten sted i disse
brancher i perioden 1970 til 2013. Dansk landbrug har gennem årene været klart det mest produktive erhverv i Danmark og ligger generelt meget højt i produktivitetsudviklingen. En stigning på 4
til 6% om året har været normalen siden 1970 med nogle meget positive år i 1980’erne og 1990’erne
med stigninger op til 13% fra år til år.

76

Danmark
på vippen

Figur 25. Produktivitetsudviklingen i landbrug og industri, 1970-2013
Produktivitetsudvikling i landbrug, skovbrug og
fiskeri & industri, 1970-2013, årlig ændring i pct.
16
14
12
10
8
6
4
2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

13

11

20

09

20

07

20

05

20

03

20

01

20

99

20

97

19

95

19

93

19

91

19

89

19

87

19

85

19

83

19

81

19

79

19

77

19

75

19

73

19

19

19

71

0
Industri

Siden år 2000 er produktivitetsstigningerne dog kommet ned på et lavere niveau med stigninger på
mellem 1,5% og 5% pr. år. En del af forklaringerne på dette fald skal søges i gødningsbegrænsningerne, der holder produktionen i planteavl nede sammenlignet med planteavl på tilsvarende jorde i
det nordlige Tyskland. Harmonibestemmelserne på gødningsudbringningsarealer ved husdyrproduktion har også betydning for svineavlen og i lidt mindre omfang for kvægbrugene. De miljømæssige begrænsninger gør det sværere at opnå produktivitetsfremgang end tidligere. En anden
regulering af miljøforhold i landbruget kunne ændre dette som beskrevet i Natur- og Landbrugskommissionens slutrapport fra april 2013.
Industrien ligger også højt i perioden på produktivitetsstigninger. Fra et meget højt niveau med stigninger på 7-8% om året i begyndelsen af 1970’erne havde industrien mindre produktivitetsstigninger
i 1980’erne. Men efter 1990’erne har industrien gennemsnitligt bidraget med stigninger i produktiviteten på omkring 3% regnet over flere år. De seneste år er stigningen på ny på vej op og ligger på 4-5% i
2012-13. Industrien ser ud til at være kommet styrket ud af finanskrisen.

4.2.1. Produktivitet og erhverv
De mest produktive erhverv siden 1945 er landbrug og industri. Der findes også dele af de internationaliserede servicefag, der har præsteret høj produktivitetsfremgang siden 1995. I store dele
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af serviceerhvervene på hjemmemarkedet har produktiviteten udviklet sig for langsomt, og det er
årsagen til vores lave stigning de senere år i produktiviteten. Den offentlige sektors produktivitetsudvikling har også været lav.
Det er altså de erhverv, der befinder sig i de dele af landet, hvor mange er flyttet fra, der har ydet
det højeste bidrag til den økonomiske vækst i samfundet. Det er de mest produktive erhverv, der
har mistet en del af det befolkningsmæssige underlag i en proces, der blandt andet er accelereret de
seneste 15 år.
Det betyder naturligvis noget for de fremtidige muligheder for at skabe vækst i Danmark. Hvis
befolkningen flokkes i de største byer i Danmark, bliver der ikke mange tilbage til at arbejde i landbruget og industrien i fremtiden. Da disse erhverv har udvist den højeste produktivitetsfremgang
gennem mange år, vil vi ødelægge landets evne til at skabe høj, økonomisk vækst ved at fortsætte
koncentrationen af befolkningen i de større og største byer.

4.3. S
 ammenhængen mellem erhverv, produktivitet og den generelle vækstnedgang i samfundet
Den økonomiske vækst i Danmark er faldet igennem de seneste 35 år og har siden 1990’erne
ligget lavt. I årene efter år 2000 er den desuden faldet yderligere. Det er ikke kun i krisetider, at
væksten er lav. Når der er økonomisk opsving, ligger væksten også betydeligt under det, vi som
land kunne præstere i 1960’erne og 1970’erne. Vi er nede på en BNP-vækst på 1,7% i gode tider
og en negativ vækst i krisetider. Økonomerne taler om langsigtede vækstrater på 1,5% , og andre
taler endda om vækstrater på blot 1% i årene fremover. Dansk økonomi er næsten gået i stå på
det overordnede plan.
Produktiviteten i samfundet har udvist et fald i vækstraten igennem de seneste 35 år. Fra først i
1980’erne at vise en stigning på ca. 3% om året er produktivitetsstigningerne faldet til mellem 1%
og 1,8% i gennemsnit. Produktiviteten stiger meget langsommere end for 30-35 år siden. Det er
serviceerhvervene, der er hovedårsagen til de langsomme stigninger. Især hjemmemarkedsservice
har alt for langsom produktivitetsudvikling.
Væksten i den samlede økonomi (BNP) hænger på lang sigt sammen med stigninger i produktiviteten. Dette billede er da også tydeligt med fald i vækstraten og fald i produktivitetsstigninger
igennem de seneste 35 år. Men der er et yderligere bidrag til vækstfaldet.
Dette bidrag kommer fra det erhvervsgeografiske skifte, Danmark har gennemgået siden 1945.
Først blev dansk landbrug så effektivt, at mange mennesker skiftede fra at arbejde i landbruget over
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til at arbejde i byerhverv. Derefter fik vi fra omkring 1960 en kraftigt voksende offentlig sektor,
som siden engang midt i 1980’erne har haft en meget langsom produktivitetsudvikling og siden
1990’erne har været uden fremgang i produktiviteten, og som periodevis har oplevet et direkte fald.
Fra slutningen af 1970’erne påbegyndtes også et erhvervsgeografisk skifte fra industri til andre byerhverv. Industribeskæftigelse har været faldende siden 1980 og udgør i dag en noget mindre andel
af de beskæftigede end for 35 år siden. Vi er dog stadig på over 300.000 mennesker i industrien og
over 350.000, når også råstofudvinding (bl.a. olie og gas) og forsyningsvirksomheder tages med.
Dette skifte fra mere produktive erhverv til mindre produktive erhverv påvirker også den økonomiske vækst i samfundet. Jo flere der arbejder i højproduktive erhverv, jo større bliver produktionen i
samfundet. Omvendt bliver væksten lav, hvis mange arbejder i lavproduktive erhverv. Det betyder
også, at et skifte fra beskæftigelse i højproduktive erhverv til lavproduktive erhverv sænker den
økonomiske vækst i samfundet.

4.4. Konklusion
Befolkningstilvæksten bevæger sig i disse år fra land til by og fra de mindre byer til de større byer.
Denne udvikling sker – efter smag og behag – mere eller mindre hurtigt. Ser vi på de faktiske tal, er
der tale om en flytning på ca. 3% af befolkningen igennem de seneste 15 år. Der er blevet ca. 125.000
flere i hovedstadsområdet og ca. 50.000 flere i Aarhus og de omgivende kommuner. Befolkningstilvæksten har i øvrigt været lidt større siden år 2000 – nemlig på over 250.000 mennesker. Godt nok
flytter de unge til storbyerne, men der er faktisk også befolkningstilvækst i andre dele af landet.
De kommende år ser det ud til, at yderligere 3% af befolkning vil relokere og bosætte sig i de største
byer i landet frem for mellemstore og mindre byer samt i landdistrikterne. Det betyder, at flere vil
blive beskæftiget i byerhvervene end i dag.
Samtidig tyder alt på, at tilgangen til industribeskæftigelsen i de største byer ikke vil blive stor –
snarere tværtimod er et fald sandsynligt. Tilbage gennem de seneste 30 år er det ikke i Aarhus og
i København, at beskæftigelsen i industrien er vokset. Så selv om der stadig er en del i netop disse
kommuner, vil yderligere tilflytning til de to største byer ikke øge beskæftigelsen i byerhvervene.
Den generelle tendens til at flytte mod de store byer forstærker tendensen til faldende produktivitetsvækst og faldende vækst i samfundsøkonomien (BNP). Eller sagt på en anden måde: Alt
tyder på, at en opbremsning af flytningen til de store byer samt en tilflytning til de mindre byer
og landdistrikterne ville tilføre arbejdskraft til de mest produktive erhverv i Danmark og derigennem kunne øge produktivitetsstigningerne i landet og skabe en højere økonomisk vækst.
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Verden har brug for fødevarer, og Danmark er blandt de få lande med de højeste kvalitetsmæssige
standarder på fødevaresikkerhed og sikker håndtering af svinekød og mælkeprodukter. Det giver
adgang til markeder, som uden problemer ville kunne opsuge en øget produktion, som kunne skabes gennem øget produktivitet og øget beskæftigelse i landbruget.
På industriområdet vil vi kunne opnå en lignende effekt. Det er allerede velkendt her i begyndelsen
af 2015, at der er begyndende mangel på arbejdskraft i industrien – især i Vestjylland, Sydjylland og
Nordjylland, men også i andre dele af landet. Det er især faglærte, der er opstået mangel på. Flere
mennesker bosat i de dele af landet, hvor der er mange industrivirksomheder, vil kunne skabe basis
for en yderligere produktion til gavn for eksporten og samfundsøkonomien. Gerne unge, der netop
har afsluttet en faglig uddannelse.
Endelig er det også vigtigt at sørge for tilstrækkeligt med arbejdskraft i de dele af erhvervsservice,
der er eksportorienteret.
Ser vi på nedenstående opgørelse af nettoeksportindtægterne efter varekategori, fremgår det klart,
at vi er et land, der lever af landbrugseksport, industrieksport, søfart, servicering af udlandet i
form af varetilknyttet service og merchanting, som er detailhandel i udlandet i form af firmaer som
Bestseller, Jysk og Netto.
Vi lever ikke af videneksport i særlig stort omfang og heller ikke af en lang række andre områder,
som ofte fremhæves i diskussionen af vidensamfundet og fremtiden. Vi lever af produktion i industri og landbrug og af søfart samt to andre vigtige serviceområder.
Nettoeksporten i Danmark efter erhverv
– overskud på betalingsbalancen for de enkelte områder (mia. kr.)
Eksport industrivarer 68 mia. kr.
(Medico 39 mia. kr., maskiner 19 mia. kr., møbler 5 mia. kr., instrumenter 5 mia. kr.)
Eksport landbrug (70 mia. kr.)
Søtransport (52-60 mia. kr.)
Varetilknyttede tjenester (17-18 mia. kr.)
Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia. kr.)
Lønindtægter over grænsen (10-16 mia. kr.)
Lufttransport person og godstransport land (10 mia. kr.)
Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)
En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia. kr.)
…resten giver underskud
Kilde: Nationalbanken: Nationalregnskaber – de enkelte brancher beregnet som et gennemsnit pr. år over 3-4 år (2014).
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Lader vi den nuværende udvikling fortsætte, hvor flere og flere unge flytter til de største byer og søger ind på de videregående uddannelser frem for de faglige uddannelser, og hvor en fortsat affolkning af landet og de mindre bysamfund finder sted, så ender vi med et land, der kun er i stand til at
præstere middelmådig fremgang i produktiviteten og en middelmådig økonomisk vækst sammenlignet med vores naboer og andre sammenlignelige samfund. Vi er allerede kommet et godt stykke
ned af ranglisten over verdens rigeste lande, hvor vi førhen altid var med i top tre eller fem. De
seneste år har budt på en placering omkring nummer 15. Vi vil fortsætte nedad, hvis vi ikke ændrer
retning.
Den lange erhvervsgeografiske udvikling har de seneste 15 år sat sine tydelige spor i manglende
produktivitetsfremgang og manglende vækst. Hvis det skal ændres, må vi styrke og skabe ekstraordinær vækst i de erhverv, der gennem tiden har præsteret bedst på produktiviteten. Produktivitetskommissionen anbefalede i deres betænkning at gøre noget ved den manglende produktivitet i
den hjemmemarkedsorienterede erhvervsservice. Det skal da heller ikke afvises. Men kan vi flytte
beskæftigelse over i de højproduktive erhverv og samtidig stoppe affolkningen i store dele af landet,
vil det give et stort skub fra to sider i den rigtige retning på én gang.
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5.

København skaber ikke jobs i resten af landet

Af Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker, Fremforsk – Center for Fremtidsforskning
• Emne: Jobskabelse i hovedstadsregionen skaber ikke vækst i resten af landet.

5.1. Jobskabelse i hovedstadsregionen skaber ikke vækst i resten af landet
Det drypper ikke på degnen, når det regner på præsten. I hvert fald ikke, hvis præsten er hovedstadsregionen, og degnen er resten af landet. De tal, der meget ofte fremhæves i debatten om vækst
i Danmark, er baseret på så tyndt et grundlag og så få og skæve data, at de er forkerte.
Samtidig viser flere forskningsresultater den modsatte sammenhæng. At arbejdspladser i resten af
landet er mere gunstige for skabelse af arbejdspladser i hovedstadsregionen end omvendt.

5.2. Påstanden, og hvor den kommer fra
I en kronik i Jyllands-Posten den 22. september 2014 gentager overborgmester Frank Jensen, hvad
han i andre sammenhænge har sagt utallige gange:
”Hver gang vi skaber 100 jobs i København, så giver det 20 jobs i provinsen.”
Hvor kommer disse argumenter fra? Hvad bygger de på? I det følgende følger vi påstandene tilbage
til deres udgangspunkt. Vi faktatjekker dem.
Frank Jensens påstand kommer blandt andet fra et budgetforlig i Københavns Kommune. I budgetaftalen, indgået på Københavns Rådhus fra efteråret 2010 – Budget 11, Københavns Kommune,
hæftes argumentet indirekte op på en OECD-rapport:
”Intet ambitiøst mål kommer uden udfordringer. OECD-rapporten om hovedstadens konkurrenceevne
fra 2009 sætter en streg under behovet for at styrke den økonomiske vækst i København og hovedstadsområdet. Udfordringen bliver tydeligere af, at byer som f.eks. Stockholm og Oslo har højere vækstrater,
højere BNP per indbygger og højere uddannelsesniveau end København. Derfor er det nu, at København skal skifte gear og fokusere målrettet på at skabe øget vækst ved at satse på viden, innovation og
beskæftigelse. Når der skabes 100 jobs i hovedstaden, giver det 20 nye arbejdsplader i resten af landet.
Derfor har København også et ansvar over for hele landet, som går glip af vækst, hvis hovedstaden
halter.”
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Det er de sidste tre linjer, vi skal lægge mærke til i denne sammenhæng. Det andet handler om Københavns internationale konkurrenceevne, der på en række områder, ifølge OECD’s rapport, halter
– i nogle tilfælde fælt – efter andre lignende storbyer. Rapporten ”OECD Territorial Review Copenhagen 2009” bringer ganske rigtigt påstanden om, at 100 jobs i København skaber 20 jobs i resten af
landet, og tilføjer endda, at der for hver 100 jobs i resten af landet kun skabes 7 i København.1
”Influence is felt throughout the nation. For every 100 jobs created in Copenhagen, 20 jobs are created
elsewhere in Denmark, whereas for every 100 jobs created elsewhere in Denmark 7 jobs are created
indirectly in Copenhagen.”
Det er dog ikke emnet for rapporten. Denne påstand står kun i indledningen til rapporten i afsnittet ”Assesment and Recommendations” i det allerførste afsnit uden kildehenvisninger. Det er ikke
omtalt yderligere i rapporten med dokumentation eller kildehenvisninger. Det er heller ikke rapportens formål at belyse regionale effekter af jobskabelse i Danmark, men derimod at se på konkurrencen mellem storbyer. Der er dog i rapporten en litteraturreference til Copenhagen Economics:
”Hovedstaden og Globaliseringen” (2004). Vi må derfor gå ud fra, at det er fra denne rapport, at
den ellers udokumenterede påstand i OECD-rapporten stammer. En gennemgang af litteraturhenvisninger i OECD-rapporten giver ikke andre kilder til påstanden.

1 Bemærk, at jobs i hovedstadsområdet skaber jobs i resten af landet, mens resten af landet ”indirekte” skaber jobs i
hovedstadsområdet. Det lille indirekte er skubbet ind, men viser sig i kilderne at være præcis den samme effekt som for
hovedstadsområdet. Man kan forledes til at tro, at man gennem citatet ønsker at sætte en bestemt dagsorden frem for at
referere forskningsresultater korrekt og uden bias.
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Det betyder samtidig, at Københavns Kommune i Budget 2011 henviser til en kilde, der i virkeligheden slet ikke har analyseret jobskabelse i Danmark og eventuel spredning fra hovedstadsområdet til
resten af landet. OECD’s rapport er ikke kilde til denne information, og OECD kan ikke bruges som
dokumentation for påstanden. Det kan derimod Copenhagen Economics – et analysefirma i København.
Rapporten fra Copenhagen Economics, ”Hovedstaden og Globaliseringen” (2004) opstiller to hypoteser. Den første handler om storbyregioner internationalt, mens den anden ser således ud: ”Der
er positive økonomiske spredningseffekter, således at gevinster i storbyregioner spreder sig til andre
regioner i Danmark.” I sammenfatningen af rapporten lyder det, at ”der er positive spredningseffekter fra Hovedstadsregionen til resten af landet.” Copenhagen Economics mener altså at have styrket
hypotesen igennem deres analyse.
Lad os se på, hvordan de når frem til den konklusion. For det første konstaterer konsulenterne, at
der ikke i forskning er påvist sådan en effekt – tværtimod taler en del imod dette resultat, og ingen
har tidligere kunnet bekræfte denne antagelse. I Stockholm tyder noget på en sådan effekt i et nyt
studie, mens der i Norge ikke er nogen effekt af Oslo-regionen – tværtimod. Det er resten af landet,
der skaber flest jobs pr. 100 indbyggere i Oslo-regionen. Altså igen ingen konklusion på den nyeste
nordiske forskning i hhv. år 2003 og 2000.
Endelig fremdrages et dansk studie fra Copenhagen Capacity og organisationen selv. Dette
studie er af 25 nyetablerede udenlandske virksomheder, som Copenhagen Capacity hjalp på vej i
etableringen i 20012. Det er altså ikke et repræsentativt udsnit af virksomhedsetableringer, da alle
er udenlandske og tilmed har været hjulpet af Copenhagen Capacity. Det er altså et ret specielt
mindre udvalg af nye udenlandske virksomheder. Det er derfor en videnskabeligt ret tynd og
meget skæv undersøgelse, som kun er foretaget i hovedstadsområdet, og som ikke undersøger
danske virksomheders jobskabelse og heller ikke siger noget om, hvad en virksomhedsetablering
fra udlandet i resten af landet har af effekt. Samtidig angår den kun år 2001 og kan ikke generaliseres til andre år.
Det mest interessante ville være at undersøge samtlige nye jobs i Danmark og se på, hvad de enkelte
jobs i gennemsnit kaster af sig i resten af landet. Det er ikke blevet gjort, og sådanne data findes
ikke pt. Det ville nok også vise et noget andet billede, da jobs i industri og landbrug normalt skaber
servicejobs. Servicejobs skaber derimod normalt ikke særlig meget inden for industri og land2 En stikprøve blandt udenlandske virksomheder, der er udtaget, fordi de fik hjælp af en bestemt organisation, som i øvrigt
står bag undersøgelsen, har ikke den fjerneste lighed med en simpel, tilfældig stikprøve blandt alle virksomheder (danske
og de få udenlandske). Denne type undersøgelser har derfor ingen videnskabelig gyldighed som resultater, der skulle
gælde hele populationen af virksomheder i hovedstadsområdet. Det kommer rapporten slet ikke ind på, og det ødelægger fuldstændig resultaternes gyldighed.
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brug. Eksempelvis skaber flere frisører eller advokater ikke meget beskæftigelse i landbruget eller
metalindustrien, mens det omvendte ikke er usandsynligt, da flere produktionsjobs skaber efterspørgsel efter service. Der er en lang større andel af servicejobs i storbyer end i mindre bysamfund
og på landet. Derfor ville vi normalt forvente, at jobs på landet og i mindre byer ville skabe en afledt
beskæftigelse i servicefagene i større byer og specielt i hovedstadsområdet – altså den helt modsatte
effekt, hvor 100 jobs i resten af landet skaber flere jobs i hovedstadsområdet, end 100 jobs i hovedstadsområdet skaber i resten af landet.
Denne meget tynde og skæve og dermed utroværdige undersøgelse viser, at disse 25 virksomhedsetableringer med hjælp fra Copenhagen Capacity har den effekt, at 100 jobs i hovedstadsområdet giver i alt 17 direkte eller indirekte jobs i resten af landet. Ser man på økonomiske effekter, er
effekten mindre og giver kun 13 kr. for hver 100 kr. brugt i disse virksomheder. Der er, sådan som
Copenhagen Economics selv refererer undersøgelsen, intet om jobskabelse den anden vej. Den
viser intet om udenlandske virksomheder generelt og intet om, hvilken effekt der er af nye danske
virksomheders skabelse af jobs, samt intet om effekten af at skabe jobs i bestående danske og udenlandske virksomheder. Udvalget må siges at være efter de forhåndenværende søms princip. Der var
lige 25 virksomheder under Copenhagen Capacity, så dem tager vi. Måske er det også grundlaget
for den ret forsigtige konklusion i resuméet på rapporten fra 2004.
Derefter ser rapporten på skabelse af jobs inden for turisme. Det sker ved anvendelse af en teoretisk
LINE-model, hvortil der er føjet interviewdata fra det daværende Danmarks Turistråds rapport,
TØBBE 2004. Man kommer i analysen via den teoretiske model frem til, at der for hver 100 jobs i
turismeindustrien i hovedstadsregionen skabes 30 i resten af landet, mens der for hver 100 jobs i
resten af landet skabes 7 jobs i hovedstadsregionen. Tallene er fra 2004. Senere rapporter – blandt
andet TØBBE 2011 – tager stærkt forbehold for LINE-modellen anvendt på regionale effekter. Man
skal træde varsomt på dette område, lyder det.
Inden man falder i svime over de 30 jobs mod de 7, skal vi lige huske, at hovedstadsregionen blot
udgør 1,7 mio. mennesker eller 31% af den danske befolkning. Effekten på resten af landet, der udgør 69% af befolkningen, må derfor være større end omvendt, da resten af landet kun har omkring
31% af landets befolkning at skabe jobs i, når vi taler om hovedstadsregionen, mens hovedstadsregionen kan skabe jobs i hele 69% af landet. Så sammenlignelige tal ville være at øge de 7 jobs med
en faktor 2,23 til ca. 16. Så er der højst tale om en forskel på 1:2. Dertil kommer så, at jobskabelse i
resten af landet samlet set er større som effekt, da den samlede omsætning i turismen er langt større
uden for hovedstadsområdet. Så samlet set skaber resten af landet betydeligt flere afledte jobs som
følge af beskæftigelsen i turismen, end hovedstadsområdet gør.
100 nye jobs i turismen i Nordjylland skaber også ca. 30 jobs i resten af landet – ja faktisk lidt mere.
Så det er blot i den mindre del af landet, der udgør hovedstadsområdet, at jobskabelsen er mindre.
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Samtidig er det vigtigt at huske, at turismen er et meget specielt serviceerhverv og dermed meget
anderledes end alle andre brancher i Danmark. Finansiel service har intet med turisme at gøre, og
anden forretningsservice ligner heller ikke turisme. Så det er en meget speciel del af hovedstadsområdets serviceerhverv, der er analyseret. Det er med de mange produktionsvirksomheder og landbrug i resten af landet også en meget speciel del af erhvervslivet i resten af landet, som er analyseret
igennem turismen.3
Så et lille udvalg af udenlandske virksomheder og tal fra turisme, der i øvrigt som erhvervsområde bidrager negativt til vores balance i forhold til udlandet – vi rejser for flere penge i udlandet,
end vi henter hjem fra turister i Danmark (begge dele fra 2004) – danner baggrund for konklusionerne.
Konklusionen i analysen fra 2004 fra Copenhagen Economics er da også ret forsigtig. ”Resultaterne
i dette afsnit synes at bekræfte en positiv spredningseffekt mellem danske regioner.” Samtidig er effekten af udenlandske virksomheder sat til 10-15 jobs i resten af landet pr. 100 i hovedstadsregionen.
Der står intet i rapporten om, at det nu er bevist, at… Den opstillede hypotese er langt mere generel
end de data, der er i analysen, og derfor kan konklusionen ikke holde generelt, og den hverken
bekræfter eller afkræfter derfor hypotesen. Det fundne gælder kun for en meget lille gruppe særligt
udvalgte udenlandske virksomheder og for turismeerhvervet.
På den baggrund virker det meget tyndt, at overborgmester Frank Jensen, i Budgetaftalen for 2011
og OECD 2009, udlægger det som bevis for, at der for hver 100 jobs i København – som jo ikke
engang er hovedstadsområdet, men blot en mindre del – skabes 20 jobs i resten af landet. De 7
jobs i hovedstadsområdet som effekt af jobskabelse i resten af landet er blot fra turismeerhvervet.
Det er i hvert fald videnskabeligt forkert at slutte sådan og må derfor betegnes som en påstand
uden bevis.

5.3. Det holder ikke forskningsmæssigt
Det er ikke bare tyndt, det er faktisk forkert. Der er en mængde belæg for, at konklusionerne – som
det også nævnes indledningsvis i afsnittet om jobskabelse i rapporten fra Copenhagen Economics –
er forkerte. Der er flere grunde til dette:

3 Der er også her tale om en meget kritisabel statistikmetode, hvis man via turismebranchen vil udtale sig om generelle
effekter af jobskabelse i Danmark. Stikprøven (turismen) repræsenterer ikke erhvervslivet og jobskabelsen generelt. Det
er en stikprøve, der ikke kan drages generelle konklusioner ud fra. Dermed bliver den overordnede konklusion i Copenhagen Economics rapport vedrørende hypotesen om jobskabelse også forkert. Konklusionen vedrørende hypotesen er
ikke videnskabeligt holdbar.
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I en artikel af dr. Sven Illeris kan den modsatte jobskabelseseffekt vises, når alle brancher er med:
Changes in employment, Denmark 1982-2000
1982
Total
Structure
Thousand
Percent
Percent
Greater Copenhagen
782
+ 5.0
+ 15.9
Komm. with 150-300,000 inhab.
313
+ 15.9
+13.0
Komm. with 25-100,000 inhab.
538
+ 12.7
+ 8.9
Komm., biggest town 5-20,000 inhab.
418
+ 12.5
+ 3.8
Komm., no town >5,000 inhab.
481
+ 1.9
- 2.0
Denmark total
2532
+ 8.6
+ 8.6

Shift
Percent
- 10.9
+ 3.0
+ 3.8
+ 8.8
+ 3.9
0

2000
Thousand
821
362
606
470
4909
2750

I perioden 1982-2000 skabes der i hovedstadsområdet alt for få jobs i forhold til samfundets strukturelle udvikling. Den strukturelle udvikling er samfundets generelle udvikling i perioden, hvor
færre jobs i landbrug og industri er blevet erstattet af flere jobs i servicesektoren. Der mangler 11%
nye jobs i perioden. Der skabes flere jobs og en positiv udvikling i de større byer med over 150.000
indbyggere, hvor man skaber 3% ekstra ud over effekten fra den strukturelle medvind. Allerbedst
ser det ud i kommuner med mindre byer (5.000 til 20.000 indbyggere), hvor jobskabelsen ligger på
8,8% nye jobs over det, strukturudviklingen tilsiger. Også mellemstore bykommuner (25-100.000
indbyggere) og kommuner uden byer med over 5000 indbyggere klarer sig bedre end hovedstadsområdet, der simpelthen ligger i den absolutte bund.
I øvrigt modbeviser Copenhagen Economics (2012) med nyere data deres egen tidligere konklusion
vedrørende spredningen fra hovedstadsregionen til resten af landet. I et notat om spredningen af
væksten fra hovedstadsregionen fra 2012, hvor kun bidrag fra hovedstadsregionen er analyseret,
er konklusionen, at spredningen kun er på 5% – altså 5 jobs i resten af landet for hver 100 i hovedstadsområdet. Derimod er det interessant, at der i notatet konkluderes, at effekten er på 10% i
Skåne, altså dobbelt så stor som i resten af landet. Så vækst i hovedstadsområdet skaber dobbelt så
meget fremgang i Skåne i Sverige som i resten af Danmark. Det må siges at være interessant, hvis
resultatet altså holder. Det er frembragt på en mere generel måde end de gamle resultater.
Når overborgmesteren påstår, at vækst i København skaber mere vækst i resten af landet end omvendt, er der med andre ord tale om en økologisk fejlslutning. Blot fordi servicesektorens jobskabelse
vokser mere end resten af jobskabelsen i samfundet, og der er en større koncentration af servicejobs
i hovedstaden og de større byer, betyder det ikke, at der er en større grad af jobskabelse i hovedstaden
og de større byer. Tværtimod i perioden 1982 til 2000 (jf. Sven Illeris) har den største vækst på trods af
den strukturelle udvikling været i små, mindre og mellemstore byer. I hovedstaden ligger jobskabelse
under den strukturelle udvikling, og dermed mister de faktisk jobs til resten af landet. I de større byer
er der positive bidrag fra begge komponenter – egen jobskabelse og et strukturelt skift. I mindre byer
og små byer lykkes det at skabe langt flere jobs og overvinde den negative strukturelle udvikling.
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Denne analyse af Sven Illeris fra 2009 ligger på linje med rigtig meget anden forskning på området
internationalt. Det stemmer også med de normale teoretiske overvejelser på området om jobskabelse fra landbrug og industri i servicesektoren og en manglende jobskabelse den anden vej. Dertil
kommer, som Sven Illeris gør opmærksom på, at resultaterne fra hans forskning kun angår perioden år 1982 til 2000. Med det in mente gælder de meget utroværdige og mangelfulde resultater fra
Copenhagen Economics ikke i andre år end hhv. 2001 og 2004 og kunne selv med deres metode
være meget anderledes i andre år.

5.4. Konklusion
Der er ikke belæg for den påstand, som overborgmester Frank Jensen senest fremfører i kronikken
fra september 2014.
Der er heller ikke belæg for påstanden i Budget 11 fra Københavns Kommune. OECD har ikke analyseret jobskabelse fra hovedstadsregionen til resten af landet. Det er forkert at referere til OECD
på dette område. Rapporten fra Copenhagen Economics, der undersøger emnet, er fejlbehæftet,
dækker meget lidt af området og kommer til resultater, der ikke er videnskabeligt holdbare. Selv de
forsigtige konklusioner i rapporten holder ikke metodisk og er videnskabeligt uholdbare.
Summa Summarum. Det er ikke bevist, at jobs i hovedstadsregionen har større effekt på resten af
landet end omvendt. Det er altså ikke bevist, at vækst i hovedstadsområdet skaber mere vækst i
resten af landet end omvendt. Derimod er det sandsynliggjort, at den omvendte effekt eksisterer.
Vækst i resten af Danmark ser ud til at skabe mere vækst i hovedstadsområdet, end man ellers ville
have haft. I hvert fald i perioden fra 1982 til år 2000.
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6.

Planloven og fremtiden

Af Marianne Levinsen, cand.scient.pol., forskningschef og foredragsholder, Fremforsk – Center for
Fremtidsforskning
• Planloven og dens udvikling over tid har sikret udvikling og forandring i byer og byzoner.
• S amtidig har den 45-årige opdeling i landzone medført stagnation og bevarelse i
landzoner.
• K
 onsekvens: De kommuner og områder af Danmark, som ligger langt fra større byer, er
ikke blevet hjulpet af en progressiv lovgivning med hensyn til udvikling af bosætning
og nye arbejdspladser i deres kommune.
• Ønsker vi at hæmme landområder i at udvikle sig i fremtiden?

6.1. Planloven og fremtiden
I dette kapitel vil jeg analysere den danske planlovgivning, dens tilblivelse, historie og udvikling
samt rationalet bag loven. Desuden vil der være en beskrivelse af planlovens konsekvenser for
bosætning og erhvervsudvikling i by og især i landområder og det manglende råderum til lokal
udvikling af erhverv og bosætning. Afslutningsvis vil jeg komme med forslag til ændringer af planlovgivningen og tilgangen til det åbne land og dets potentiale i fremtiden.
Intro – Regulering af samfundet
Hvorfor beskæftige sig med planloven? Planloven er den hovedlov, som regulerer den fysiske
planlægning i Danmark. Vi har love og reguleringer til at sikre fornuftige spilleregler og hensyn i
samfundet, og det, er de fleste vist enige om, er en fordel i et moderne samfund.
Det er ikke uvæsentligt for et erhverv eller et samfund som helhed, hvordan man vælger at regulere.
Derfor har forskere gennem årene over hele verden interesseret sig for reguleringsteori. Hvordan
kan man bedst muligt regulere menneskelig adfærd, så man opnår det bedste resultat i forhold til
det ønskede mål – således at det medfører færrest mulige gener og omkostninger for de regulerede
erhverv og for samfundet som helhed?
Planlovgivningen er på samme måde en regulering, som skal forhindre anarkistisk byggeri på alle
arealer i Danmark. Ulemperne rammer ikke et bestemt erhverv, men en reel omkostning er, at
man som dansker ikke kan bosætte sig frit, men i langt de fleste tilfælde nemmest og hurtigst kan
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bosætte sig i byer og byområder. Reguleringen har også betydet, at udvikling af andre erhverv end
de oprindelige som f.eks. landbrug har haft det svært i landzoner.
Men bosætning og erhvervsudvikling ændrer sig over tid, og derfor er det altid nødvendigt at give
hovedlove og lovområder et nutidigt og fremtidsrettet servicetjek. Servicetjekket består i følgende:
•	Hvad var de oprindelige intentioner med reguleringerne, og holder det stik i fremtidens
samfund?
•	I hvor høj grad hæmmer eller fremmer reguleringen mulighederne for virksomhederne,
og hvordan påvirkes kommunal udvikling og menneskers mulighed for at bosætte sig også
uden for byerne?

6.2. Planloven – historie og nutid
I Danmark har man adskilt den regionale og fysiske planlægning (planloven), som handler om
reglerne for den fysiske planlægning af arealer til bolig, erhverv og offentlige interesser (veje, kloakering), fra regionalpolitikken, som er en offentlig regulering, hvor man aktivt forsøger at påvirke
bosætning, erhvervsudvikling, beskæftigelse mv.
Man har oprindeligt adskilt disse i Danmark ud fra den betragtning, at planlovgivningen er et neutralt redskab til forskel fra de mere normative regionalpolitikker.
I andre lande f.eks. Norge og Frankrig har man sammentænkt disse to områder, fordi man har
ønsket en mere helhedsorienteret tilgang til regional og lokal udvikling og har ønsket at påvirke
udviklingen f.eks. ved at fremme bosætning i Nordnorge og bosætning i franske landsbyer og landdistrikter.

6.2.1. Historikken
Oprindeligt er de første regler i landdistrikterne udarbejdet med udgangspunkt i at sikre så meget
landbrugsjord som muligt. Derfor har der fra starten været meget restriktive regler for bosætning,
byggerier og erhverv (andre end de primære) i landzone.
Indtil 1950 var det primært beskyttelsesregler for skov og kyst og beskyttelsesafstand hertil, 300
meter til skov og 100 meter til kyst, som regulerede byggeri i Danmark. Disse beskyttelser er bevaret
dog med en forlængelse af byggelinjerne fra strand og klit fra 1991.
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Byggereguleringsloven fra 1949 for alle byer over 1000 indbyggere blev indført for at sikre et effektivt ressourceforbrug og for at forhindre, at byerne blot spredte sig ud i det åbne land. Loven er
derfor også en form for beskyttelse af det åbne land. I 60’erne kom der regulering af bebyggelse i det
åbne land med fokus på landbrug og bevarelse af dette erhverv. Dertil kom der regler for sommerhusbyggerier i områder udlagt hertil og forbud mod byggeri i klitområder.
Planlovgivningen tog som mange andre lovområder fart i 1970’erne, hvor landet blev delt i 3 zoner.
1. Byzone for byudvikling
2. Sommerhuszone – områder reserveret til feriehusbebyggelse
3. Landzone – areal uden for øvrige formål – reserveret til de primære erhverv
Senere kom der andre natur-, kultur- og miljøhensyn ind i den fysiske planlægning i det åbne land.
Se nedenfor.
”At modvirke byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og
samtidig sikre at egentlig byudvikling sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem region, kommune- og lokalplanlægning. Zoneinddelingen skaber derved en klar og værdifuld grænse mellem by
og land, hvorved bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier bevares, og miljøkonflikter undgås. Områder
i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse m.v., end den der er
nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Udover at værne om natur og landskab er varetagelsen af de primære erhvervsinteresser således blandt de hensyn, der ligger bag landzonebestemmelserne.” (Miljøministeriet 2002).
Regeringer efter 2002 gennemførte mindre liberaliseringer i landzoneområder herunder muligheden for at drive butik mv. i nedlagte bygninger samt flere mindre justeringer, som har gjort det
muligt at anvende de eksisterende overflødige bygninger på landet.

6.3. Nutidens planlov siden kommunalreformen i 2007
Planloven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser
i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen
kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og
plantelivet.
Planlægningen skal især sikre, at
•	der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte regioner og kommuner
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•
•
•
•

der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber
de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource
forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges
offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet.

Figur 26. Planlovsystemet
PLANLOVSYSTEMET
2007

Regeringens politik:
Landsplanredegørelser
Oversigt over statslige interesser
Landsplandirektiver, Fingerplan 2007

Sektorplaner:
Vandplan
Natura 2000-planer
Trafikplan

REGIONALE
UDVIKLINGSPLANER
Regionens visioner

REGION

STAT

LANDSPLANLÆGNING

Regionale vækstfora:
Erhvervsudviklingsstrategi

KOMMUNE

Sektorplaner: Råstofplan

KOMMUNEPLANER
Planstrategi
Arealregulering for by og land

LOKALPLANER

Miljøministeren fastlægger gennem landsplanredegørelser, oversigter over statslige interesser, landsplandirektiver, dialog
mv. overordnede rammer for regionernes og kommunernes planlægning. Miljøministeren sikrer bl.a. gennem indsigelse
(veto), at statens overordnede interesser varetages i kommunernes planlægning.

Regionsrådene udarbejder regionale udviklingsplaner, der beskriver regionens visioner. Planen har en nær sammenhæng
til den erhvervsudviklingsstrategi, som de regionale vækstfora skal udarbejde.
Kommunalbestyrelsen sammenfatter kommunalbestyrelsen mål og strategi for udviklingen i kommuneplanen, der udgør
rammen for de detaljerede lokalplaner og for sagsbehandling efter planloven og en række sektorlove.

Siden 2007 har planloven fordelt ansvaret for planlægningen i Danmark mellem miljøministeren og
98 kommunalbestyrelser.
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Staten udstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes
opgave at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem
kommuneplaner og lokalplaner. Samtidig har de fem regioner ansvaret for de regionale udviklingsplaner, som skal sikre en mere strategisk udviklingsplanlægning.
Al fysisk planlægning i Danmark er forankret i planloven, som hviler på grundelementerne fra
planlovreformen i 1970’erne om decentralisering af beslutningskompetencen og inddragelse af
offentligheden i planlægningsprocessen.1

6.3.1. Miljøministeriets rolle
Staten skal sikre overordnede planhensyn og har ansvaret for de særligt komplicerede miljø-, naturog plansager. Miljøministeren udarbejder blandt andet landsplansdirektiver for konkrete geografiske områder, der skal sikre nationale interesser.
Både regioner og kommuner skal tage hensyn til de statslige interesser, som miljøministeren
udgiver en oversigt over hvert fjerde år. De statslige interesser var i 2013 bl.a. byudvikling, trafik,
forsyning og tekniske anlæg samt fritid og turisme, herunder kystbeskyttelse samt benyttelse og
beskyttelse af det åbne land. Siden 2013 er der tilføjet en lang række statslige interesser. Disse opstår
typisk på baggrund af politiske beslutninger. Der kommer hele tiden nye interesser til f.eks. klimatilpasning, havne, havneanlæg, turisme, biogasanlæg, store husdyrbrug og Natura 2000 – planer
mv.
Det er værd at bemærke, at de nationale interesser kan gennemføres uanset de eksisterende regler
om beskyttelse af natur, kyst, skov og det åbne land. Det skete f.eks. i forbindelse med etableringen
af Det Nationale Testcenter for store vindmøller i Østerild i oktober 2012. De statslige interesser
overtrumfer på den måde de regler, som andre borgere, kommuner og virksomheder er pålagt.
Miljøministeren, ved Naturstyrelsen, har pligt til at gøre indsigelse mod et kommunalt planforslag,
hvis det strider mod overordnede statslige interesser.

6.3.2. Regionernes rolle
Regionerne har tidligere bl.a. haft til opgave at udarbejde langsigtede udviklingsstrategier, som
skulle sikre sammenhæng mellem statens og kommunernes planlægning og forskellige beskæfti1

Miljøministeriets hjemmeside – alt om det nuværende system
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gelses- og udviklingsstrategier m.m. Ved en ændring af planloven i 2013 samledes den regionale
udviklingsplan og den regionale erhvervsudviklingsstrategi i en regional vækst- og udviklingsstrategi, der er indarbejdet i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, mens de regionale udviklingsplaner og hovedparten af regionernes beføjelser er udgået af planloven.

6.3.3. Kommunernes rolle
Kommunerne har ansvaret for at planlægge for byerne og for det åbne land. Det gør de gennem
langsigtede kommuneplaner, der suppleres med fireårige planstrategier, og gennem lokalplaner, der
gør de overordnede udviklingsstrategier konkrete i de relevante områder i kommunen.

6.3.4. Planlægning i kystområder
I Danmark er den samlede kystlængde 7.300 km. Siden 1981 har der eksisteret regler for at bevare
de åbne kyster for bl.a. at undgå lignende byggerier tæt på kysten, som man kender fra især Sydeuropa.
Det betyder, at kystområder skal friholdes for bygninger og anlæg, som ikke er afhængige af beliggenheden tæt på kysten. Inden for i princippet en 3 km lang kystnærhedszone kan arealer kun
inddrages i by eller landzone, såfremt der er særlig begrundelse for at skulle ligge ved stranden. Der
må heller ikke udlægges nye sommerhusområder, og de eksisterende skal fastholdes til ferieformål.
I 2004 blev der givet lov til placering af 8000 nye sommerhuse for at tilgodese yderområder i Danmark. Disse blev senere via landsplansdirektiver placeret konkret.
Siden 1937 har der efter naturbeskyttelsesloven været forbud mod at opføre bebyggelse 100 meter
fra strandbredden. I 1994 blev forbuddet udvidet til en zone på 300 meter.

6.3.5. Landzoneadministrationen
Siden 1970 har der været forskellige regelsæt, som regulerer by-, land- og sommerhuszone. I
landzone ligger langt den største del af det åbne land og en stor del af de mindste landsbyer.
Som hovedregel kræver det en landzonetilladelse, hvis man ønsker at udstykke, opføre, nybebygge eller ændre anvendelse af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer. Tilladelse kan gives,
såfremt det er foreneligt med de lokale forhold og de hensyn, som landzoneloven skal varetage.
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Disse formål ses i rubrikken nedenfor.2

LANDZONEADMINISTRATIONEN SKAL MEDVIRKE TIL:
• at oprette en skarp grænse mellem by og land
• at sikre landskabelige og rekreative forhold
• at sikre udviklingsmuligheder for jordbrugserhvervene
• at sikre udnyttelsen af råstoffer
• at sikre beboernes adgang til offentlig og privat service
• at sikre forsvarlige trafikale forhold
• at beskytte de ubebyggede dele af kystnærhedszonen
• at sikre befolkningens adgang til naturen
•	at sikre det landskabelige udsyn fra veje fx til kirker og fortidsminder
• at tage særligt hensyn til udviklingen af de små øer
• at sikre kulturhistoriske elementer og helheder i landskabet og
•	at varetage miljøhensyn, fx ved etablering af forurenende virksomheder og
større pelsdyrfarme.

6.4. Konklusion – planloven
Rationalet bag planloven og den fysiske planlægning, som historisk daterer sig tilbage fra 1950’erne
med de første regler for beskyttelse af skov og kyst i landområder, har været at beskytte det åbne
land og landbrugserhvervet og sikre, at bosætning primært sker i byer og byområder af en vis
størrelse.
Der var tre rationaler til stede. Det første var, at vi levede af landbruget, og erhvervet skulle sikres
mod opkøb af jord og bygninger. Det næste var, at planloven skulle beskytte den danske natur og
kystområder. Det tredje, at det offentlige skulle beskyttes mod store udgifter til infrastruktur i form
af kloakering, forsyning og veje, såfremt danskerne fik mulighed for at bosætte sig i det åbne land.
Disse tre rationaler er stadigvæk til stede i den aktuelle planlovgivning. Derudover er der tilføjet en
lang række miljøbeskyttelseshensyn, en lang række nye statslige hensyn og andre hensyn, som skal
varetages i lovgivningen.
Lovgivningens grundstruktur er bevaret siden 1970 med opdeling i by-, land- og sommerhuszone,
og i tillæg er der tilføjet en lang række nye hensyn og lovgivning, som skal inddrages i forbindelse
2

Planloven i praksis, Miljøministeriet 2008
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med tilladelse, udarbejdelser af lokalplaner mv. Planlovsområdet er blevet et komplekst lovområde
med mange hensyn og interesser, og mange berørte parter har adgang til at deltage i processen.
Den umiddelbare konsekvens på det fysiske landkort er, at det er langt nemmere at bosætte sig i
byer og i byzone og til gengæld meget svært og næsten umuligt at bosætte sig i landzone og opføre
et sommerhus uden for sommerzonen.
Konkret betyder det, at det som borger de sidste 50 år har været langt nemmere at købe bolig eller
byggegrund i en by end i mindre landsbyer, og at det slet ikke har været muligt uden særlige tilladelser og begrundelser at bosætte sig i det åbne land. Samtidig har der erhvervsmæssigt været mange restriktioner på etablering og oprettelse af virksomheder udover de primære erhverv i landzoner.

6.4.1. Planlovgivningens konsekvenser på den lokale økonomi – bosætning og erhverv
Figur 27. Landet inddelt i zoner.

Den fysiske planlægning i Danmark har siden 1970 favoriseret fremgang i byer (byzoner) og
tilbagegang i landområder (landzone). Hvis man ønsker at fortsætte denne udvikling, hvor man i
landområder til forskel fra byområder, havne mv. har ringe mulighed for at etablere nye helårs- og
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fritidsboliger og skabe nye arbejdspladser inden for turisme og andet, så er der ingen grund til at
lave om på tingenes tilstand.
Planloven har betydet, at de områder og kommuner med store landområder beliggende langt væk
fra større byer har haft langt vanskeligere vilkår for at skabe vækst. Netop fordi de store områder i
landzone har været beskyttet mod bosætning og andre erhverv end landbrug.
Dertil kommer hele beskyttelsen af kystlinjen i disse områder, som til forskel fra byer med havne og
byzoner ikke kan foretage sig noget tæt på kysten. Derfor ser vi kun store byggeprojekter til bolig
og erhverv i de større byer med havneområder omlagt til byzone.
På den måde har man via regulering trukket ny erhvervsmæssig og bosætningsmæssig kraft mod
byer og byzoner og således været med til at fremme tilbagegangen i de områder, som nogle kalder
yderområder i Danmark.
Planloven hæmmer derfor i langt højere grad bosætning uden for større byer og etablering af nye
erhverv/virksomheder i de kommuner og områder, som i dag er ramt af tilbagegang af befolkning
og arbejdspladser.
Talrige undersøgelser viser, at når man først har lagt bestemte reguleringsskinner ned over et område og politikområde, så er det meget svært at ændre fundamentalt på reguleringen, også selv om
den slet ikke giver mening længere.3
Lovgivning, administration og organisationer er jo bygget op efter den oprindelige reguleringslogik, så en ny måde at regulere på vil give lovgivere, administratorer og organisationer nye måder
at arbejde og tænke på. På den måde er der i eksisterende strukturer en ubevidst modvilje mod at
ændre på reguleringen.
I de fleste tilfælde udvikles der ligeledes en institutionel mening med reguleringen. Det vil sige, at
relevante aktører i reguleringen udvikler en fælles opfattelse af meningen med regulering. Hvis man
lytter til politikere og organisationer mv. inden for bosætning i land og by, så er der også en udbredt
opfattelse af, at den måde, man regulerer på i dag, er nødvendig også i fremtiden for at beskytte de
primære erhverv, det åbne land og ikke mindst naturen.
Men er det rimeligt, at planloven hindrer kommuner med store land- og kystområder i Danmark
fra at udvikle sig i fremtiden, fordi kravene til land og kystområder er meget mere restriktive end i
byzone?
3

James Q. Wilson, The politics of regulation, 1980
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6.4.2. Det multifunktionelle landskab
Flere bl.a. professor Jørgen Primdahl, lektor Lone S. Kristensen og forskningsfuldmægtig Kamilla
Hansen Møller påpeger, at kulturlandskabet i dag rummer en række funktioner fra jordbrugsproduktion over beboelse til friluftsliv og naturforvaltning.
Dog er de færreste landskaber indrettet således, at de tilgodeser en sådan multifunktionalitet. Det
udfordrer den fysiske planlægning, som skal levere rammerne, og som samtidig stimulerer til en
skarp funktionsopdeling, som zonelovgivningen foreskriver.4
De peger på, at det åbne land på mange måder er blevet bevaret, hvorimod man i byerne i byzoner i
langt højere grad over tid har haft mulighed for at udvikle nye bydele og bymiljøer. Derfor anbefaler de nye planformer og plantilgange til det åbne land – stedet og multifunktionaliteten.
De mener, at der er brug for en ny form for planlægning, som skal kunne flere ting på samme tid:
•
•
•

Håndtere konflikter mellem modstridende interesser.
Udvikle steder med udgangspunkt i de specifikke potentialer og udfordringer.
Tilgodese de relevante funktioner i landskabet.

Målet er at sikre en multifunktionalitet, som vi kender fra byer, som spiller positivt sammen. Det
kræver en proces og rammer, som støtter dette. Udgangspunktet for en sådan må nødvendigvis
være stedet og de aktører, som tillægger stedet betydning, og som skal inddrages i dialog om stedet
og dets fremtid.
En vigtig præmis er, at planen opfattes som et middel til udvikling og ikke et mål i sig selv. Ikke
mindst at konkrete projekter ikke kun er afledt af planen, men også er med til at udvikle en dynamisk planproces.
Det interessante er, at planloven ikke formelt set forhindrer denne type udvikling, men mange politikere og forvaltninger har ikke kendskab til, hvordan sådanne kan gennemføres i det åbne land,
hvor rammebetingelser mv. er meget anderledes end i byer. Erfaringer fra Plan09 fra Miljøministeriet og forskningsprogrammet DIAPLAN om dialogbaserede planprojekter i det åbne land viser,
at der er en stor interesse lokalt for at gennemføre udviklingsprojekter. Samtidig kan erfaringer og
teorier om samarbejdsdreven planlægning fra byerne bruges i processen.

4 Et forandret landskab og en uændret planlov af Jørgen Primdahl, professor, Lone S. Kristensen, lektor og Kamilla Hansen Møller, forskningsfuldmægtig på Institut på Geovidenskab og Natur.
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Kort sagt, de åbne landskaber er i høj grad blevet fredet på en måde, som gør det rigtig svært at
udvikle nye steder at bo og leve samt at udvikle nye virksomheder og samarbejder i moderne tid til
gavn for de mennesker, som bor og lever der, samt for etablering af ”projekter”, som løfter landområder ind i moderne tid.

6.5. Forslag til ændringer af planloven
Der er som nævnt forskellige traditioner inden for den fysiske planlægning, og det er værd at nærstudere et par andre eksempler på regulering og den fysiske planlægning.
Den franske case – den regionalpolitiske tilgang
Staten og statslige organer har på forskellig vis siden 2. verdenskrig forsøgt at sprede væksten i
erhverv og befolkning i hele landet. Udover særskilte planer for udvikling af metropolen, som vi
kender fra hovedstaden og 5-fingerplanen, har staten på flere måder forsøgt at skabe mere ligevægt
i udviklingen i landets regioner og egne.
I 1970’erne forsøgte man først at etablere ligevægt-metropoler i 8 større byer, og planen var, at
disse byer skulle være vækstmotorer for resten af landsdelen. Det kom ikke til at ske, og derfor
valgte man i stedet at satse på en statslig støtte til 73 mellemstore byer med mellem 20.000-100.000
indbyggere i udviklingsregionerne, dvs. over hele Frankrig. Det skete i en kontraktform med det
projekt, som de lokale myndigheder havde foreslået, og på denne måde finansierede både staten og
byen de projekter, som blev foreslået. Kontrakterne var forskellige fra by til by og dermed et brud
på lighedstankegangen.
Fra 1975 begyndte staten at indgå kontrakter med egne, som i reglen omfattede en lille by og omgivende landkommuner. Formålet var at opretholde den private service (detailhandlen). Nogle af
disse projekter og kontrakter blev nedjusteret de næste årtier.
I 1984 fik regionerne ansvaret for at regionalisere de økonomiske planer i form af 5 til 7 års kontrakter mellem stat og regionale/lokale myndigheder. Disse kontrakter kom til at omfatte ca. en
sjettedel af statens civile anlægsudgifter og 1/3 del af regionernes.
I 1990’erne begyndte den daværende regering på baggrund af dårlig økonomisk vækst/omstilling at
udflytte statslige arbejdspladser fra Paris. Siden er Frankrig gået i en anden retning med mere lokal
selvbestemmelse, da de store planer ikke umiddelbart virkede, som man havde håbet på.
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6.5.1. Den norske case – den aktive bosætningspolitik i yderområder
Norge er til gengæld kendt for en meget aktiv bosætningspolitik i Nordnorge, som geografisk udgør
næsten halvdelen af Norge, men befolkningsmæssigt kun tæller ca. hver 10. nordmand. Der er
særlige skattebegunstigelser ved bosætning i området, nedskrivning af studiegælden med et årligt
beløb samt bevidste valg og placering af statsinstitutionerne.
I dag er der mere fokus på de arktiske områder og det særlige miljø (Nordregio) mv. i disse egne,
men Norge har i en lang årrække ført en aktiv bosætningspolitik i form af skattebegunstigelser, høje
børnebidrag og nedskrivning af studiegæld, hvis man bosætter sig i Troms og Finnmark, og i form
af erhvervspolitik i disse områder for at undgå en total affolkning. Det daterer sig tilbage til 50’erne,
hvor man startede arbejdet med særlige løsninger for udkantsområder. I dag har man Innovasion
Norge, som er en blanding af en rådgivnings- og låneinstitution.
Dertil kommer placeringer af universitetet i Tromsø, base for F-16 nordpå og en meget nordlig
marinestation. Med andre ord har man udover kommunale arbejdspladser forsøgt at skabe både
statslige og private arbejdspladser for at tiltrække folk eller beholde eksisterende borgere. Dertil
kommer f.eks. særlige kulturmidler til de arktiske områder.
Norges geografi og afstand mellem center og periferi/udkant er langt større end i Danmark, men
Norge er et eksempel på et land, som bevidst og med stor vilje har villet påvirke og fremme bosætning.
Den franske og norske case er medtaget som eksempler på, at man i andre lande har arbejdet
politisk bevidst på at fremme og direkte påvirke udviklingen med hensyn til bosætning og arbejdspladser.
Disse eksempler er ikke medtaget for, at vi skal kopiere andre landes tilgange og politikker, men for
at åbne op for et mulighedsrum, som giver fremtidsudsigter for at påvirke udviklingen i yderområder og landkommuner på nye måder. I stedet for at skubbe til den negative udvikling, som i
øjeblikket finder sted.
Det afgørende er at finde nye måder at regulere på, som positivt er med til at ændre udviklingen i
landdistrikterne i Danmark.
Miljøministeren har taget de første små positive skridt ved lovændringen i december 2014, som giver Miljøministeren mulighed for at dispensere landzone og kystbeskyttelsen med op til 10 tilladelser, såfremt disse projekter har potentiale til at udvikle kyst- og naturturisme og øge tiltrækningen
af udenlandske turister.
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6.5.2. Det åbenlyse behov for nye måder at regulere og tænke det åbne land og landdistrikter
Det er ikke lige meget for et erhverv eller et samfund som helhed, hvordan man vælger at regulere.
Derfor har forskere gennem årene over hele verden interesseret sig for reguleringsteori. Hvordan
kan man bedst muligt regulere menneskelig adfærd, så man opnår det bedste resultat i forhold til
det ønskede mål, og så det medfører færrest mulige gener og omkostninger for samfundet som
helhed?5
Inden for reguleringsteorien har forskerne fundet ud af, at den valgte regulering i høj grad afhænger af fordelingen af omkostninger og goder ved reguleringen.
Trafikregulering er et eksempel på spredt fordel og spredt omkostning for alle. Den kommer alle
til gode, da det bliver langt lettere og sikrere at bevæge sig i trafikken end ved almindeligt anarki.
Omkostninger i form af regeloverholdelse og begrænsning af egen frihed til at gøre, som man vil,
rammer også alle – i hvert fald er det meningen, at alle skal overholde færdselsreglerne.
Miljøregulering adskiller sig fra denne situation, da fordelene ved regulering er spredte, og omkostningerne er koncentreret på bestemte erhverv. Fordelene tilkommer alle i form af renere omgivelser
– luft, vand, jord, natur mv. Omkostningerne ved regulering er i denne situation koncentrerede
og rammer nogle udvalgte grupper i samfundet – som for eksempel producerende virksomheder,
kraftværker, kemifabrikker, transportselskaber med mange lastbiler og busser, skovejere samt landbruget og andre aktører, der tidligere bidrog til forurening af omgivelserne.
Der bliver derfor tale om, at omkostningerne ved reguleringer skal bæres af en begrænset gruppe af
virksomheder og mennesker i samfundet, mens goderne eller gevinsterne ved reguleringer tilkommer alle over en bred kam. Men dog med den tilføjelse, når det gælder natur og naturoplevelser, at det
alligevel ofte er en begrænset skare, der i praksis benytter sig af disse goder. Denne forskel fører til en
række karakteristika ved reguleringen, som også kendetegner regulering af landbruget i Danmark.
Planloven som regulering har udviklet sig over tid. Den startede oprindeligt med spredte ulemper,
i form af at man ikke kunne bosætte sig og drive erhverv frit i Danmark, og at landbruget havde
koncentrerede fordele ved fredning af landbrugsareal og erhvervet. Myndigheder havde ligeledes
koncentrede fordele ved lavere omkostninger for at levere en lovmæssig infrastruktur i form af
kloakering, vand mv., end hvis de skulle levere det samme overalt i DK.
Over tid har staten indført flere hensyn især natur-, landskab- og miljøhensyn samt mange flere
statslige interesser, og dermed blev fordelene mere spredte, fordi rigtig mange hensyn udover de fy5

James Q. Wilson
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siske skal tilgodeses i planlægningen. Fordelene er stadig spredte, da vi alle som danskere kan have
gavn af fornuftig planlægning, adgang til naturen og det åbne landskab.
Dog har denne regulering haft den konsekvens, at den historisk og stadigvæk den dag i dag har
givet større byer og byområder og de tilhørende kommuner store fordele i at kunne udvikle erhverv
og bosætning i forhold til nutidens samfund og behov.
Samtidig er det mere og mere synligt, at de koncentrerede ulemper ved lovgivningen rammer de
egne, kommuner og områder, som har meget landzone og lange kystlinjer, fordi lovgivningen har
fredet og umuliggjort nyt erhverv f.eks. turistprojekter og bosætning i disse egne.
Lovgivningen har tilsigtet eller utilsigtet skævvredet den lokale udvikling i mange dele af landet.
Derfor trænger planloven og tilhørende love til en grundig revision og drøftelse af, hvordan den reelt kommer til at leve op til lovens formål om at fremme en hensigtsmæssig udvikling i hele landet
for de enkelte regioner og kommuner.
En åbning er påkrævet, der gør det muligt at udvikle og forny landbrug, bosætning samt natur og
fritidslivet i det danske kulturlandskab.
Det er fint med forsøgsprojekter, men der er behov for en helt anden tilgang til udvikling regionalt
og lokalt.
Nedenstående figur illustrerer vældig godt, at der er brug for en multifunktionel tilgang.6
6

Særtrekk ved en klassisk plantilnærming og den nye multifunktionelle landbrukspolitikken

6

Klassisk planperspektiv

Ny multifunksjonell landbrukspolitikk

Perspektiv på ruralt landskap

“Restområde” reservert for landbruk,
og eller rekreasjon

Areal tilgjengelig for nye bruksområder; alternativ landbruk, nye
former for rekreasjon (f.eks golf) eller
boligbygging

Styringsinstrument

Lovverket og plansystemet. Hierarkisk
system behandler evt. Dispensasjoner

Prosedyrer som åpner for lokal/regional tilpasning. Nye lokale behov i
landbruket står sentralt

Mål

Bevare landskapet som det er. Når det
unntaksvis åpnes for utbygging skal vise
standarder gis prioritet; som hensyn til
transport/vei, vann/kloakk, avfallshåndtering osv.

Oppmuntre til tilflytning og nye
arbeidsplasser på landsbygda. Utvikling av lokalsamfunn viktigere enn
overordnede statslige regler

Kjell Harvold, Lone Kristensen, Jørgen Primdahl og Ole Reiter, ”Spredt boligbygning i Skandinavia”, Nibr. 2008: 104
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Vi har stadigvæk det klassiske perspektiv på udvikling i landdistrikter med enkelte undtagelser.
Men der er brug for en helt anden tilgang, som giver regionale og lokale interesser mulighed for at
udvikle nye bosætningsmuligheder, erhverv og ikke mindst udvikling af større udviklingsprojekter,
som gavner de eksisterende beboere og erhverv samt giver flere mulighed for at nyde kulturlandskabet på forskellig vis.
Der bør politisk gives mulighed for, at lokale og regionale kræfter kan initiere nye udviklingsprojekter med udgangspunkt i det konkrete sted/landskab, dets identitet og unikke særkende, og hvad der
kan løftes/udvikles til gavn for nutidens og fremtidens beboeres arbejde og fritidsliv.
Der skal udvikles en ny struktur, som sikrer større råderum fysisk, økonomisk og tidsmæssigt for
de lokale og regionale interesser og deres muligheder for at fremme bosætning, erhverv og fritidslivet i det åbne land og ved kysterne. F.eks. kunne man forestille sig et plannævn, som i stedet for
staten skulle afveje lokale hensyn om udvikling, økonomi og befolkning mod overordnede planhensyn.
Kort sagt kan det ikke gå hurtigt nok med at udvikle nye regler, metoder og processer, som giver
landdistrikter, mindre lokalsamfund og kommuner mulighed for at udvikle en bæredygtig økonomi i fremtiden.
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7.

Et Danmark i dynamisk balance

Af Lise Lyck, cand. polit., lektor CBS

7.1. Indledning
Vi har en udvikling i Danmark, der har skabt en opdeling af landet. Der er derved kommet mange
ubalancer, som udgør en fare for bevaring af sammenhængskraften i Danmark. Denne artikel ser
på følgende aspekter:
• Hvad er årsagerne til problemet?
• Hvad er der sket den seneste tid med hensyn til ubalancerne?
• Hvordan behandles problemstillingen i vores nabolande?
• Hvad kan der gøres, hvis der er politisk vilje til at skabe et Danmark i dynamisk balance?
• Sammenfatning og konklusion.

7.2. Hvad er årsagerne til problemerne?
Dette kapitel analyserer mulighederne for økonomisk vækst i Danmark, dvs. en dynamisk samfundsudvikling, som finder sted, samtidig med at der er en balance mellem byer og yderområder,
således at sammenhængskraften i Danmark bevares. Det er derfor ikke et spørgsmål om hovedstads- og storbyudvikling versus udkantsudvikling, men et spørgsmål om en balance mellem
storby- og udkantsudvikling, der analyseres.
Udgangspunktet er det faktum, at bybefolkningen absolut og relativt over hele verden vokser, samtidig med at landbefolkningen mindskes relativt. Det afspejler således en udvikling, hvor præferencerne i hele verden er ændret i retning af, at stadig flere bor i byer frem for på landet. Det skal i
den forbindelse nævnes, at denne udvikling på verdensplan er meget kraftig. I 1950 var det således
29 pct. af verdens befolkning, der boede i byer, men i 2009 (FN 2010) oversteg bybefolkningen for
første gang landbefolkningen.
I forbindelse med ændring i bosætningsmønstre er det altid vanskeligt at afgøre, om folk flytter
overvejende på grund af dårlige beskæftigelsesmuligheder eller på grund af ændrede behov, typisk i
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form af ønsker om et større service- og kulturforbrug i forbindelse med stigning i indkomstniveau,
som det typisk ses i større byer.
I Danmark ved vi, at mange flytter til store byer for at få en uddannelse og for at få job. Samtidig
ved vi fra en række undersøgelser, at mange gerne vil bo på landet og ville flytte, hvis det var muligt. Vi ved også, at en del, der bor på landet, gerne ville flytte til større byer, hvis det var muligt at få
solgt deres ejendom. Kort sagt ved vi, at mange har et ønske om at bo et andet sted i landet og ville
flytte dertil, hvis det var praktisk muligt, eller sagt med andre ord: Hvis der var en bedre balance
mellem udviklingen i de større byer og på landet.
Målet i dette kapitel er at afdække de forhold, der hindrer en balanceret vækst mellem storbyer og
landdistrikter, og at identificere instrumenter, der kan bidrage til en balanceret vækst og udvikling.
I kapitlet bruges betegnelsen Udkantsdanmark. Betegnelsen er ikke brugt stigmatiserende,
men som udtryk for et fænomen, der dækker områder i Danmark, hvor der mangler job- og
uddannelsesmuligheder, hvor der er en vis affolkning og en aldersfordeling med relativt mange
ældre, hvor der er tomme boliger og vanskeligheder med salg og finansiering af ejendomme, hvor
forsyningen med bredbånd og mobilnet er dårlig, hvor transportmulighederne er dårlige og unødigt tidskrævende, og hvor antallet af læger er lavt og sundhedsvæsenet utidssvarende.
Der eksisterer ikke en præcis definition af fænomenet. Ordet Udkantsdanmark blev brugt første
gang af journalist Ulrik Høy i Weekendavisen i 1992 (L. Lyck 2014 side 9). Ca. 800.000 mennesker
bor i Udkantsdanmark, jf. L. Lyck 2014 side 28 samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter,
opgørelser i 2013 og 2014.
Udviklingen har fundet sted i en årrække, men problemet er nu, at befolkningsgrænsen for meningsfuld fortsat bosættelse er ved at være nået mange steder, og det skaber behov for en politik,
der kan sikre en balanceret udvikling med sammenhængskraft i Danmark.

7.3. Hvorfor er ubalancen opstået?
Der kan inddrages mange forhold, og her skal en række af de vigtigste præsenteres:
•	Landbrugets rolle i samfundet er ændret. Det indebærer, at produktionen er blevet mere
kapitalintensiv, samtidig med at den teknologiske udvikling har muliggjort en produktion
med mindre anvendelse af arbejdskraft og færre landbrug. Hertil kommer, at viderebearbejdelsen af produkterne er kommet til at foregå i fabrikker i byerne og med et større
serviceindhold. Der har ikke i tilstrækkeligt omfang været satset på nye produktioner.
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•	Globaliseringen og liberaliseringen har bidraget til et fokus på centralisering som en
uimodsagt og entydig fordel til opnåelse af økonomisk vækst. Her adskiller Danmark sig
stærkt fra de lande, som vi normalt sammenligner os med, fordi der ikke i Danmark er
tradition for at lave cost-benefit-beregninger i forbindelse med økonomiske beslutninger.
På den måde kommer centraliseringsfordelene til at stå alene uden inddragelse af omkostningerne ved centralisering. Sådanne omkostninger indebærer udgifter til nye veje,
boliger, skoler, sundhedsvæsen etc. på tilflytningsstedet og omkostninger på fraflytningsstedet i form af tomme boliger og overskydende kapacitet i de offentlige institutioner. Med
andre ord bliver centralisering uden fradrag af omkostninger et entydigt plusord. Herved
skabes en overvurdering af centraliseringens fordele, hvorved ubalancen mellem land og
by udvikles.
• D
 iskussionen af nye teknologiske fordele foregår i Danmark ofte på et unuanceret
grundlag. De rejste spørgsmål formuleres ofte som enten-eller-spørgsmål. Dette sker typisk inden for sundhedsområdet. Spørgsmålet formuleres ofte som: ”Vil du ikke have den
mest avancerede behandling inden for et sygdomsområde?” Og selvfølgelig svarer folk ja
til dette. Herefter bliver resultatet en ensidig satsning på mammutsygehuse. Spørgsmålet
stilles ikke i relation til konkrete, mindre alvorlige sygdomme. Det er selvfølgelig klart, at
folk ønsker den bedst mulige behandling, men på en lang række områder inden for folkesygdomme og ganske almindelige uheld gælder det, at behandlingen lige så godt kunne
foregå mere lokalt, hvilket er bedre, fordi det er tættere på hjem og familie og de faktorer,
der har stor betydning for generhvervelse af helbredet.
•	De store rammelovgivninger, vi har i Danmark, er ikke tilpasset den dynamiske samfundsudvikling. Det gælder især planloven og lovgivningen for kystnære områder, der
vedrører de fysiske udviklingsmuligheder i planlægningen som den ene samt udligningen
mellem kommunernes indkomster fra beskatningen som den anden.
•	Hvad angår planloven og de kystnære områder, er den lokale indflydelse hos borgere
og kommuner for begrænset til at sikre et økonomisk bæredygtigt grundlag lokalt. Det
skyldes, at lovgivningen er blevet meget detaljeret, og at det i praksis ofte bliver Planstyrelsen, der politisk kommer til at styre udviklingsmulighederne. Resultatet er en konservativ
og rigid proces, som medfører, at demokratiet kan blive ”overrulet” af embedsværket.
Samtidig er sagsbehandlingen meget langvarig og bureaukratiet voldsomt. En mindre
detaljeret planlov vil øge det demokratiske element og den lokale indflydelse. Det vil ikke
indebære, at miljøet ikke tilgodeses, da næsten alle i Danmark prioriterer miljøet højt.
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Lad os se på nogle konkrete eksempler, som mange kender til:
1) Strandvejen fra København til Helsingør. Den er en af de største attraktioner på Sjælland, men den ville aldrig kunne være anlagt, hvis de nugældende love havde eksisteret.
2) Kystvejen fra Allinge-Sandvig til Nexø på Bornholm. En af Bornholms største attraktioner. Ej heller denne kunne være anlagt med de nugældende love.
3) De eksempler, de enkelte borgere oplever, i forhold til hvad de kan få tilladelse til: Bent
Falbert har i en artikel med titlen: ”Vandkantens kamp med magten” i bogen ”Oprør
fra Udkanten”, 2015, omtalt en række af de mere end 100 eksempler, som han er blevet
præsenteret for.
Planloven er som bekendt delt op i byzonebestemmelser, sommerhusbestemmelser og landzonebestemmelser, og især landzoneafgørelserne er problematiske for udviklingen i Udkantsdanmark og
bidrager til den manglende balance i Danmark.
Trods planlov og miljøbestemmelser er det et faktum, at der rundt om i landskabet er placeret
faldefærdige og ofte ubeboede huse, der for længst burde have været saneret. I storbyerne har der
siden 1980’erne været et omfattende byfornyelsesprogram med saneringer, fjernelse af baggårde
etc., men landområderne og de mindre byer har ikke været omfattet af et program, selv om ændringen i landbruget og i bosætningen længe har gjort det klart, at der har været et meget stort behov
for sanering og renovering.
Ministeriet For By, Bolig og Landdistrikter har vurderet antallet af saneringsmodne ejendomme til
at være mellem 60.000 og 100.000. Statens Byggeforskningsinstitut har vurderet tallet til ca. 60.000
og udgiften til ca. 6 mia. kroner (se L. Lyck, 2014, kapitel 6D).
•	Vedr. udligningen mellem kommunerne stammer ubalancerne fra flere forhold, hvoraf
nogle af de vigtigste er følgende:
1) Ændringer i folketal indgår parallelt ved befolkningstilvækst og ved befolkningsnedgang. Virkningen er imidlertid ganske forskellig. Ved befolkningstilvækst øges byggeri
og anlægsarbejde, og jobantallet stiger. Der er med andre ord tale om en betydelig positiv indkomstmultiplikatorbaseret udvikling, der skaber en positivt afledet økonomisk
udvikling, der breder sig som ringe i vandet i form af nye indkomstskabende aktiviteter.
Ved fraflytning sker der typisk det, at de offentlige institutioner lokalt bliver for store,
skoler skal nedlægges, etc. Denne tilpasning tager tid, og undervejs i processen formindskes stordriftsfordelene i den offentlige produktion hele tiden, hvorved de afledte
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negative virkninger bliver langt større, end den umiddelbare nedgang i folketallet
betinger. Det betyder, at tilflytningsområder overkompenseres, mens fraflytningsområder underkompenseres ved den kommunale udligning. Dette modvirker hensigten med
den kommunale udligning, hvorved der skabes øget ubalance.
2) Ejendomsvurderingerne i Danmark er, som påvist af Rigsrevisionen, utrolig fejlagtige
og med en bias, der overvurderer værdien af fast ejendom i Udkantsdanmark i forhold til de store byer. Herved bliver konsekvensen, at lejeværdien eller indkomsten af
fast ejendom i Udkantsdanmark indgår med for høje værdier, hvorved udligningen til
Udkantsdanmark bliver mindre, end den skulle være, hvis ikke ejendomsvurderingerne var fejlagtige. Denne fejl tiltager ydermere over tid, da salgspriser på ejendomme i
Udkantsdanmark slet ikke kan følge med salgspriserne på fast ejendom i storbyerne.
3) Herudover gælder, at udligningen ikke er transparent, at de regulatorer, der anvendes,
henhører fra forskellige kilder og forskellige perioder, hvilket betyder, at kun få i Danmark kan beregne udligningens samlede konsekvenser.
•	Udligningen i Danmark sker via indkomsterne. Imidlertid udvikler de offentlige udgifter
sig meget over tid. Tidligere gik de offentlige udgifter typisk til militær, forsvar, politi og
basal forvaltning. Men i dag spiller de offentlige udgifter en stadig større rolle inden for
andre områder. Udviklingen kan ses ved at følge formåls- eller funktionsfordelingen, som
den også kaldes, af de offentlige udgifter. Denne er anført nedenfor i tabel 1 og 2 med
udgangspunkt i data fra Danmarks Statistiks 10-årsoversigt fra 2014.
Tabel 1. Offentlige udgifter i Danmark i 2003 og i 2013 med fordeling på byrde og opgave
Offentlig forvaltning og service i alt, mia. kr.
Heraf statslige opgaver
Byrde (overvejende skattebetalinger til staten)

2003
774,570
261,240
471,231

2013
1057,183
342,853
740,883

Kilde: Danmarks Statistik 10-årsoversigten fra 2014 side 128 og 129.

Tabellen viser den store stigning i den offentlige forvaltning, men den viser også, at stigningen i
statslige opgaver er mindre end stigningen i byrden. Det skyldes især Strukturreformen i 2007. Byrden i relation til staten var i 2003 60,84%, men i 2013 70,08%. Opgaverne for staten udgjorde i 2003
33,73% og i 2013 32,43%, dvs. der kun er tale om en mindre ændring. Det viser, at kommunerne
nu udfører en meget større opgave – fra 45,74% i 2003 til 51,22% i 2013. Det vil sige, at mere end
halvdelen af de offentlige opgaver nu ligger i kommunerne. De overførte opgaver betales ikke via
kommuneskatterne, men via overførsler fra staten. I det omfang, de overførte opgaver koster mere
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end forudsat ved fastlæggelsen af overførselsbeløbet, får kommunerne problemer med at overholde
budgettet.
Det, der især diskuteres i forbindelse med statens udgifter, er anvendelsen af statens midler til de
forskellige formål. Tabel 2 viser den relative funktionelle fordeling af statens opgaver i 2003 og 2013.
Tabel 2. Den relative funktionelle fordeling af statens opgaver i 2003 og i 2013
Opgaver i alt
Generelle offentlige tjenester
Forsvar
Offentlig orden og sikkerhed
Økonomiske anliggender
Miljøbeskyttelse
Boliger og offentlige faciliteter
Sundhedsvæsen
Fritid, kultur og religion
Undervisning
Social beskyttelse

2003
100,00
12,34
2,88
1,66
3,22
0,50
0,78
0,17
1,27
6,14
4,77

2013
100,00
10,65
2,44
1,78
3,48
0,30
0,28
0,20
1,41
7,75
4,13

Den store forskydning i tallene relaterer sig til undervisning, og det er her, centraliseringen har
været særlig stærk, hvilket bidrager til ubalancen mellem de større byer og den øvrige del af landet.
Et af problemerne ved denne udvikling er, at de øgede udgifter ikke prioriteres på samme måde af
borgerne i hele landet, alt efter om folk bor i de store byer eller i landområderne. Kort sagt bliver
spørgsmålet: Hvordan er enigheden med hensyn til prioriteringen af størrelsen og arten af de
offentlige udgifter?
Alle kender diskussionen af Det Kongelige Teater. Får folk i landområderne samme gavn af udgifterne til teateret som folk, der bor i København og omegn? For at sikre alle mulighed for at se Det
Kongelige Teaters produktioner blev der tidligere arrangeret visninger i TV, men det sker stort set
ikke mere. Diskussionen af, om kulturstøtten er en særlig støtte til Københavnsområdets museer
og andre kulturarrangementer, drøftes også livligt. Det paradoksale er imidlertid, at udgifterne
til kulturområdet er en beskeden del af de statslige, offentlige udgifter, mens andre dele af statens
offentlige udgifter er langt større og kun debatteres i mindre omfang. De spørgsmål, der kan rejses
i forbindelse med de statslige udgifter, er derfor, om alle dele af landet skal bidrage lige meget, eller
om der skulle være en udligning, så de, der har en mindre ”nytte,” skal kompenseres. Det knytter
direkte an til spørgsmålet om placeringen af statslige styrelser. I hvilket omfang skal styrelserne
ligge i de større byer, og i hvilket omfang skal de placeres i landområderne, så der disse steder kan
komme en direkte indkomstskabelse?
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•	Vedr. indkomstskabelsen rejser det spørgsmålene om mulighederne for at skabe indkomst
i yderområderne. I den forbindelse er det uomtvisteligt, at bredbånd og mobilforbindelser
har afgørende betydning for at drive virksomhed, for læring og for velfærd i hele landet.
Her drejer det sig ikke alene om forsyningen med disse ting, men også kvaliteten af disse,
og da det er områder med en hastig dynamisk udvikling, ligger der her en meget stor
opgave for staten. En opgave, der hidtil ikke har været prioriteret højt nok til at sikre en
balanceret udvikling mellem land og by.
•	Fysisk mobilitet, herunder anlæg af veje, havne, færger m.fl., vurderes i regionalforskningen og fra de udførte anlægsarbejder at have afgørende betydning for erhvervsudvikling
og bosætning og dermed for balancen mellem by og land. Beslutninger på disse områder
bør have en høj grad af folkelig opbakning.
•	Placering af uddannelsesinstitutioner og uddannelsestilbud har stor betydning for økonomisk vækst og bosætning. Der er i de senere år sket en stærk centralisering på dette
område, som har store konsekvenser for udkantsproblematikken. Man kan, som et tankeeksperiment, prøve at forestille sig, hvordan Nordjylland ville have været i dag, hvis ikke
Aalborg Universitet var blevet etableret.
•	Alle de nævnte forhold hviler på politiske beslutninger. Det spørgsmål, der rejses i disse år,
er, om der er et demokratisk underskud i beslutningsprocessen.
I hvilket omfang er Folketingets partier og politikere repræsentative for befolkningens ønsker?
Hvor kommer politikerne fra? Hvad er deres baggrund etc.?
Spørgsmålet om et balanceret Danmark er belyst i en række undersøgelser af folks mening, senest i
2015 i undersøgelsen udført af YouGov og offentliggjort februar 2015 i Jyllands-Posten. Her tilkendegav 8 af 10, at de ønskede et Danmark i balance med vækst og sammenhængskraft.
Spørgsmålet om demokratisk underskud blev debatteret i relation til Strukturreformen i 2007.
Reformen indebar, at amter blev til regioner uden selvstændig skatteudskrivning, og at antallet af
kommuner blev reduceret til 98 – med større opgaver. Ved reformen fik Danmark kommunestørrelser, der gennemsnitligt er langt større end i de lande, vi normalt sammenligner os med jf. tabel
3. I tillæg har kommunalbestyrelserne i Danmark færre medlemmer, end eksempelvis tilfældet er
i Sverige. Der er således tale om en betydelig koncentration på det kommunalpolitiske område,
samtidig med at opgaverne, som kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal tage sig af, er meget
store. Det diskuteres derfor, om kommunalbestyrelsesmedlemmerne, som typisk har et job udover
at være kommunalbestyrelsesmedlemmer, har mulighed for at varetage deres politiske arbejde
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tilstrækkeligt kvalificeret, eller om beslutningerne i for høj grad overlades til embedsværket. Der er
således en diskussion af demokratisk underskud i relation til to dimensioner: Har embedsværket
for stor indflydelse? Har borgerne og lokalsamfundet tilstrækkelig politisk indflydelse på samfundsudviklingen?
Tabel 3. Indbyggerantal i kommuner i udvalgte europæiske lande1
Under
1.000

1.0005.000

5.00110.000

0
0
5,1
76
0,2
24,2
5,3
60,7
0

5,9
3,1
46,3
19
2,1
47,1
50,3
24,3
4,5

41,7
1
25
2,7
12,6
14,6
21
6,6
21

10.00150.000

50.001100.000

Over
100.000

46,1
61,2
20,4
2,1
71,3
12,4
20,6
6,8
59,7

4,8
28,6
1,8
0,2
8,4
1,2
1,6
0,9
10,7

1,5
6,1
1,4
0,1
5,6
0
1,2
0,7
4,1

Pct.
Danmark 2005
Danmark 2007 1
Finland
Frankrig
Holland
Italien
Norge
Spanien
Sverige

Samlet
antal

Gennemsnitlig
størrelse

271
98
432
36.565
467
8.101
433
8.109
290

19.900
55.200
12.100
1.600
34.900
7.200
10.500
5.300
31.100

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2005): Kommunalreformen kort fortalt.

Samlet kan man konkludere, at de mange nævnte årsager alle bidrager til den ubalancerede udvikling i Danmark. Det kan samtidig konstateres, at udviklingen er en følge af, at politikkerne i
Danmark ikke har prioriteret en dynamisk balanceret udvikling for hele Danmark.

7.4. Hvad er der sket den seneste tid med hensyn til ubalancerne?
Mange har i de senere år prøvet at få problemerne med ubalancerne adresseret i den økonomiske politik i Danmark, men det har været vanskeligt at få en landspolitisk bevågenhed. Da Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter blev etableret, var der en begyndende tiltro til, at ubalancerne ville komme højere op på den politiske dagsorden. Det er imidlertid ikke gået af sig selv, men i den seneste tid
synes der at være kommet et forøget pres for forandringer politisk og i den offentlige diskussion. De
fleste tiltag befinder sig dog i en proces mod forandring, imens kun få ting er endeligt vedtaget.
Blandt de mange aktører, der er aktive for forandringer, er det værd at nævne Sammenslutningen af
Danske Småøer, der igennem flere år har kæmpet hårdt for forandring. Det samme har også andre
1 For kommuner med 1-5.000 indbyggere og 5-10.000 indbyggere er der tale om ø-kommuner og kommuner, der indgår i
forpligtende samarbejder.
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organisationer inden for landdistriktsområdet samt Kommunernes Landsforening. Også Realdania
har gennem sine kvalitetsprojekter i yderområderne arbejdet for forandringer, ligesom initiativer
som Oprør fra Udkanten og Danmark på Vippen har bidraget. Det gælder også Jyllands-Posten og
andre medier, der har været vedholdende i at fastholde fokus på udkantsproblematikken. Ingeniørforeningen er som den eneste af de akademiske organisationer gået alvorligt ind i Udkantsproblematikken. Endvidere har en række forskere også studeret ubalancerne, heriblandt jeg selv med
bogen: ”Udkantsdanmark og sammenhængskraft i Danmark”, der er den første helhedsanalyse af
problematikken. Også de årlige Folkemøder i Allinge på Bornholm har bidraget til grundige diskussioner af ubalancerne.
Hvordan ser det så ud i april 2015?
•	Landbruget har haft en meget vanskelig situation som følge af de storpolitiske forhold
med Ukraine og Rusland og på grund af de store fald i priserne på landbrugsejendomme.
Der har således været tale om lavere priser på produkterne, især svinekød, og betydelige
finansieringsproblemer. Der er afgivet løfter om politiske ordninger til lettelse af disse
byrder, men de er endnu ikke effektueret. LAG-programmet for landbruget fortsætter, og
der kommer et fiskeriudviklingsprogram i EU, der også vil kunne gavne dele af udkanten.
Overordnet set er problemerne inden for landbruget dog fortsat meget store.
•	Nogle politiske partier er begyndt at tale om udflytning af statsinstitutioner og mindre
centralisering, men intet er besluttet. Der er ikke kommet en forvaltningsmæssig praksis
med anvendelse af cost-benefit-beregninger i relation til ubalancerne.
•	Regeringen har en målsætning om, at alle husstande og virksomheder i 2020 skal have
adgang til bredbåndshastigheder på mindst 100Mbit/s downstream og 30Mbit/s upstream.
En IDA-analyse viser, at omkring 600.000 personer er utilfredse med deres mobildækning
og 400.000 med deres adgang til bredbånd (IDA-analyse, 2015). IDA giver eksempler på,
hvordan kreativ tænkning forskellige steder har kunnet udbedre manglerne. Det gælder
andelsprojekter i Danmark og Sverige samt Djurslandsnettet finansieret med brugerbetaling, men IDA’s anbefaling er, at der udvikles en præcis handlingsplan for, hvordan de
sorte huller lukkes. Regeringen har afsat en mindre låneramme, men der er ingen samlet
handlingsplan.
•	Planloven. Kommunernes Landsforening har lavet en grundig og omfattende gennemgang
af planloven, miljøbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven og har publiceret 32 konkrete
løsningsforslag i marts 2015. Dansk Byggeri har i marts afholdt konference om emnet med
deltagere fra hele landet. Gennemførelse af mange af disse løsningsforslag vil være af fundamental betydning for mindskelse af ubalancerne. Forskellige politiske partier fra ”blå blok”
har tilkendegivet, at planloven skal ændres, hvis det bliver muligt efter folketingsvalget.
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•	Regeringen har fået gennemført lovgivning om flexhuse, således at boliger mange steder i
landet kan sælges uden bopælspligt. I praksis er der samtidig kommet en udvidet dispensationsret for, at udlændinge kan erhverve sådanne ejendomme. Det gælder for øjeblikket
især i Nordjylland, hvor en del nordmænd har erhvervet sådanne ejendomme. Regeringen
har i marts 2015 nedsat et udvalg til undersøgelse af belåning i forbindelse med køb og
salg af ejendomme i landområderne. Det drejer sig om ejendomme, der ikke kan belånes
med realkredit pga. lav ejendomsværdi (typisk under 500.000 kr.) og for lang liggetid.
•	Regeringen har nedsat en udligningsgruppe, der skal fremkomme med forslag til ny udligning i januar 2018.
•	På transportområdet sker der pr. 1. juni en nedsættelse af godstaksterne på færgerne med op til 80%. Kommunalbestyrelserne for kommuner med øer skal også gøre
rede for, hvordan det tilskud, kommunen har fået, anvendes med henblik på, at
tilskuddet bruges efter intentionerne. Dette punkt har været centralt for mange øer.
Trafikal ligestilling – også kaldet landevejsprincippet – har været intensivt drøftet
med udgangspunkt i svensk regionalpolitik. Det førte til, at Folketinget i juni 2014
opfordrede regeringen til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle undersøge, 1) om
landevejsprincippet kunne indføres i Danmark, 2) om fastboende på ikke-brofaste
ø-kommuner kunne opnå gratis personbefordring, som på de 27 små øer (her bor
under 5000 personer), 3) forventede udgifter og finansieringsmodeller for implementering. Arbejdet skulle afsluttes 1. marts 2015. – Rapporten angiver, at prisen i 2015
pr. kilometer vil være 1,27 kr. pr. passager (til fods eller i bil og det samme for cykler),
3,62 kr. pr. personbil og campingvogn, 1,81 kr. pr. knallert eller motorcykel og 6,11 kr.
pr. bus. Der er beregnet 2 modeller: én model (a), der i en bilbillet inkluderer 2,5 personer, og én model (b), hvor der betales separat for bil og passagerer. Beregningerne
omfatter småø-færgerne, Bornholmstrafikken og Ærø- og Samsøruterne. Beløbet for
indførelse af model (a) er beregnet til 282 mio. kr. og i model (b) til 182 mio. kr. Det
er værd at bemærke, at disse beløb er beregnet UDEN inddragelse af benefit, dvs. uden
inddragelse af erhvervs- og specielt turismeudvikling. Det er altså udelukkende costs
og ikke benefits, som er inkluderet i de anførte beløb!
•	Uddannelse. På dette område er der intet sket fra regeringens side, og også andre politiske
partier har været tilbageholdende. Ingeniørforeningen er kommet med konkrete forslag.
IDA har bl.a. spurgt IDA’s lederpanel (2014) og konstateret, at dér, hvor graden af automatisering er lav, også er dér, hvor investeringerne i virksomhederne er forholdsvis lave.
IDA foreslår ordninger, der inddrager ledige ingeniører samt et tættere samarbejde med
uddannelsesorganisationerne om afgangsprojekter og feltarbejde. Ligeledes lægges vægt
på mulighederne for fjernarbejde, iværksætterpiloter o.l. Endvidere foreslås et tættere

114

Danmark
på vippen

samarbejde mellem kommuner, uddannelsesorganisationer og de organisationer, der
organiserer de uddannede.
Det kan afsluttende konkluderes, at der er processer i gang om ændringer af forholdene, således at
ubalancerne kan mindskes. Det kan også konkluderes, at kun forholdsvis få ændringer er gennemført på nuværende tidspunkt. Værd at notere sig er også, at stadig flere aktører medvirker i debatten.
Dette skyldes både, at information og viden bliver mere og mere tilgængelig for befolkningen, men
også det faktum, at der bor ca. 800.000 mennesker i Udkantsdanmark, og at vi i skrivende stund
nærmer os et Folketingsvalg i Danmark.

7.5. Hvordan behandles ubalancerne i vores nabolande?
Vi kender regioner eller lande, hvor markedsudviklingen stort set har fået lov til at foregå uden
regulering fra statens side. Som eksempler kan nævnes Mexico City og en række byudviklinger især
i udviklingslande.
Økonomisk udvikling er normalt en kombination af konkurrence og samarbejde – i praksis den
markedsudvikling og statsregulering, som bestemmes i statens økonomiske politik.
Dette aspekt har været styret i Danmark under Egnsudviklingsloven, der var gældende fra 1958
til 1990. Centralt i denne lovgivning var at flytte arbejdspladser til områder med stor ledighed og
at give støtte til dobbelt husførelse, så arbejdskraften kunne bevæge sig til steder med mangel på
arbejdskraft. Ved Danmarks medlemskab af EF i 1973 blev det ikke længere muligt at støtte flytning
af private virksomheder, da det er i strid med EF’s konkurrencelovgivning. Reglerne om hjælp til
dobbelt husførelse kunne derimod fortsætte, da denne lovgivning er en del af finanspolitikken og
dermed ikke er omfattet af EF’s regulering.
I 2005 blev loven om Erhvervsfremme vedtaget, og der blev oprettet regionale vækstfora, der skulle
udarbejde regionale erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner. Vækstfora skulle desuden
indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen om anvendelse af strukturmidlerne fra EU og repræsentere
det regionale erhvervspolitiske partnerskab.
I praksis betød det, at den nationale regionale lovgivning fik en lavere prioritet, idet det ikke blev et
Folketingsanliggende, men overvejende blev knyttet til EU’s regionale fonde (Strukturfonden, etc.)
og til tiltag i relation til EU’s landbrugsordninger, (se f. eks. nærmere herom i L. Lyck 2014 side 191
ff).
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I både vores nabolande og mange andre lande har de politiske prioriteringer været anderledes, (se
f. eks. L. Lyck 2014 kapitel 8). Indledningsvis skal nævnes, at regionalpolitikken i vores nabolande –
bortset fra Norge – er ændret under hensyn til udviklingen i EU’s regionalpolitik. I dette kapitel ses
nærmere på, hvordan ubalancerne er søgt imødegået i den økonomiske politik i Sverige, Tyskland
og Norge. Selv om EU’s regionalpolitik er en fælles ramme, er regionalpolitikken i Storbritannien,
Sverige og Tyskland ganske forskelligartet. De tre stater har i modsætning til Danmark fastholdt et
stærkt nationalt fokus på den faktiske regionalpolitik. I Storbritannien har udgangspunktet været
centralistisk. I Sverige er politikken fra at være centralistisk blevet stadig mere decentral. I Tyskland
er politikken meget decentral og meget forskellig i de enkelte delstater. I Danmark har der overvejende været tale om tilpasning til EU-politikken uden selvstændig national regionalpolitik. I Norge
har de nationale hensyn været helt styrende for den konkrete regionalpolitik.

7.5.1. Storbritannien
Loven fra 1932 (Town and County Planning Act) regnes som regel som begyndelsen til regionaløkonomien, selv om også skabelsen af Industrial Transferred Board i 1928 kan nævnes. I lovens kapitel 48
står:
”An act to authorize the making of schemes with respect to the development and planning of land,
whether urban or rural, and in that connection to repeal and re-enact with amendments and enactments
relating to town planning; to provide for the protection of rural amenities and the preservation of other
objects of interest or beauty; to facilitate the acquisition of land for garden cities; and to make other provisions in connection with matters aforesaid.”
Målet var med andre ord en helhedsopfattelse af regional udvikling for by og land og med fremme af
“garden cities”, som de fleste af os kender fra TV, hvor detektiven Barnaby netop bor et sådant sted.
Problemstillingen var at sikre en regional udvikling med jobskabelse overalt i Storbritannien i en tid
med stor arbejdsløshed. I 1934 kom Special Areas Act, der betød store indkomstoverførsler til områder med økonomiske problemer.
Regional Economic Development Policy er af RSDP2 defineret som “Government’s use of the state
budget, through its expenditure and taxation powers, to seek to influence economic perfection of the
regions. Since the responsibility for the use of treasury funds and the levying of taxation lies with the
Government, centralization – in terms of decision-making – will be a feature of such policies.” Det er
grundlaget for, at regionalpolitik i Storbritannien er centralistisk.
Under 2. verdenskrig fik Storbritannien et ministerium for By- og Landsplanlægning, og loven blev
kraftigt udbygget.
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Med nedlæggelsen af kulminerne og de store ændringer blev loven yderligere udvidet i flere tempi
og efterhånden ret uoverskuelig.
Problemet var de store forskelle mellem London, Sydøstengland og Østengland på den ene side og
Nordirland og Nordengland på den anden side. Ledigheden er i Sydøstengland på ca. 5%, i Nordøstengland på ca. 9%, i West Midlands på ca. 8½%, i North West ca. 8%. De konstitutionelle ændringer
har betydet, at Wales og Skotland reguleres på anden vis, og skabelsen af otte ’regional development
agencies’ (RDA) har bidraget til skabelsen af mange nye jobs og har forbedret både by- og landområder gennem tættere kontakt mellem den private sektor (business) og den offentlige sektor.
Da den regionale forskel efter recovery-politikken 1992-93 ikke blev formindsket, blev der fokuseret på nye former for regional politik og på oplevelsesøkonomi. Sidstnævnte har i dag kun en
underordnet rolle, da positive virkninger ikke har kunnet identificeres tilstrækkeligt præcist.
Siden Public Spreading Agreement 2002 og den nye regionalpolitik fra 2005 har regionalpolitikken
bygget på en række erfaringer og ”læringer” gennem tiden. Der er opnået enighed om en måling
for regional ubalance. Den bygger på Gross Value Added (GVA) pr. person. Det er med andre ord
et outputmål, ikke et indkomstmål.
Den ny regionalpolitik er også blevet til på baggrund af EU-udvidelsen i 2006, der betød mindre
EU-støtte til de fattige regioner i UK.
Argumenter for, at det er London, der driver økonomien fremad, betegnes som ”unhelpful”, fordi
det tegner et ukorrekt billede af, hvordan der skabes værdi mellem regionerne. Der er sket en
udflytning af statsinstitutioner fra London. Det kan også nævnes, at London Development Agency
(LDA) har ydet støtte til at flytte regeringskontorer ud af London. Også forskningsrådene er flyttet
ud af London.
Der er i regionalpolitikken lagt vægt på indkomstskabelsen, ikke på indkomstoverførsler. Der
afgrænses og identificeres regionale områder, hvor styrkepositioner defineres, og disse underbygges
med uddannelser og R&D-midler. Der lægges vægt på tæt samarbejde mellem den offentlige og
private sektor.
Politikken er centreret om ”drivers of regional prosperity.” Målet er ”overall prosperity”, og resultatet
måles, som ovenfor nævnt, ved Gross Value Added (GVA). GVA fremkommer ved beskæftigelse og
produktivitet. Beskæftigelsen måles i relation til alder og i relation til beskæftigelsen i den erhvervsaktive befolkning samt som erhvervsaktives andel af befolkningen. Alder spiller især en rolle, fordi
mange undersøgelser i Storbritannien viser, at det især er de unge, der bliver iværksættere. Produktiviteten måles som GVA pr. timearbejde multipliceret med antal arbejdstimer pr. ansat.
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Drivkræfterne for beskæftigelse og produktivitet omfatter følgende: 1. Efficiens på boligområdet, 2.
Efficiens på arbejdsmarkedet, 3. Færdigheder, 4. Innovation, 5. Enterprise og 6. Konkurrence. Disse
drivkræfter kanaliseres via offentlige og private investeringer over i beskæftigelse og produktivitet.
De politiske instrumenter omfatter: 1. Aktiv arbejdsmarkedspolitik, 2. Uddannelse og vedligeholdelse af kvalifikationer, 3. Regionale selektive hjælpeinstanser, 4. Transportinvesteringer, 5. R&D og
skattekreditter og 6. Identifikation af styrkepositioner.
Regionalpolitikken er styret af staten og indrettet direkte mod indkomstskabelsen med vægt på beskæftigelse og produktivitet, transport, IT og uddannelse og med styrkepositionsbestemte regioner
uden centralisering som overordnet styringsprincip, men uden centralisme som styrende element.
(Ovennævnte gennemgang er baseret på en analyse af de nævnte love, beretninger fra de nævnte
institutioner samt på en række forskningsartikler af bl.a. H. Armstrong, E. Balls and J. Healey, I.
Gordon, T. Travers and C. Whitehead, I. McLean and A. McMillan).

7.5.2. Sverige
Ubalancerne i Sverige er primært knyttet til ubalancerne mellem Stockholm på den ene side og
Nordsverige og det sydøstlige Skåne på den anden side. Hertil også problemstillinger i relation til
øerne. Sverige har 392 beboede øer, dvs. langt flere, end vi har i Danmark.
Landevejsprincippet omtalt ovenfor er gennemført i Sverige og har været gældende i mange år. Det
betyder, at udgifter til vejtransport og søtransport ligestilles. De ”gule færger” er gratis for biler og
passagerer. En del færgeruter finansieres af kommunen og staten gennem 5-årige aftaler, og billetpriserne er betydeligt lavere end i Danmark. Herved øges mobiliteten, samtidig med at regionalpolitikken muliggør udvikling af turisme og selvstændig indkomstskabelse på mange øer, der ellers
har et begrænset erhvervsgrundlag.
Sverige havde oprindeligt en stærkt centralistisk regionalpolitik, men mens regionalpolitikken i
Danmark er blevet mere og mere centraliseret, er regionalpolitikken blevet mere decentraliseret
i Sverige. Regionerne og borgerne i regionerne i Sverige har fået stadig mere indflydelse på samfundsforholdene i regionen.
Den svenske regionalpolitik for 2014-2020 har titlen: ”National strategi for regional vækst og attraktionskraft”. Den følger den tidligere politik fra 2007-2013. Politikken er tæt knyttet til EU-regionalpolitikken, og den er styrket gennem betydelige overførsler fra EU’s strukturfonde til især
Nordsverige.
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Sverige har opstillet specifikke mål for yderområdernes udvikling. Det kan være på fødevareområdet eller turismeområdet eller relateret til produkter af ting som glas- og trævarer.
Den regionale politik bygger på stærk folkelig støtte til, at ”hele Sverige skal leve”. Uddannelserne er
decentralt placeret, således at der er gode uddannelsesmuligheder overalt i Sverige. Også bredbånd
og mobilnet er veludviklet og muliggør erhvervsvirksomhed overalt i Sverige. De mobilitetsfremmende faktorer har været centrale i politikken. Norland (Nordbotten) har været i fokus og har haft
en prioriteret stilling, hvad enten det drejer sig om transport, uddannelse eller teknologiske muligheder pga. de mange midler fra EU.
Som et fremragende eksempel på svensk regionalpolitik kan nævnes etableringen af Luleå Universitet i 1971 med hovedvægt på de tekniske videnskaber, som har betydet meget for udviklingen. I
2011 blev en person i Luleå (Matz Engman) opmærksom på særlige stedkvaliteter i Luleå, der kunne
udnyttes til produktion, nemlig billig elektricitet pga. vandkraft, dvs. mulighed for en grøn teknologi
samtidig med de klimatiske forhold med høje kuldegrader og eksistensen af universitetet. Han så,
at disse produktionsforhold var særdeles velegnede til cloud teknologi og big data. Han tog derfor
til USA og kontaktede de store virksomheder på dette område. Resultatet er blevet, at Facebook i
dag har det største cloud center uden for USA i Luleå. Som en konsekvens heraf er befolkningen og
indkomsterne i Luleå vokset, og det samme gælder antallet af studerende på universitetet i Luleå.
Der har i Sverige været politisk enighed om den regionale politik. Der lægges vægt på skabelse af
”kompetenceplatforme”, hvor repræsentanter fra arbejdslivet og fra uddannelsesområdet indgår. De
skal bidrage til en regional velfærdsudvikling (demografi), fremme en bæredygtig regional udvikling og fremme grøn vækst i alle regioner.
Cost-benefit-beregninger har altid spillet en central rolle inden for regionalpolitikken. Ekspertgruppen for forskning om regional udvikling (ERU), som blev dannet i 1965, er forgængeren for
det nuværende regionalforskningsinstitut, og disse institutioner har haft en central rolle for politikudformningen på det regionale område. Udviklingen har med andre ord i høj grad været forskningsbaseret. Et centralt mål for ubalancer har været spørgsmålet om affolkning. Der er således ofte
taget initiativer, hvis der har været tendens til betydelige befolkningsnedgange. Overvejende har
der været tale om en balanceret nedgang i befolkningstallet, selv om der selvfølgelig også er flere,
der flytter til storbyerne.

7.5.3. Tyskland
Regionalpolitik i Tyskland er et interessant område, men samtidig et meget komplekst og relativt
vanskeligt emne at få indsigt i.
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Som nationalstat blev Tyskland først en realitet i 1871. Den nuværende stat er en fortsættelse af den
vesttyske forbundsrepublik fra 1949. I 1990 blev det daværende DDR en del af forbundsrepublik
ken, hvorved der kom yderligere 5 østtyske delstater i Tyskland, således at Tyskland nu omfatter 16
Länder eller delstater.
De tyske delstater er meget forskellige både med hensyn til historie og størrelse. Historien indebærer betydelige kulturforskelle og holdninger til prioriteringen af vækst og lighed, og det at have
været en del af Østtyskland betyder stadig meget for disse fem delstater. Størrelserne varierer meget.
Mindst er Bremen med 263.000 indbyggere – Bremen er nærmest en bystat. Nordrhein-Westfalen
med Düsseldorf som centrum har en befolkning på ca. 18 mio. personer, Bayern med München
som centrum har ca. 12½ mio. indbyggere, og Baden-Würtenburg med Stuttgart som centrum har
en befolkning på 11 mio.
Formålet med regionalpolitikken er at skaffe befolkningen samme livsbetingelser overalt i Tyskland, og det er derfor vigtigt at skaffe arbejdspladser i hele Tyskland.
Det komplicerede består i forskellighederne i de enkelte delstater og i de mange instanser, der er
involveret i politikken, samt i de forskellige opfattelser af, hvad en god regionalpolitik bygger på.
Kompleksiteten indebærer, at det er en nødvendighed med kendskab til den institutionelle organisering, til den vertikale kompleksitet i systemet og til den horisontale kompleksitet med sammenhængen til andre politikker. Samtidig er det nødvendigt at kende til de forskellige teoretiske
opfattelser, der ligger bag den konkrete regionalpolitik i de enkelte delstater.
Institutionelt er der rammer, hvor første niveau er EU-rammerne for strukturpolitik. Herefter kommer de nationale rammer, hvor de enkelte delstater indgår i et råd, der ledes af økonomiministeren
(Planungsausschuss). Tredje led er delstatspolitikken. Fjerde niveau er kommuner og andre lokale
instanser.
I 1950’erne var det mere simpelt med en mere overordnet delstatsprioritering, og i 1969 kom loven,
hvor det blev en fælles opgave at forbedre den regionale økonomiske struktur (GRW) med opgavepræcisering i artikel 91a. Målene omfatter de fleste erhvervsområder efter deres betydning i de
enkelte delstater. Det teoretiske udgangspunkt var Solows vækstmodel med fokus på kapital som
vækstfaktor. I 1990’erne har infrastruktur fået større vægt som skaber og drivkraft for økonomisk
udvikling.
EU-tilgangen omfatter konvergensregioner, indfasnings- og udfasningsregioner samt beskæftigelsesregioner, jf. EU-Kommissionens hjemmeside.
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Fordelingen af midler til finansiering af regionalpolitikken har ændret sig, således at EU-delen spiller en stadig større rolle, og den er nu ca. syv gange så stor som den nationale finansiering fra GRW.
Fordelingsnøglen for de nationale midler omfatter fire indikatorer: 1) Den gennemsnitlige arbejdsløshed de sidste 4 år (vægt 50%), 2) Bruttoårsløn til socialforsikringsbeskæftigede (vægt 40%), 3)
Erhvervsbeskæftigelsesprognosen for de kommende 7 år (vægt 5%) og 4) En indikator for måling af
virksomhedsnær infrastruktur (vægt 5%).
Hertil kommer kommunale og andre lokale, regionalpolitiske tiltag, der foretages i de enkelte
delstater.
Problemerne på det vertikale niveau omfatter især følgende: 1) EU mindsker den nationale indflydelse på udviklingen, dvs. på arten og retningen af projekter, 2) Match financing, dvs., de enkelte
projekter skal bruge midler fra flere forskellige finansieringskilder, 3) De nationale midler reduceres
løbende. (Kilde: Conzelmann, Th. (2005): Zwischen Baum und Borke).
På det horisontale niveau består problemerne i at skabe sammenhæng mellem EU, stat, delstat og
region (lokalt). Det gælder rammepolitik såvel som landbrugspolitik, omverdenspolitik – typisk
miljø – samt infrastrukturpolitikken. Problemerne i relation til den horisontale politik mærker vi
eksempelvis tydeligt i Danmark i forbindelse med den tyske stillingstagen til Fehmern-forbindelsen.
Hertil kommer formålene med politikken i form af krav til lighed, differentiering og vækst, der har
forskellig vægt i de enkelte tyske delstater.
Som det gerne skulle fremgå af ovenstående, bliver koordinering en selvstændig og krævende opgave, og den løses ikke lige godt i de enkelte delstater.
Det er derfor interessant at se på efficiensen af regionalpolitikken. Her skal det bemærkes, at udviklingen oven i købet også påvirkes af, at teorien bag regionalpolitikken er forskellig i delstaterne:
Er kapitalen den afgørende faktor (Solow)? Er clusters og netværk afgørende (Krugmann)? Eller er
den humane kapital den afgørende faktor?
Efficiensen af regionalpolitikken er senest undersøgt af Bade F. J. og Alm B. i 2010. Resultatet af
evalueringen er overraskende entydig, og den gælder for både nye og gamle delstater og for år med
god og mindre god konjunkturudvikling: Beskæftigelsesvirkningen har været signifikant dynamisk,
hvor der har været ført regionalpolitik, men omfanget af succesen har været varierende. Det har
bevirket, at fokus er kommet på regional management og strategi som afgørende faktor for succes.
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Der er ikke fundet evidens for, at metropoler generelt er motorer for økonomisk vækst. Der er
desuden ikke fundet ensidig sandsynlighed for, at den neoklassiske vækstmodel (Solow) virker
generelt. (I denne teori bliver der som regel ingen modsætning mellem vækst og lighed). Der er
heller ikke fundet ensidig sandsynlighed for, at polarisationsteorien (Myrdal, Hirshman, Perroux)
virker generelt. (I denne teori er der altid konflikt mellem vækst og lighed). Med hensyn til teorien
om økonomisk geografi (Krugman, Fujita, Venables) er der ikke fundet en entydig sandsynlighed
for, at politikken generelt virker.
Konsekvensen er, at der samlet lægges afgørende vægt på regional management, strategi og stakeholders.
For at konkretisere disse forhold må der derfor ses på konkrete cases fra praksis. En stor succes er
regionalpolitikken i Ruhr-området. Det er Tysklands tidligere kulmineområde, og der bor ca. 5
mio. mennesker. Det omfatter store byer som Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen og Köln samt
mange mindre byer, i alt 53 byer samt landsbyer, og området er dermed det største økonomiske
område i Europa målt i forhold til værdiskabelsen.
Det imponerende er, at området fra at være et ret beskidt område med relativt lave indkomster for
flertallet af indbyggerne har udviklet sig til at være et spændende højindkomstområde baseret på
service- og oplevelsesøkonomi og en grøn udvikling. Udviklingen blev igangsat af kulkrisen og de
økonomiske og økologiske problemer i 1960’erne. Det har ikke været en ensidig storbyudvikling,
men en helhedsudvikling, hvor der samtidig er skabt liv og indkomster i de små byer.
Hvordan har denne transformation fra industriproduktion til tertiær sektorproduktion med økonomisk vækst i byer og landområder været mulig?
Det begyndte med udgangspunkt i en neoklassisk vækstmodel (Solow) med vægt på kapital. Ret
hurtigt kom der også en satsning på transport, kultur, informationsteknologi, universiteter og miljø. Ved regional strategi og management og aktiv inddragelse af stakeholders er transformationen
lykkedes. I Ruhr-området har man mestret at udnytte det komplicerede tyske reguleringssystem på
en sådan måde, at regionale præferencer har været styrende for udviklingen. Det vil være for omfattende i dette kapitel at gå i detaljer med dette, men regionaludviklingen i Ruhr-området er klart
en case, der fortjener, at danskere får nærmere kendskab til detaljerne.

7.5.4. Norge
Norge har den mest omfattende regionalpolitik. Der er ikke noget, der benævnes udkant, men der
er tale om en distriktspolitik for hele landet. Der er flere komponenter, der danner baggrund for
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den norske politik på området. Her skal blot nævnes: 1) Beliggenheden og hermed nærheden til det
tidligere Sovjetunionen og det nuværende Rusland. Det har givet anledning til en række sikkerhedspolitiske overvejelser. Desuden er der spørgsmålet om suveræniteten over Svalbard og den
lange kyststrækning, hvor beboelse er ønskværdig. 2) Norge er en forholdsvis ung stat, hvilket giver
grobund for en stærk nationalfølelse og inklusion af alle, dvs. en stor sammenhængskraft. 3) Den
norske mentalitet og et ønske om selv at bestemme over egne samfundsforhold.
Nogle fremfører, at olien i Norge er en afgørende faktor for distriktspolitikken, men politikken
var af samme karakter, før olien blev en del af den norske økonomi. Oprettelsen af Distrikternes
Uttbyggingsfond fandt sted allerede i 1965, og den var resultatet af erfaringerne med Nord-Norgeplanen fra 1951-1961, som havde til formål at få Nordnorge kompenseret for de omfattende skader
under 2. verdenskrig.
Den norske politik omfatter en selvstændig landbrugspolitik, der gør landbrugsprodukter meget
dyre, men som samtidig åbner mulighed for meget små landbrugsbedrifter mange steder i Norge.
Norge har ligesom Sverige gennemført ”landevejsprincippet” med samme priser for landevejs- og
søtransport.
Norge har siden 1975 haft differentierede arbejdsgiverafgifter, således at disse varierer fra 0% i
udsatte regioner, hvor det er svært at sikre arbejdspladser, til 14,3% i Oslo.
Norske kandidater kan afskrive en del af deres gæld (10% pr. år), hvis de arbejder i regioner, hvor
der mangler højtuddannede.
Der kan være skattemæssige fordele i form af lavere topskat og flere børnepenge i distrikter, der har
svært ved at følge med den økonomiske udvikling.
Der er for nogle fag tale om, at personer, der har afsluttet deres studie, kan være forpligtede til at
arbejde i en periode i regioner, hvor der mangler uddannet arbejdskraft.
Der skabes centre i distrikterne med en række funktioner såsom lærere, biblioteker, butikker og
offentlige servicevirksomheder, og der anlægges gode transportsystemer i tilknytning hertil.
Der lægges vægt på indkomstskabelsen, og de fleste subsidier er knyttet til fremme af indkomstskabelsen.
Politikkens formål er: ”At alle skal have reel frihed til at bosætte sig, hvor de vil, at sikre ligeværdige
levevilkår og aktivere ressourcer i hele landet, at opretholde hovedtrækkene i bosættelsesmønstret

123

Danmark på Vippen – Hvidbog: Et Danmark i balance er et rigere Danmark – September 2015

for at videreføre og udvikle den mangfoldighed i historie, kultur og ressourcer, der ligger i dette,
samt at en aktiv lokal- og regionalpolitik skal medvirke til værdiskabelse, arbejdspladser og velfærd,
der hvor mennesker bor.”
Det er karakteristisk, at nogle af de norske småsamfund kan udvise fremragende resultater. Som
eksempel kan nævnes den lille nordnorske kommune Skjervøy med 2.900 indbyggere. Kommunen
er den største arbejdsgiver med 450 ansatte. Der er alle former for service.
Den største private virksomhed er verdens næststørste lakseproducent, hvor der er 130 ansatte.
Størstedelen af eksporten går til Rusland, men ny lokal produktudvikling er lykkedes til det japanske marked. Der er tale om udvikling af et frisk produkt, der flyves til Japan med Finnair. Kommunen har mange udlændinge til at hjælpe med produktionen, heraf mange fra Rumænien. Og
udlændinge er velkomne. Arbejdsgiverafgiften er 0%.

7.6. Hvad kan der gøres i Danmark?
Kapitlet viser gennem præsentationen af regionalpolitikken i Storbritannien, Sverige, Tyskland og
Norge, at det er muligt at have en sammenhængende national regionalpolitik, hvor der er økonomisk vækst, samtidig med at ubalancerne mindskes. Hvis en tilsvarende positiv udvikling i Dan-
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mark skal realiseres, vil det kræve en stærkere statslig involvering, end tilfældet er i dag, og det er
baggrunden for forslaget fra bl.a. Finn Slumstrup om nedsættelse af en kommission for balanceret
vækst i de danske regioner. En sådan kommission ville skulle inddrage EU’s regionale politik, det
vertikale og horisontale niveau, som bliver præsenteret under sektionen om Tyskland, og en politik
på mobilitetsområdet, der inkluderer transport og IT-området med fokus på bredbånd og mobilnet, samt uddannelsesområdet.
Ligeledes bør fokus være på indkomstskabelsen. Hertil kommer et tættere samarbejde mellem
det offentlige, erhvervslivet og uddannelsesområdet, både med institutioner, der uddanner, og de
organisationer, der organiserer de uddannede. Hertil kommer en helt klar nødvendighed – at sikre
hensigtsmæssig rammelovgivning, planlov og beskatning/udligning.
Der er i øjeblikket intet, der tyder på, at der vil blive tale om en sammenhængende regionalpolitik i
Danmark, men tværtimod ser det ud til, at der kommer en række tilpasninger af mere ad hockarakter. Dette er ikke den bedste løsning, men en slags ”second best solution”, der under alle omstændigheder vil kunne mindske ubalancerne – men hvor meget vil selvfølgelig afhænge af, hvilke
ændringer der gennemføres både med hensyn til antal og indhold.
Centralt er her de igangværende processer hen imod en ændring af rammelovgivningerne og de
mobilitetsforøgende områder, som der er redegjort for tidligere i dette kapitel.
Hertil kommer behovet for nødvendige beslutninger vedrørende anvendelse af cost-benefit-beregninger i relation til, hvordan centralisering skal håndteres, herunder spørgsmålet om udflytning af statsstyrelser. Og uddannelsespolitikken må inddrages direkte som en ikke-polariserende
faktor.
Skal regionalpolitikken lykkes, må fokus være på indkomstdannelsen. Mange steder vil udvikling
af economics of scope være central, da economics of scale (stordriftsfordele) ikke giver mening
ved små produktioner. Her kan hentes inspiration fra kompetencecentre i Norge og fra en arbejdsdeling, hvor flere ”erhverv” inkluderes. Eksempelvis skal turisme formentlig flere steder udvikles
sammen med grøn energi, transport og lokale fødevareprodukter, for at indkomstdannelsen kan
ske på et bæredygtigt grundlag.
Det kan være aktuelt at etablere en idebørs og case-samling på internettet med åben adgang for alle
med interesse for og viden om regionale spørgsmål, således at der kan ske en erfaringsudvikling og
diskussion og en spredning af viden samt en netværksopbygning til styrkelse af regional udvikling.
For at ubalancerne kan reduceres, kræves også en hensigtsmæssig dialog mellem storbyer og udkantsområder. Et udgangspunkt kan være at studere udviklingen mellem London og andre regioner
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i Storbritannien, der er præget af åben dialog og nedbrydning af fordomme mellem storbybeboere
og folk i regionerne.
I dette kapitel er de overordnede regler og principper præsenteret til fremme af en dynamisk samfundsudvikling hen imod mindre ubalance. Der vil ikke blive anført de mange enkeltforslag, der i
Danmark har været fremsat i den senere tid, da det falder uden for kapitlets rammer.

7.7. Sammenfatning og konklusion
Dette kapitel har præsenteret den grundliggende og verdensomspændende udvikling med de
voksende storbyer og den relativt vigende befolkning uden for byområderne. Denne udvikling kan
foregå rent markedsbaseret eller på en måde, hvor staten fører en politik, der skaber mulighed for
balanceret vækst mellem storbyer og andre dele af et land, således at sammenhængskraften bevares.
Der er ingen tvivl om, at mange gerne vil flytte til storbyerne, ligesom mange gerne vil flytte til
landområderne. Hvis dette valg frit skal kunne foretages af borgerne, kræver det, at der er en direkte
indkomstskabelse begge steder, dvs. at der er job og levevilkår, der gør et frit valg muligt. Dette er
ikke tilfældet i Danmark i dag, hvor jobmuligheder etc. ofte ikke er til stede uden for de større byer.
Samtidig mener 8 ud af 10 indbyggere i Danmark, at livsvilkårene i Udkantsdanmark skal gøre en indkomstskabelse mulig, så der kan leves et liv uden for storbyerne på tilfredsstillende vis. Der er således
et overvejende flertal i Danmark, der ønsker bedre levevilkår for de 800.000, der bor i Udkantsdanmark, og som dermed har et krav til politikerne om at føre en politik, der kan mindske ubalancerne.
I kapitlet er præsenteret, identificeret og grundigt analyseret de mange forhold, der har skabt og
skaber ubalancer mellem udviklingen i større byer og andre områder i landet. Endvidere er udviklingen i den seneste tid præsenteret, og det er demonstreret, at de politisk implementerede ændringer indtil nu er forholdsvis få, men også, at mange processer er i gang, der vil kunne ændre den
nuværende situation. Det kommende folketingsvalg bidrager til, at problematikken er kommet på
den politiske dagsorden. I hvilket omfang det betyder ændringer af forholdene, kan ikke vurderes
særlig præcist for nærværende.
Den danske regionalpolitik, der især var aktiv i Egnsudviklingslovens levetid fra 1958 til 1990,
ophørte på mange måder, da Danmark blev medlem af EF(EU), og da EF’s regionalpolitik især
fra 1984 blev en realitet. Kapitlet analyserer og præsenterer den regionalpolitiske udvikling i vores
nabolande i Storbritannien, Sverige, Tyskland og i Norge. Alle vores nabolande har en selvstændig
national profil. Norge har den største grad af regionalpolitisk autonomi, men også de andre nabolande har bibeholdt en national politik mod ubalancerne og samtidig været en del af EU’s regionale
strukturpolitik. Forskellene mellem Storbritannien, Sverige og Tyskland er meget store.
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Storbritannien har en centralistisk politisk styring på alle områder, hvor der er offentlige udgifter
finansieret af staten og i relation til EU, men har udviklet en lang række instrumenter, hvorigennem
der er mulighed for lokalstyring af EU-politikken. Det har således været muligt at føre en politik,
hvor land- og bytiltag understøtter hinanden. Bemærkelsesværdigt er det, at statsinstitutioner
flytter ud af London, og sådanne tiltag anbefales og støttes også af byen London for at mindske
transportproblemer og forurening og ejendomsprisernes himmelflugt
Sverige har bevæget sig fra et stærkt centralistisk system til en lovgivning med større lokal indflydelse. Samtidig er det lykkedes for Sverige at bevare en meget central del af den svenske nationale
regionalpolitik og landevejsprincippet, der sidestiller landevejs- og søtransport. Herved er der skabt
mange arbejdspladser i regionerne, bl.a. fordi det fremmer turismen og andre erhverv, hvor billig
transport er af afgørende betydning for konkurrencedygtigheden.
Tyskland har et meget komplekst og diversificeret regionalt system. Det betyder, at nogle regioner har
været gode til at forene EU-lovgivningen, den nationale lovgivning og initiativer fra delstater og kommuner samt andre lokale initiativer succesfuldt, mens andre ikke har klaret det så godt. Dog viser den
forskningsbaserede udførte evaluering, at regionalpolitikken alle steder har haft en positiv indflydelse. Interessant er det også, at ingen af de teoretiske hovedkomplekser, der udgør det regionalpolitiske
genstandsområde (den neoklassiske model, polarisationsmodellen, økonomisk geografmodellen,
den trafikbaserede infrastrukturmodel, metropoler som drivkraft for udvikling, modellen baseret på
human kapital) har kunnet give en entydig generel sandsynlighed for succes, men at regional management og strategi samt direkte involvering af stakeholders har været af fundamental betydning.
Norge har den mest selvstændige regionalpolitik. Der er norsk enighed om, at hele Norge skal
bebos, og at dette skal sikres ved en række reguleringer og tilskud. Politikken har fuld opbakning i
den norske befolkning. Politikken indeholder særlig støtte til landbruget, arbejdsgiverafgifter, hvis
størrelse er betinget af regionens særlige behov, og skatteregler, der sikrer uddannet arbejdskraft
alle steder. Hertil kommer et fokus på indkomstskabelsen via strategiske erhvervstiltag som for
eksempel dannelse af kompetencecentre.
Der ses i vores nabolande anvendelse af økonomiske og politiske instrumenter, der kan tjene til
inspiration i Danmark med henblik på en national politik samordnet med EU’s strukturpolitik, og
som på én gang kan skabe økonomisk vækst og nedbryde ubalancerne i Danmark.
Ved fastlæggelse af en ny politik i Danmark er der i øjeblikket intet, der peger i retning af en sammenhængende balancepolitik, men derimod en række mere ad hoc-prægede ændringer, der peger
i retning af en ”second best solution” tilgang. Dette vil nok under alle omstændigheder være at
foretrække frem for de nuværende forhold. Hvis rammelovgivningerne (planlov etc. og udligningssystemet) ændres, vil ubalancerne kunne reduceres. Ligeledes vil mobilitetsfremmende lovgivning
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på transportområdet og på teknologiområdet med bredbånds- og mobildækning og på uddannelsesområdet styrke levevilkår og konkurrenceevne i udkantsområderne.
Også anvendelse af metoder med mere fokus på adfærd og på cost-benefit-betragtninger vil kunne
bidrage til efficiens og til mindskelse af ubalancerne.
Vigtigst er fokus på indkomstdannelsen, koordinering i form af regional management og strategi
samt direkte inddragelse af stakeholders.
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8.

Hvordan ser Danmark ud om 25 år?

Af Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker, Fremforsk – Center for Fremtidsforskning
Emne: Hvordan ser Danmark ud om 25 år?
Hvad lever vi af, hvor bor vi i dag, og hvordan har udviklingen været?
Fordommen i dagens Danmark er, at vi lever af viden og er et servicesamfund. Betydningen af
landbrug betragtes oftest som marginal og industrien blot som en mindre del af landets samlede
erhvervsliv. Samtidig er det i massemedier og andre offentlige debatter nærmest en vedtaget kendsgerning, at befolkningen er på vej til at flytte til de store byer, og at landet fremover udelukkende
bliver beboet i store byer og sammenhængende bysamfund. Det åbne land affolkes, og de små
landsbyer forsvinder. Sådan er billedet ofte fremstillet af fremtidens Danmark, og det er tydeligt til
stede hos mange beslutningstagere med bemærkninger om, at det jo er sådan, det går! Men det er
faktisk forkert både for erhverv og bosætning.

8.1. De kommende års erhvervs- og befolkningsudvikling
Vi ved allerede nu, at Danmark om 25 år er et rigere samfund end i dag. Med mindre der forekommer begivenheder sammenlignelige med anden verdenskrig, børssammenbruddet i 1929 eller
tabet af Sønderjylland i 1864. Men hvor meget rigere? Får vi høj vækst eller blot moderat vækst de
kommende 25 år?
Vi ved også, at der er flere mennesker i Danmark i 2040 end i dag. Vi vil være omkring 6 mio. mennesker, men der er usikkerhed om fødslerne og indvandringen og især om befolkningens placering
og bosætning i landet. Meget tyder på, at vi lander på omkring 6,1 mio. indbyggere i Danmark.
Hvor i landet, befolkningen vil bo, er også usikkert. Det er ellers ofte det letteste at få svar på i den
offentlige debat, nemlig at de fleste vil bo i de største byer. Men det er faktisk slet ikke så sikkert.
Vi ser på hvorfor og kommer ind på to meget forskellige, men lige sandsynlige udviklingsretninger
frem mod 2040.
Hvad vil vi så leve af i 2040? Også det spørgsmål er ofte let at få et svar på blandt de toneangivende
debatdeltagere. Vi skal naturligvis leve af viden og kreativitet og en befolkning med en stor andel
af mennesker med lange videregående uddannelser. Det kræver uddannede som akademikere og
andre højtuddannede, er derudover det typiske svar. Men det er faktisk ikke et rigtigt svar baseret
på, hvad vi i dag lever af, og hvad den mest sandsynlige udvikling vil være fremover.
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Så de klare svar på, hvor mange vi vil være, hvor vi vil bo, og hvad vi som land vil leve af, er ikke så
entydige, som vi ofte tror.
Det kræver en del myteaflivning at komme videre med disse spørgsmål. Det handler de første afsnit
om. De efterfølgende to afsnit er scenarier, der skitserer, hvordan Danmark kan se ud i 2040. Men
inden vi kaster os ud i scenarierne, er der et lille afsnit om, hvordan man skal betragte scenarier og
metoden forbundet med at opstille disse.

8.2. Hvad lever vi af, hvor bor vi i dag, og hvordan har udviklingen været?
Fordommen i dagens Danmark er, at vi lever af viden og er et servicesamfund. Betydningen af
landbrug betragtes oftest som marginal og industrien blot som en mindre del af landets samlede
erhvervsliv. Samtidig er det i massemedier og andre offentlige debatter nærmest en vedtaget kendsgerning, at befolkningen er på vej til at flytte til de store byer, og at landet fremover udelukkende
bliver beboet i store byer og sammenhængende bysamfund. Det åbne land affolkes, og de små
landsbyer forsvinder. Sådan er billedet ofte fremstillet af fremtidens Danmark, og det er tydeligt til
stede hos mange beslutningstagere med bemærkninger om, at det jo er sådan, det går! Men det er
faktisk forkert både for erhverv og bosætning.
Danmark er en lille, åben økonomi, der på en lang række områder er afhængig af udlandet og den
globaliserede verden. Vores samlede import og eksport har i mere end 50 år været større end BNP,
så der flyttes flere værdier i form af varer og tjenester over vores grænser i løbet af et år, end der
samlet skabes i landet på et år. Det betyder, at vi som land er yderst afhængig af de globale strømme. I den forbindelse er det af betydning, hvordan globaliseringen er i færd med at træde ind i
anden fase: globalisering af service og videnfrembringelse. Samtidig er industriproduktionens lokalisering begyndt at ændre sig globalt gennem reshoring – hjemtagning af industriarbejdspladser til
OECD-lande fra især fjernøstlige produktionslande som Kina mv.1
Når vi ser på, hvilke erhverv der faktisk tjener penge hjem til landet og altså skaber et overskud
på betalingsbalancen med udlandet, lever vi i Danmark af industri, landbrug og skibsfart samt
servicering af industrianlæg i form af miner, vindmøller, cementfabrikker mv. samt af detailhandel
i udlandet, især i form af Netto, Jysk, Bestseller og andre. Viden fylder meget lidt som ren eksportvare, men selvfølgelig er alle virksomheder baseret på viden, men det er ikke nødvendigvis rent
dansk frembragt viden. Vi er et landbrugs-, industri-, transport- og handelsland langt mere end et
vidensamfund.
1 The Economist, Special report: Outsourcing and offshoring, Reshoring manufacturing – Coming home;
Jan 19th 2013 | From the print edition
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Nettoeksporten i Danmark efter erhverv – overskud på betalingsbalancen
for de enkelte områder (mia. kr.)
Eksport industrivarer 68 mia. kr. (Medico 39 mia. kr., maskiner 19 mia. kr.,
møbler 5 mia. kr., instrumenter 5 mia. kr.)
Eksport landbrug (70 mia. kr.)
Søtransport (52-60 mia. kr.)
Varetilknyttede tjenester (17-18 mia. kr.)
Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia. kr.)
Lønindtægter over grænsen (10-16 mia. kr.)
Lufttransport person- og godstransport land (10 mia. kr.)
Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)
En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia. kr.)
…resten giver underskud

Kilde: Nationalbanken: Nationalregnskaber – de enkelte brancher beregnet som et gennemsnit pr. år over 3-4 år (2014).

Det betyder dog ikke, at vi skal se bort fra den store servicesektor. Den er en væsentlig del af vores
økonomi. Det er blot hovedsageligt intern økonomi, og den del, der deltager i den globale økonomi,
er ikke i stand til at tjene mere hjem til landet, end vi køber af lignende serviceydelser i udlandet.
Ingeniørtjenester er dog et eksempel på en overskudsbranche, der faktisk bidrager til vores globale
økonomi med en indtjening, der lige overstiger salgsoverskuddet på viden. Dertil kommer naturligvis den offentlige sektor med rigtig mange servicefunktioner betalt via skatter og afgifter. Uden
børnepasning, uddannelse, veje og kollektiv trafik ville landet ikke fungere. Sundhedsvæsenet og
omsorgen for ældre og andre borgere, der behøver hjælp i hverdagen, har naturligvis også stor
betydning for landet. Men det er stadig intern økonomi og penge, der stammer fra det, vi ellers
fremstiller i økonomien.
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Erhverv og jobs i dag
Figur 28. Beskæftigede på arbejdsmarkedet efter uddannelse 2013
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På erhvervssiden glemmer vi også ofte, at langt de fleste mennesker i arbejde i Danmark er ufaglærte eller faglærte. De udgør tilsammen 1,72 mio. af samtlige i arbejde i Danmark ved udgangen af
2013 – eller knap 2/3 af alle de 2,66 mio. i arbejde på daværende tidspunkt. 35% af danskere i
arbejde har en faglig uddannelse bag sig, og 30% er ufaglærte eller ufaglærte med en gymnasial
baggrund. Borgere med kortere og mellemlange videregående uddannelser, som på arbejdsmarkedet blandt andet er beskæftiget som teknikere, handelsuddannede og IT-folk (kortere) og lærere,
pædagoger, sygeplejersker, journalister, diplomingeniører og maskinmestre mv. (mellemlang),
udgør 20% af de beskæftigede. Akademikerne udgjorde blot 10% af alle i arbejde eller 262.000.
Dertil kommer 2% bachelorer. 3% er registreret med uoplyst uddannelse, hvilket ofte er udlændinge med arbejde i Danmark fra EU-lande eller andre dele af verden.
Ofte forveksles koncentrationen af akademisk arbejdskraft i de største byer med den faktiske
tilstand i landet. Danmark er et land, hvor langt hovedparten af de beskæftigede enten er faglærte
eller ufaglærte. Dertil kommer de kortere og mellemlange uddannelser, der fylder dobbelt så meget
som de akademiske.
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Skal vi så have flere akademikere i fremtiden, eller er 10% nok? Hvad gør vi ved den begyndende
mangel på faglærte og teknisk uddannede? Vi må konstatere, at den fremtidige udvikling kan gå i
flere retninger og ikke er klart synlig som en lige landevej i solskin. Et land, der lever af landbrug,
industri, skibsfart, servicering af industrianlæg i udlandet samt detailhandel i udlandet, og hvor
langt hovedparten af de beskæftigede er faglærte og ufaglærte, er ikke det fremherskende billede af
Danmark i 2015 i medierne, men det er virkeligheden! Det er sådan, det forholder sig. Uden de faglærte og ufaglærte kunne landet ikke klare sig i den globale konkurrence. Uden teknikere og mange
medarbejdere med kortere og mellemlange uddannelser ville vi heller ikke klare os i konkurrencen.
Denne konklusion er desto mere interessant, fordi den gælder for 2015 – altså efter den lange bølge
med udlægning af manuel arbejdskraft og efter den lange krise fra 2008-2014. Med andre ord er
der langt større usikkerhed og langt flere mulige udfald med hensyn til befolkningsudviklingen og
erhvervsudviklingen frem mod 2030, end hvis vi blot tager temperaturen på den almindelige debat
i Danmark for nærværende.

8.2.1. Arbejdspladser efter landsdele og brancher
Hvor arbejder danskerne? Nedenfor kan vi se de 2,66 mio. beskæftigede fordelt på brancher. En
tredjedel er ansat i den offentlige sektor (33%), mens omkring en fjerdedel er under handel, transport mv. (24%). Erhvervsservice fylder også godt op i beskæftigelsen med 11%. Hvis vi kigger på de
erhverv, der står bag overskuddet på nettoeksporten, er der 315.000 i industri mv. og 70.000 indenfor landbrug og fiskeri. De udgør omkring 15% af de beskæftigede. Ikke alle er inden for eksport i
industrien, så det er med de øvrige brancher kun omkring en sjettedel af alle på arbejdsmarkedet,
der faktisk bidrager til vores indtjening fra udlandet, selvom der også er nogle inden for kategorien handel og transport, der bidrager til nettoindtjening. Noget af landbrugsproduktionen er jo til
hjemmemarkedet, og en del af industrien produceres også til Danmark og danskere.
Set ud over landet findes landbrugsbeskæftigelsen i de fire regioner Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland – altså udenfor Hovedstadsregionen. Industriens andel af beskæftigelsen er
størst i Jylland og på Fyn i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, men der er dog en stor
beskæftigelse inden for industri i Hovedstadsregionen. Da over 950.000 har jobs i denne region,
svarer 7% i industrien til 67.000 mennesker i industribeskæftigelse her. Region Midtjylland og Sydjylland topper med hhv. 90.000 og 84.000 beskæftigede i industrien, mens Region Sjælland ligger
lavest med 33.000, der alligevel udgør 10% af de beskæftigede.
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Figur 29. Antal beskæftigede efter brancher, 2013
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Figur 30. Fordelingen af jobs i de fem regioner efter hovedbranche, 2012, pct.
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Handel og transport er nogenlunde jævnt fordelt ud over regionerne, mens det især er information
og kommunikation, finansiering & forsikring og erhvervsservice, der udgør Hovedstadsregionens
alternativ til landbrugs- og industribeskæftigelse. Specielt erhvervsservice fylder meget med over
125.000 beskæftigede i Hovedstadsområdet. Erhvervsservice er også et stort beskæftigelsesområde
i Aarhus og Østjylland, men da Region Midt er en meget sammensat region med meget industri i
Vest, ses det ikke så tydeligt i figuren over beskæftigelse efter region. Den offentlige sektor fylder
meget i alle fem regioner og udgør en større procentvis andel af beskæftigelsen i Region Sjælland og
Nordjylland end i de øvrige regioner.
Figur 31. Jobs efter regioner, arbejdssted, 2013
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Som illustreret var der 1,73 millioner beskæftigede i de fire regioner Region Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Sjælland, mens der blot var 919.000 i Hovedstadsregionen. Blot lidt over
1/3 af alle beskæftigede er nu om dage i Hovedstadsområdet, men lidt under 2/3 findes i resten af
landet. Det er vel at mærke jobbets placering, der er registreret og ikke den beskæftigedes bopæl.
Zoomer vi ind, er de to landsdele med det højeste antal jobs Byen København og Østjylland med
omkring 400.000 jobs begge steder. Sydjylland og Københavns omegn kommer derefter med 310340.000 jobs, mens de øvrige landsdele ligger noget lavere. Bornholm ligger lavest, men det er også
en meget lille landsdel. Bornholm indgår i øvrigt i optællingen for Region Hovedstaden ovenfor,
men har jo ikke rigtig noget med den region at gøre i praksis. Læg mærke til landsdel Vest- og Sydsjælland, Fyn og Vestjylland, der overgår Nordsjælland i antal jobs i form af arbejdssteder – altså
arbejdspladser beliggende i landsdelene.
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Figur 32. Jobs efter landsdele, arbejdssted, 2013
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Fordeling af omsætning efter erhverv og landsdele
Industriens betydning i Danmark ses tydeligt ud fra de ret store beløb, der omsættes i denne branche: 700 mia. kr. i 2012.
Figur 33. Industri, omsætning i 2012 efter landsdel, mio. kr.
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Det er naturligvis ikke indtjeningen eller det direkte bidrag til nettoeksportindtægterne, men det
giver et godt billede af erhvervets tyngde i landet. Sydjylland og Vestjylland er de landsdele, hvor
industrien omsætter mest. Da det samtidig er små landsdele befolkningsmæssigt, er det tydeligt, at
industrien i disse dele af landet spiller en ret væsentlig rolle for økonomien. Ud af de ca. 700 mia.
kr. i omsætning ligger godt 420 mia. kr. i Jylland. Så det er i det jyske, at industrien står stærkest.
Mindst er betydningen på Fyn, i byen København og i Nordsjælland, mens Københavns omegn og
Vest- og Sydsjælland ligger lidt højere. Det skyldes blandt andet koncentrationen af medicinalindustri i disse områder – specielt Københavns omegn. Bornholm er heller ikke industritung, men også
en lille ø i landsdelssammenhæng.
Figur 34. Omsætning pr. ansat (mio. kr.)
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Omsætningen i virksomhederne per ansat giver et godt billede af de omsætningstunge brancher i
landet.
Landbrug, industri og handel & transport er alle omsætningstunge brancher, hvor der omsættes for
ca. 3,5 mio. kr. pr. ansat om året, mens information, kommunikation og bygge & anlæg vejer noget
mindre med kun 1,7-1,9 mio. kr. i omsætning per ansat om året. Det samme gør sig gældende for
videnservice og andre lignende brancher. Disse områder er omsætningsmæssigt lavere placeret per
medarbejder.
Byggeri og anlæg står stærkest i Københavns omegn og Østjylland, men også Sydjylland og Nordjylland samt Vest- og Sydsjælland er omsætningsmæssigt godt med i disse brancher. Der er en
naturlig sammenhæng mellem indbyggerantallet og omsætningen i disse brancher, da størrelsesforholdet også til dels afspejler, hvor mange der bor i området. De markante undtagelser, hvor der
er alt for lille bygge- og anlægsomsætning i landsdelen, er København By, Nordsjælland og Fyn. I
Københavnsområdet ser det ud til, at bygge- og anlægsvirksomheder naturligt er placeret i Køben-
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havns omegn, mens Fyn er en undtagelse, hvor vi ikke nødvendigvis kan give anden forklaring end
lav aktivitet på Fyn.
Landbruget er et erhverv, der har en helt naturlig fordeling, hvor omsætningen er placeret i landområderne. Så her er det Region Midtjylland, Syddanmark og Nordjylland, der har en omsætning
på henholdsvis 36 mia. kr., 34 mia. kr. og 21 mia. kr. per år (2012). Region Sjælland ligger lavere (15
mia. kr.), mens Hovedstadsregionens omsætning inden for landbrug er meget lav (3 mia. kr.). Det
er altså ikke i Københavns omegn, i selve byen eller i Nordsjælland, at dansk landbrug er stort.
Figur 35. Bygge og anlæg, omsætning mio. kr. 2012
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Det samlede billede er indtil nu, at de brancher, der har stor betydning for vores nettoeksport og
dermed vores indtjening til landet fra udlandet, har deres hovedomsætning i Jylland, på Vest- og
Sydsjælland og på Fyn. Der er dog også bidrag på både jobsiden og til omsætningen fra Københavns omegn og til dels selve byen, men det samlede billede er alligevel klart:
Vi lever i Danmark af de erhverv, der findes koncentreret i de dele af landet, der ligger længst
væk fra Hovedstaden. Disse erhverv findes også i Hovedstadsområdet, men slet ikke med et antal
jobs og et omfang af omsætningen, der kan løfte hele landet. Den danske eksportindtjening løftes af
en stor del af de områder af landet, vi ellers ofte betegner som yderområder, og som ofte beskrives
som ramt af affolkning mv. Vi skal dog ikke glemme Østjylland og de østjyske byer, når vi taler om
både industri samt handels- og transportbranchen.
Når nu disse jobs findes i disse områder, hvad vil der så ske med de erhverv, der er tungest i disse
områder, hvis befolkningen virkelig flytter væk derfra i de kommende 15-25 år? Det spørgsmål
behandles lidt senere i de to scenarier, vi opstiller for de kommende års udvikling i Danmark. Men
inden vi kaster os ud i denne opgave, skal vi lige se på de erhverv, der er tungest i København og de
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andre store byer. Derefter ser vi på befolkningens fordeling i dag og udviklingen hen til i dag. Det
vil danne baggrund for scenarierne.
Brancherne information og kommunikation er tungest placeret i København By, Københavns
omegn og Østjylland. Det viste antallet af jobs i området, men også omsætningen viser tydeligt det
samme billede.
Branchen har en omsætning på 60 mia. kr. i København By og ca. 30 mia. i Københavns omegn.
Det er en stor omsætning, men sat over for industriomsætningen, er det en noget lavere andel. Det
er blot lidt større end landbrugets samlede omsætning.
Figur 36. Information og kommunikation, omsætning i mio. kr., 2012
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Figur 37. Videnservice, omsætning i mio. kr., 2012
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Videnservicebranchen er ligeledes koncentreret om København By, Østjylland og Københavns
omegn. Branchen er dog lidt mere spredt ud over hele landet omsætningsmæssigt og har også et vist
niveau i Nordsjælland, Sydjylland, Nordjylland og Vestjylland. Det er sandsynligvis serviceringen af
industri, landbrug samt bygge- og anlægsbrancherne af revisorer, advokater mv., der spiller en rolle
på dette område. Her er lokalkendskab ofte en stor fordel ved mindre og mellemstore virksomheder.
Hovedstadsområdet har industri, men ikke en andel svarende til befolkningsstørrelsen. Hovedstadsområdets hovedaktiviteter er inden for handel og transport, serviceerhverv generelt, finansiering, information & kommunikation, kultur og fritid samt omkring en tredjedel af alle offentlige
jobs i landet. Det er jo vigtige aktiviteter, men pointen her skal være, at det ikke er her, vi som
land tjener vores penge i forhold til udlandet. Det er langt mere interne aktiviteter, der finder sted
i hovedstadsområdet og de øvrige store byer, mens de eksporttunge erhverv befinder sig i resten
af landet.
Vi lever i Danmark af det, der frembringes, omsættes og eksporteres i Jylland, på Vest- og Sydsjælland samt Sydhavsøerne og på Fyn uden for de største byer i disse områder. Hovedstadsområdets bidrag til denne indtjening er meget lille i forhold til områdets befolkning og antallet af
arbejdspladser i området.

8.3. Befolkningen i fortiden, i dag og på vej mod fremtiden
Lad os se på befolkningsudviklingen i Danmark over den lange årrække, vi faktisk har pålidelige tal
for. I første omgang ser vi på nogle helt overordnede tendenser. Det er på det overordnede plan, at
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mange i dag hævder, at bevægelsen fra land til by og fra de mindre byer til de store byer har været
en vedvarende udvikling igennem mange år og derfor ikke kan ændres i fremtiden.
Figur 38. Procentvise fordeling af befolkningen i byområder og landdistrikter
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Landdistrikter

Befolkningens vandring er ikke entydig. Vi er nok flyttet fra land til by gennem mange år, men bevægelsen har ikke været ren og entydig på anden vis, end at landdistrikterne er blevet affolket over
en hundredårig periode på grund af automatiseringen af landbrugets produktion.
Det skete frem til omkring 1980, men derefter er udviklingen ikke entydig. Antallet af beboere i
landdistrikterne steg fra 1994 til 2003 med 3%. Dele af ændringen skyldes en ændret opgørelsesmetode, men der er alligevel – fraregnet ændringen – en reel stigning. I dag bor over 13% af befolkningen i landdistrikterne mod omkring 15% for 20 år siden, men samtidig er befolkningen vokset,
så det reelle fald er begrænset til omkring 80.000 mennesker på 20 år fra 1994 til 2014 mod et fald
på omkring 120.000 de foregående 20 år fra 1974 til 1994. De nye kommuner fra 2006 gav også her
et fald på grund af en ændret opgørelsesmetode. Så faldet har i virkeligheden ikke været så stort.
Det overordnede billede af landdistrikter er et langsomt fald i befolkningen fra 17% i 1980 til 13% i
dag efter et meget hurtigt fald fra 38% i 1940 frem til de 17% i 1980. Så flytningen fra land til by er
i virkeligheden ikke accelereret, men stilnet lidt af.
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Figur 39. Landdistrikter i hele landet, samlet indbyggertal, 1976-2014
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Vi er også flyttet fra de mindre byer til større byer, men igen er bevægelsen ikke entydig. Københavns Kommune havde i 1950 768.000 indbyggere mod blot 560.000 i dag, og faldet varede i mange
år og nåede ned på 467.000 i 1994. Så Københavns Kommune mistede 300.000 indbyggere, før det gik
frem igen. Først efter 1994 begynder indbyggertallet igen at stige. Den fraflytning, som Københavns
Kommune og det indre af en lang række større byer oplevede med parcelhusbølgen, var langt
kraftigere, end den nuværende tilstrømning til København og Aarhus er tilsammen. Udviklingen
kan ses for Byen København samlet (Københavns Kommune, Frederiksberg og Gentofte). Det
højeste indbyggerantal havde Byen København omkring 1950 med knap 1. mio. indbyggere
(975.000). Det laveste er fra 1991 med blot 616.000 indbyggere.
Nu skal vi ikke undlade at gøre opmærksom på, at en del af de tidligere indbyggere i Byen København, flyttede ud til den landsdel, vi i dag kalder Københavns omegn. Den massive udflytning til de
ofte nybyggede parcelhusområder gjorde på mange måder hovedstadsområdet større og udvidede
de områder, folk boede i, men affolkningen af Byen København var reel, og gjorde det også i mange
år svært at drive kommunerne i Byen København. Det er faktisk først i løbet af de seneste 7-8 år, at
denne udvikling for alvor er vendt rundt. Fra 2007 til 2014 steg indbyggerantallet med knap 90.000,
og det ligger i dag på knap 750.000.
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Figur 40. Befolkningen i Danmarks tre hovedområder, antal, 1769-2014
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Jylland

Læg i øvrigt mærke til udviklingen i de to store dele af landet, Øerne og Jylland. Mens hovedstaden
stagnerede og faldt i indbyggerantal, voksede indbyggerantallet i Jylland og på Øerne jævnt og
stabilt fra hhv. 2,25 mio. og 2 mio. i 1960 til omkring 2,6 mio. i Jylland og 2,3 mio. på Øerne i dag.
Det er vel at mærke, når Nordsjælland og Københavns omegn regnes med til Øerne.
Den jyske vækst i indbyggere er derimod meget reel og udtryk for, at en større andel af befolkningen i dag bor i Jylland end for 50 år siden. Den jyske andel af befolkningen udgør i dag ca. 46%
mod blot 44% i 1960. Det er samtidig den største andel af befolkningen, der har boet i Jylland siden
1920 (og i øvrigt længere tilbage, hvis vi regner med den nuværende tyske grænse). Så den jyske
andel af den danske befolkning er voksende over en lang årrække. Kun i de allerseneste 7-8 år har
andelen, men ikke antallet, været svagt faldende.
I dag bor der ca. 2,6 mio. i Jylland, 1,35 mio. på Øerne og 1,7 mio. i hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet er større i denne opgørelse end i opgørelsen tilbage til 1700-tallet, da området også
indeholder Nordsjælland og Københavns omegn. Samtidig gør dette Øerne til en mindre del af
landet i denne opgørelse – nu fraregnet de samme områder. Det er meget tydeligt, at Hovedstadsområdet siden 2008 har haft en kraftig vækst i befolkningen. Den er på omkring 110.000 indbyggere over 6 år. Denne vækst er stort set udelukkende sket i Byen København, mens Nordsjælland
og Københavns omegn har en stagnerende befolkning med direkte fald i visse kommuner. Øerne
er også nogenlunde stabile med et ret lille fald i befolkningen. Derimod er der fortsat vækst i den
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jyske befolkning, der vokser med 40.000 på 6 år. Så overordnet set har Byen København og Jylland
befolkningsfremgang, mens der er stagnation på Øerne, i Nordsjælland og i Københavns omegn.
Det er den såkaldte store flytning af befolkningen.
Figur 41. Befolkningsudvikling 2008-14 på de tre hovedlandsdele, Danmarks Statistik og egne
beregninger
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Ser vi på udviklingen i kommunerne fra 2006 til 2014, får vi et mere nuanceret billede af den overordnede udvikling. De røde og de orange kommuner er vindere i udviklingen, med de røde som
kommuner med kraftig befolkningstilvækst (7-25%), mens de bleggule og lysegule kommuner er
taberne med et stort fald (5-12%) eller et mindre fald (1-4%) i befolkningen. De solgule har en lille
fremgang i befolkningen (0,1-3%) og taber altså ikke på udviklingen.
Tendensen er tydelig og kendt fra mange diskussioner af ændringerne i Danmark i disse år. Der er stor
fremgang i Byen København og enkelte forstadskommuner og stor fremgang i Aarhus og Horsens.
Derudover klarer store dele af Midt- og Østjylland sig rigtigt godt sammen med Aalborg, Vejle og
Kolding. Omegnskommunerne til København og Roskilde, Køge og Ringsted Kommuner har også
befolkningsfremgang på over 3% på over 8 år sammen med Odense. Store dele af Sjælland klarer sig
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egentlig ok uden direkte tilbagegang, men her er djævlen ofte gemt i detaljen med et stort tab af de
unge og en befolkningstilvækst, der kommer fra fødselsoverskud på grund af forlænget levealder i
den bestående befolkning samt indvandring fra udlandet. Nettotilflytningen har været negativ.
Figur 42. Befolkningsudvikling ultimo 2006 til ultimo 2014, 2014 som indeks af 2006.
2014K3
87,56 - 95,00
95,01 - 100,00
100,01 - 103,00
103,01 - 107,00
107,01 - 125,09
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I 2013 var nettotilflytningen fuldstændig forandret i forhold til 2006. Det er nyt, at så mange flytter
til de store byer. Fænomenet er nærmere beskrevet i appendiks 1, og tilbage i 2006 var nettotilflytningen til følgende kommuner negativ: Københavns Kommune, Frederiksberg, Gentofte, Aarhus,
Odense og Aalborg Kommuner. Den var også negativ i store dele af Sønderjylland, Vestjylland og
Nordjylland. Positiv tilflytning fandt sted til Sydsjælland, Vestsjælland, Guldborgsund og hele Østjylland (fraregnet Aarhus) samt Vejle, Kolding og Vejen Kommuner. De store vindere var Næstved,
Holbæk, Kolding, Vejle og Silkeborg Kommuner.
I 2013 var det hele vendt på hovedet. Tilflytningen var kraftigst til følgende kommuner: København, Gentofte, Odense, Aarhus og Aalborg. Andre vindere var Vejle, Horsens og Randers samt
Køge, Roskilde, Holbæk og Odden og et stor udvalg af Nordsjællandske kommuner langs Helsingørmotorvejen samt Hillerød og Gribskov.
Der er stabil nettofraflytning i Sønderjylland, Vestjylland og Nordjylland igennem denne periode.
Der er også fraflytning fra Lolland, Langeland og Bornholm samt de mindre øer i perioden.
Nettovandringens vending fra 2006 til 2013 sker allerede fra 2009 og falder sammen med krisen
på boligmarkedet. Det sker i øvrigt samtidig med en stærk koncentration af uddannelsespladser og
beslutningen om at bygge nogle få supersygehuse i udvalgte byer i Danmark. Det er den lange krise
med fald i ejendomspriserne, der sammen med andre udviklingstræk har været den vigtigste faktor
i ændringerne.
De nuværende flyttemønstre med stærk tilstrømning til de større byer og København er et resultat
af boligkrisen og vil vende, når boligpriserne går op igen. Derimod er tilflytningskrisen mere
langvarig i Sønderjylland, Nordjylland og Vestjylland samt Lolland, Langeland og de mindre
økommuner.
Befolkningen har ikke igennem 100 år bevæget sig ensidigt mod hovedstaden og de større byer
Aarhus, Odense og Aalborg. Det har først været udpræget de seneste 7-8 år. Perioden inden
har været præget af flyttestrømme i mange retninger og længere perioder med tilbagegang for
hovedstaden. Derfor kan de seneste års flyttemønstre ikke betragtes som en naturlov. Det kan
ændres – blandt andet gennem politisk vilje.

8.4. Hvad er scenarier?
Scenarier beskriver muligheder i fremtiden. Det er billeder af en mulig og sandsynlig fremtid. Det
er veje, som vi kan følge i samfundsudviklingen, hvis vi finder dem tiltrækkende. Det er også veje,
vi vælger ikke at betræde.
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Verden forandres, ændringerne ser ud til at komme hurtigere og hurtigere. Der er ikke ret meget,
som er sikkert, bortset fra at de kommende år vil afsløre eksempler på succeser og fiaskoer, hvor
hovedårsagen er, at verden forandrer sig. Det er i den forbindelse, at scenarier kommer ind som
en metode til at analysere fremtiden, før den indtræffer. Scenarier er en velafprøvet teknik inden
for fremtidsforskning og blev uden for militære kredse første gang systematisk anvendt af Shell,
da selskabet stod over for usikkerhed om udviklingen i energiforsyningen, priser og alternative
energikilder.
Et scenarie er en beskrivelse af en mulig og sandsynlig udvikling. Det er ikke den eneste mulighed
og behøver ikke være den mest sandsynlige. Et scenaries væsentligste egenskab er, at det skal virke
udfordrende på tankegangen i den organisation eller det samfund, hvor det anvendes. Scenarier er
nemlig tænkeværktøjer. Ved at opstille flere scenarier for den fremtidige udvikling udspænder vi et
rum, inden for hvilket den fremtidige udvikling vil komme til at foregå – mulighedsrummet. Inden
for dette mulighedsrum kan man navigere og finde det sted, hvor man helst vil have fremtiden
til at udspille sig og derefter påvirke udviklingen i den retning. Herved undgås de forsimplede og
endimensionale vurderinger.
Det vil også sige, at der ikke er noget specielt avanceret eller mystisk i scenarieteknikken. Der er
snarere tale om sund fornuft.
Når vi taler om de kommende 25 års udvikling i Danmark, giver scenarier mulighed for at se de
politiske valg, der ligger i fremtiden. Valget mellem forskellige, mulige udviklingsretninger. Valgene
er mulige på landsplan og i de overordnede prioriteringer, vi foretager i samfundet. Det er også
valg, der selv kan foretages regionalt og i den enkelte kommune. Alt afhængigt af disse valg vil vi få
en forskellig udvikling fremover. De politiske valg, der foretages på landsplan, vil sætte retning og
indhold på de kommende års strukturelle ændringer af landet.
”Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke”
(Poul Henningsen)

8.4.1. Scenarie 1: De to byers Danmark
Danmark med to metropoler som det altafgørende i 2040.
Tidsånden
Efter den lange kriseperiode omkring finanskrisen tog det lidt tid, før danskerne igen begyndte at
tro på fremgang og økonomisk vækst som en naturlig del af hverdagen. Men da det endelig skete
i sidste halvdel af 2010’erne, skabte det baggrund for optimisme og fremgang, der var bygget på et

147

Danmark på Vippen – Hvidbog: Et Danmark i balance er et rigere Danmark – September 2015

godt økonomisk fundament. Tidsånden har gennem årene frem til i dag været præget af optimisme og tro på ny byvækst. Det kommer især fra de mange unge mennesker, som strømmede mod
de store uddannelsesbyer i 10’erne og 20’erne, og de mange yngre familier, der faktisk på grund af
finanskrisen ikke kunne flytte ud fra de store bycentre, da de fik børn. Det har siden udviklet sig til
en rigtig city-dwellers-kultur, hvor det for mange mennesker simpelthen ikke er muligt at se sig selv
bo andre steder i Danmark end i Københavnsområdet eller i den nye store østjyske millionby. Det,
der engang blev kaldt den kreative klasse, er i dag blevet til en lang række af forskellige undergrupper, der hver især har deres særlige grund til ikke at kunne leve eller ånde andre steder end i byerne.
Der er en sand underskov af kreative brancher, der hver især hævder at være de vigtigste i landets
udvikling i fremtiden. Tidsånden bekræftes gennem medierne, der i dag kun beretter om Hovedstaden og til dels om Millionbyen, Odense og Aalborg. Danmark er i mediebilledet blevet til en by
– eller rettere to.
Boligmarked og bosætning
Bosætningen i Danmark har her i 2040 ført til en opdeling af landet i tre dele. Der er de to store metropoler: Hovedstadsområdet og Millionbyen hhv. i og omkring København med store dele af Østog Nordsjælland som en del af byen og den sammenvoksede by med centrum i Aarhus, som rækker
ud på Djursland, op til Randers, ud til Silkeborg-Herning og ned til Horsens. Herning-Ikast-Brande
er til dels blevet koblet sammen med det østjyske område via en god infrastruktur.
Den anden del af landet består af de byer, der klarer sig som større byer på trods af den kraftige
tilstrømning til de to metropoler. Det er Aalborg, Odense og Esbjerg, der hver især virker som mindre magneter i deres regionale område og har tiltrukket unge og yngre fra mange af de omgivende
mindre og mellemstore byer. Det er også trekantsområdet med Vejle, Fredericia og Kolding, der
lige akkurat klarer at skabe vækst imellem Millionbyen og Odense.
Resten af landet inklusive mange mellemstore byer er præget af en efterhånden kraftig tilbagegang
og stagnation. Nogle områder er på vej mod decideret affolkning, hvilket sætter debatten om ulve i
Danmark for mere end 25 år siden i relief. Selvfølgelig skal vi have ulve der, hvor der alligevel ikke
bor nogen længere. Andre områder klarer sig med en vigende og aldrende befolkning. På 25 år forandres en by, men den lukker og slukker ikke helt. Den hårdest ramte landsdel er på mange måder
Sjælland uden for Københavnsområdet. Der var der fremgang og befolkningstilvækst i perioden
2000 til 2008, men den lange krise og de faldende boligpriser i Hovedstadsområdet betød, at området gik fra vækst til tilbagegang.
Selv om et geografisk område har tilbagegang som kommune, kan enkelte byer godt klare sig
udmærket i udviklingen. Skagen er stadig en fantastisk turistby i Frederikshavn Kommune, og Nakskov fungerer stadig som by med relativt meget handel og liv, mens oplandet på Lolland oplever
stor tilbagegang. Esbjerg er også en god by i fremgang, men rundt om Esbjerg er der efterhånden

148

Danmark
på vippen

meget lidt tilbage i de gamle landsbyer, der har afgivet størstedelen af den arbejdende befolkning til
byen og de unge til uddannelsesbyerne på den jyske østkyst og til Hovedstadsområdet.
Figur 43. Befolkningsudviklingen i kommunerne frem til 2040 i scenarie 1 (som indeks af 2013)2

2040

2

77,68 - 90,00
90,01 - 99,99
100,00 - 104,00
104,01 - 109,00
109,01 - 118,00
118,01 - 131,09

Denne graf er den faktiske prognose for hele befolkningen på kommuner fra Danmarks Statistik fra 2013
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Befolkningstilvæksten i de to metropoler er så stor, at en fortsat udvikling i samme retning i løbet
af de kommende 20 år frem til 2060 vil skabe et land, hvor der i hovedtrækkene vil være bosætning i Hovedstadsområdet og i den Østjyske Millionby samt nogle store satellitbyer. Et Danmark
bestående af to byområder og nogle få beboere i områder rundt om disse byer er under udvikling.
Det kaldes også blandt planlæggere og forskere, der analyserer byudvikling, for ”en ekstrem udgave
af Sverige”. Resten af landet er deltidsbefolket i turist- og fritidssæsoner. Ikke engang bosætning af
seniorer vil findes i disse områder i 2060, da vilkårene for at drive offentlig service er fraværende på
grund af meget få indbyggere i den erhvervsaktive alder. Vi er der næsten allerede i dele af landet
her i 2040, og det ser ud til at være alt for sent at vende udviklingen. I visse kredse, der blandt andet
for 25-30 år siden gik meget op i, at landet var kommet ud af balance og var ved at vippe helt over
til den ene side (storbysiden), ser man i dag tilbage på en udvikling, der dengang kunne have været
forhindret. Den mulighed er i dag forspildt. Danmark bliver ikke i fremtiden et sammenhængende
land og landområde, men blot to store millionbyer med affolkede landområder imellem. Det bliver
to ud af over 100 millionbyer i Europa. På mange måder betyder det, at landet Danmark forsvinder
og erstattes af to bykulturer – den Københavnske og den Østjyske.
Planlovgivningen
Planloven har været en af de vigtigste årsager til den beskrevne udvikling. Planlovgivningen er
blevet udbygget efter det samme rationale, som var gældende i de første 10-15 år af det nye årtusinde. Formålet har været at begrænse byernes spredning, sikre arealerne til naturudvikling og
skovplantning, sikre kysterne og strandene mod bebyggelse og at sikre en detailhandelsstruktur,
der kunne styrke bykernerne i de større byer og især i de to metropoler. Fortætning af byerne har
givet plads til flere mennesker i de store byer, udnyttelse af gamle industriområder og havnearealer,
og andre overleveringer fra industrisamfundet har gjort især København by meget større. De store
naturområder på Amager er efter Ørestadens etablering det næste område, der forventes udbygget
i Hovedstaden. Der vil blive plads til 300.000 beboere og 60.000 arbejdspladser i den nye Højby
på Amager Fælled og hen over motorvejene. Der er jo natur nok i resten af landet, så det er helt i
orden at bruge de gamle inddæmninger til byudvikling.
Her i 2040 er tilfredsheden med planlovgivningen blandt befolkningen i de store byer gennem de
seneste 30-40 år udbredt. Det er lykkedes at bremse anvendelse af jord og natur i Danmark til en
lang række erhvervsformål så som intensivt landbrug og produktionsindustri i den gammeldags
skala. Vi har fået befolkningen koncentreret i to dele af landet, og der er rigtig meget plads ude i
den rigtige natur. Der blev ganske vist omkring år 2015 gennemført nogle få eksperimenter med
frigivelse af planlovens restriktioner i 10 udvalgte kystkommuner. Men forsøgene faldt ikke heldigt
ud, da de skabte bebyggelse helt ned til vandet, i skove eller andre steder, hvor naturen skal have
plads. Vi ville ikke af med ulvene igen, vi ville også have elgen tilbage (og det fik vi), lossen er også
indvandret og de store rovfugle stortrives i dag i Jylland, på Fyn og på Vestsjælland. Man taler oven
i købet om at få bjørnen tilbage til naturen.
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Planlovgivningen har dog haft konsekvenser for de erhverv, der typisk har befundet sig uden for
de større byer. Landbruget er mere domineret af produktion til landets egne borgere, da storproduktionen fik svært ved at få nye tilladelser til større byggerier, og transporten blev besværliggjort
på grund af det dårlige vejnet i de tyndtbefolkede områder. Vi har mistet knap halvdelen af vores
tidligere landbrugseksport her i 2040, og nettoindtjeningen til landet er faldet med over 30 mia. kr.
i 2015-priser i løbet af de seneste 25 år.
Industrien findes stadig i Danmark, men mangel på arbejdskraft i store dele af Jylland, hvor meget
af eksportsektoren var placeret tilbage i 2015, har betydet en kraftig udflytning af produktionen til
Østeuropa. Både Grundfos og Danfoss er i dag langt større i Østeuropa end i Danmark. De mange
nye iværksættere er forsvundet fra landområderne, og de mindre bysamfund er blevet erstattet af
andre typer af mere højtuddannede iværksættere i metropolerne. Medicinalindustrien er stadig i
Danmark, men det kom som et chok for mange, da Novo flyttede halvdelen af virksomheden til
den dal i Schweiz, hvor alle de andre europæiske medicinalkoncerner allerede var placeret i 2015.
Novo har ligeledes flyttet en del til Indien, hvor den asiatiske medicinalindustri er koncentreret.
Regulering af bosætningen
Der blev i 2020 gennemført en lovgivning, der planlægningsmæssigt har gjort det muligt for kommunerne at beslutte en nedlukning af landsbyer og beboelsesklynger i områder, hvor de ikke længere
blev anset som bæredygtige. Det blev også muligt i mindre omfang at ekspropriere enkelte ejendomme i den forbindelse. Den normale procedure har været at beslutte en langsigtet lukning af en landsby, så der ikke længere gives byggetilladelser, og hele området overgår til landzone. Hvis fraflytningen ikke går hurtigt nok, kan kommunen på forskellig vis tilskynde det, og endelig kan man i særlige
tilfælde ekspropriere eller tvangsnedlægge beboelse. Der er også stiftet en statslig fond til fremme af
flytningen af især ældre ind til byerne, bl.a. kan der gives særlige tilskud til en ny bolig.
Der gives ikke længere dispensationer fra planloven. Reguleringen går mod at sikre, at så lidt som
muligt bygges ude i naturen. Hvis en kommune har svært ved at få det til at hænge sammen lokalt,
så kan den jo blot slå sig sammen med nabokommunen og samle befolkningen i et eller to bæredygtige bysamfund.
Modsat er det blevet lettere at bygge i højden og opnå byfortætning i de større byer gennem ændringer af de overordnede plandirektiver, hvor kommunerne i dag skal udvikle særlige områder
med tilladelse til at bygge højt. Man kan altså ikke generelt holde højden på bygninger nede i hele
kommunen længere. Så de store byer er blevet fortættet og har i dag flere beboere i centrum end
for 25 år siden. København, Frederiksberg og Gentofte Kommuner fejrede i 2031, at Københavns
bys indbyggerantal nu endelig var nået op over 970.000, som var rekorden i 1950. København er for
første gang i historien en egentlig millionby uden at være tvunget til altid at tælle forstæderne og
oplandet med.
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Centralisering/decentralisering
Staten fortsatte op gennem 10’erne og 20’erne den udvikling, der blev sat i gang lige før og under finanskrisen. Besparelser og effektivisering har været tidens foretrukne løsning, og større institutioner
er blevet set som mere effektive end små. Sammenlægningerne af uddannelsesinstitutioner er fortsat, og det fører oftest til, at alle aktiviteter efter nogle år bliver samlet i den samme store by, nemlig
der hvor ledelsen selv sidder. Så i dag ligger de fleste korte, mellemlange og lange uddannelsessteder
i Hovedstadsområdet eller i Den Østjyske Millionby. Der er meget lidt tilbage i Vestjylland samt i
Sønderjylland og på Fyn. Det er næsten kun i Esbjerg og Odense, vi finder videregående uddannelser. De tidligere forsøg på spredning til Sønderborg, Aabenraa og Svendborg er ændret til yderligere
centralisering, da de unge blev væk fra uddannelserne. De faglige uddannelser ligger stadig lidt mere
spredt i landet, men den stigende fokusering på at sikre muligheder for at gå videre efter en faglig
uddannelse med en overbygning, trækker i retning af centralisering også på dette område. Det er jo
alligevel i de største byer, de unge vil bo, så hvorfor ikke flytte uddannelserne hertil?
Staten har alle sine styrelser og ministerier liggende i København – hvor ellers? Al tale om udflytning er forstummet, og kun Millionbyen i Østjylland sikrer sig ind imellem en luns af statslige midler til organisationer, der ikke rigtig kan trives i København. Men al snak om at flytte landbohøjskolen til et landbrugsområde eller at skabe et teknologisk universitet nær produktionsvirksomhederne
er slut. Vi skal satse på København, ellers taber vi i byernes internationale konkurrence, lyder det
fra Regeringen og i indstillingerne fra embedsværket på Slotsholmen.

Långivning efter finanskrisen i geografisk afgrænsede områder
Det var i mange år efter finanskrisen svært at låne penge til erhvervsbyggeri
og især til landbrug i de dele af landet, der lå længst væk fra Hovedstaden og
Millionbyen. Det betød, at en del virksomheder blev tvunget til at flytte, og at
andre ikke kunne skabe den vækst, de ønskede. Der var et uheldigt sammenfald af kreditpolitik i banker og realkredit, nye finansielle regler fra Finanstilsynet og manglende politisk opmærksomhed på udviklingen. I dag går det
lidt bedre, men den manglende långivning skubbede til strukturudviklingen i
landet i årene 2015-25.

Kommunerne har også selv centraliseret. I Hovedstadsområdet uden den store effekt, da dette
område stadig er præget af mange små kommuner, men i resten af landet med stor effekt. I de
gamle landkommuner har vi efterhånden set, hvilke byer der er vindere. Ringkøbing har samlet alt
omkring sig, og Skjern har tabt. Hobro har vundet over Mariager i Mariager Fjord Kommune, og
Slagelse en den eneste virkelige by tilbage i kommunen – Korsør har tabt. Nakskov skranter, mens
de øvrige byer i kommunen er under afvikling. I deres iver for at skabe slagkraftige byer har mange
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kommuner gennemført en kraftig centralisering i årene 2015-25 med den konsekvens, at der er
blevet langt flere områder, der efterhånden udvikler sig i retning af afvikling. Byplanlæggere og
miljøfolk er allerede begyndt at diskutere, hvordan man i fremtiden skal nedlægge og afvikle hele
byer i de dele af landet, hvor befolkningstilbagegangen er størst.
Det har faktisk ført til, at adskillige kommuner i Nordjylland, Vestjylland, Syddanmark og på
Sjælland og øerne uden for Hovedstadsområdet står umiddelbart over for en række kommunale
fusioner, der vil gøre nogle kommuner geografisk meget store. Man taler allerede om den Sønderjyske Kommune, den Nordjyske Kommune og den Vestjyske Kommune. Fyn forventes enten at
blive en stor kommune eller blive til Odense Kommune og Fyn Kommune. Vestsjælland forventes
at blive én kommune, og endelig diskuteres det at gøre hele Sydsjælland, Guldborgsund og Lolland
Kommuner til en eller eventuelt to enheder.
De nye supersygehuse har også centraliseret landet yderligere frem mod 2025-30. Mange mennesker
tør ikke længere lade sig behandle på sygehuse, der ikke er i superklassen, og allerede nu kan man se
mangel på læger på de supersygehuse, der ligger længst væk fra universitetsbyerne som for eksempel
i Aabenraa. I dag er manglen på sygeplejersker i den primære sundhedssektor udbredt uden for de
store og største bysamfund. Det ser efterhånden ud til, at den fremtidige sygehusstruktur bliver to
rigtige sygehuse med alle funktioner, nemlig Rigshospitalet og Aarhus Sygehus. Dertil kommer så to
universitetshospitaler i henholdsvis Aalborg og Odense. Resten bliver nedlagt inden for kort tid.
Infrastruktur
Vi har fået flere motorveje og har et ny togsystem på vej her i 2040. Hovedfærdselsårerne er langt
bedre i dag end for 25 år siden, og de bliver benyttet i stort omfang. Den nye togbro over Vejle
Fjord og den nye togstrækning mellem Hovedgård og Aarhus har gjort timeplanen mulig. I modsætning til denne udvikling er de lokale vejsystemer stadig under nedbrydning, da vedligeholdelse
især i landdistrikterne i mange år har været mangelfuld. Vi færdes langs hovedfærdselsårerne, og
trafikken er stigende mellem Millionbyen og Hovedstaden samt mellem de store byer i landet. En
ny tendens er at bryde gamle veje op i de affolkede dele af landet.
Udviklingen har skabt utilfredshed andre steder. Roskilde savner den store togtrafik med IC-togene, der nu sendes omkring Køge i stedet. Skanderborg er også kun betjent med lokaltog og regionaltog frem for de tidligere IC-tog, og især Vejle har været den store taber, da man ikke i tide fik en
ny togstation ved den nye Vejle Fjord bro med i planerne. Dog har den nye togstrækning til Billund
Lufthavn hjulpet lidt på det, men den kommer sådan set fra Fredericia banegård og derefter via den
gamle Vejle banegård inde i byen.
En særlig konsekvens gennem årene har været, at den danske turisme har ændret retning. Hvor vi
traditionelt har stået stærkt ved vandkanten med store sommerhusområder og mange gæster fra
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Tyskland, Norge og Sverige, har de senere år budt på en stærk udvikling i storbyturismen i Hovedstaden og Millionbyen. De traditionelle områder har tabt deres kunder til nyudviklede områder i
landene omkring os. Det er specielt planlovgivningen, der har bremset muligheder for nye investeringer. Der mangler ganske enkelt områder i høj turistmæssig kvalitet langs de danske kyster,
fx hurtig og let adgang til havet og strandene. Det er blevet bremset af planlægningsinteresser og
naturbeskyttelseshensyn. Til gengæld har det været let for storbyerne at udvikle badefaciliteter i
gamle havneområder ved at skabe strandparker længere ude i havet.
Erhverv
Vi er jo kreative og dygtige i Danmark. Det er stort set alle i de to metropoler enige om. Alligevel
har den økonomiske vækst ikke været overbevisende høj igennem de seneste 25 år. Efter den store
krise med både Finans- og Eurokrise har det været svært at genskabe høje vækstrater. Vi har jo
ellers gjort alt det rigtige: Sat fokus på uddannelse, fået langt flere gennem universiteterne, styrket
iværksætteriet blandt de højtuddannede, skabt platforme for innovation og kreativitet i mange dele
af de store byer og i metropolerne og satset på de videntunge erhverv.
Det har også ført til helt nye dele af erhvervslivet. Danskerne er opfindsomme og har tilført app-markedet og spilmarkedet mange gode produkter og nye virksomheder. Arkitektur og design er stadig
områder, vi markerer os på, og selv på det globalt vigende filmmarked havde vi i mange år en god position, der blev styrket gennem internationalt kendte instruktører. Vi er også stadig kendt som et land,
der har ekstraordinært gode restauranter med det efterhånden lidt traditionelle nordiske køkken, som
der dog stadig er mange i de voksende aldersgrupper over 50 år, der synes rigtig godt om. Vi tjener
penge på turisme til København og Aarhus, de mange museer og de mange kulturelle begivenheder.
Men de rigtig dygtige innovatører flytter stadig videnvirksomheder og gode erhvervsservicevirksomheder ud fra Danmark og til Asien, Afrika og Sydamerika, hvor skarer af højtuddannede unge
mennesker stadig skaber baggrund for en effektiv virksomhed med høj produktivitet, let adgang til
verdensmarkederne og relativt set stadig lidt lavere lønninger end i Europa, selv om vores lønninger
ikke er steget så meget de seneste 25-30 år.
Infrastrukturen har forstærket centraliseringen af landet, og de erhvervsmæssige ændringer følger
også på mange områder denne udvikling. Men erhvervsvirksomheder i Vest- og Sønderjylland
samt på Vestsjælland oplever ofte, at udviklingen går uden om dem, og de må selv klare deres
udfordringer. På trods af at landet stadig lever af industriproduktion, landbrug (som dog har været
udsat for et stort produktionsfald) og skibsfart som de tre største områder med overskudsbidrag på
betalingsbalancen, er vi som samfund overbevist om, at alt det gode findes i byerne. Det er jo også
her, hovedsæderne for disse virksomheder findes. Især indflytningen til Millionbyen af hovedsæder
som Danish Crown, Bestseller, Jysk, Vestas, Grundfos, Lego og Siemens rykkede på opfattelsen af,
hvor den egentlige produktion foregår.
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Samfundets økonomiske udvikling
Væksten i Danmark har de seneste 25 år ligget over niveauet fra Finanskrisen. Det blev den nye
måleskala, da samfundet igen var blevet mere normalt. 1,5% vækst om året, renset for inflation, var
trods alt ikke så ringe endda. Vi blev jo hele tiden rigere, og mange mennesker i metropolområderne tjente gode penge på værdistigninger på ejendomme, da flere og flere mennesker flyttede til disse
byområder. Dermed fik de mennesker, der tidligt havde købt fast ejendom en yderligere gevinst ud
over deres lønstigninger. Mange syntes, det gik godt i Danmark igen. Men faktisk flyttede vi i denne
periode penge fra de unge til de midaldrende og ældre, da det var de unge, der fik svært ved at
betale for en bolig. Minimalistboliger blev populære i løbet af 2020’erne, så en familie med 2 børn i
dag godt kan leve i en lejlighed på 80 kvadratmeter uden at mangle plads.
Vi har dog igen fået underskud på betalingsbalancen. Siden det store fald i landbrugseksporten og
den langsomme, men fortsatte nedgang i industrieksporten, har vi haft et voksende underskud.
Vi importerer mere, end vi eksporterer, og det har været sådan siden 2025. Udlandsgælden vokser nu også på grund af rentebetalingerne, som vi også må låne til. Vi er nu på en udlandsgæld på
omkring 35% af BNP. Ind imellem sammenlignes vores økonomiske udvikling med 1960’erne og
1970’erne, hvor vi også lånte meget i udlandet. Men væksten i samfundet var langt højere dengang.
Der er stadig enkelte ældre, der kan fortælle om dengang, vi forlod byerne og flyttede ud i parcelhusene (og havde råd til at bo i dem som ung familie). Den gæld var først tilbagebetalt ved udgangen
af 2009. Kritikerne siger, at vi også her gældsætter os på vores børns vegne og sender regningen ud
i fremtiden. Det er nok ikke rigtigt. Vi har jo opnået et meget bedre land og især uberørt natur. Vi
håber på, at der engang ude på landet vil blive, som der må have været tilbage i fortiden – langt før
vi begyndte med industriproduktion og intensivt landbrug.

8.4.2. Scenarie 2: Mangfoldighed i by og land
De globale landsbyer og de multipolære bysamfund i 20403.
Tidsånden
Det danske samfund har altid kunnet forandre sig, når presset var uomgængeligt. Dette pres skabte
en ny tidsånd. Vi fik i løbet af anden halvdel af 10’erne øjnene op for, at forskellighed er en styrke og
ikke en begrænsning. De unge begyndte selv at ville bestemme, om de som par ville have børn eller
vælge karrieren eller have begge dele – selv det at vælge et dårligere betalt arbejde uden behov for
kreativitet og personlig udvikling, blev helt ok. Man kunne vælge ikke at være udviklingsparat og
kreativ, men blot udføre sit arbejde som almindelig lønmodtager.
3 Lacour, Claude & Delamarre, Aiette: 40 ans d’aménagement du territoire. DATAR/la documentation francaise,
Paris 2003
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Efter tidsånden med mormormaden, verdens bedste restaurant baseret på lokale råvarer (Noma) og
en lang krise var det naturligt også at bevæge sig mod en interesse for nærområder, naturen og de
mindre fællesskaber. Vi blev som mennesker optaget af det, der foregik lige omkring os. Samtidig
kom håndværk og andre faglige dyder på mode, jagt blev en modesport og gerne med bue og pil, så
dyrene fik en fair chance. De nære fællesskaber blev også båret af de unge, der gennem deres socialisering og store anvendelse af sociale medier, fandt nytte og mening i fællesskaber med deres egne,
både i lokalområdet og over hele kloden – ”det lokale er globalt, og det globale er lokalt” var et af sen
10’ernes og 20’ernes slogans. Glokalisering blev det kaldt i et enkelt ord.
På samfundsplan betød det, at udvikling i landets forskellige egne ikke skulle pege i samme retning.
Vi begyndte at diskutere, hvordan de tyndtbefolkede egne af landet kunne blive en givtig modpol
til de to storbyområder, der var blevet skabt i landet. Hovedstaden og Østjylland blev ikke længere set som landets redning, men som vigtige elementer i en diversitet, der samlet gav os styrke og
fremgang. Vækstkonferencer med titler som ”Skab vækst gennem forskel” og ”The art of differentiation” skød op, og frem for at læse cases om succesvirksomheder og derefter forsøge at kopiere dem,
handlede strategien i erhvervslivet om at erkende sine egne særlige egenskaber og udvikle dem –
ofte i kontrast til det, andre havde gjort4.
Når vi taler om succes i byer som Horsens, Køge, Herning, Svendborg eller Aarhus, er optikken
ikke længere at kopiere dem, men at forstå, hvordan de kom frem til at gøre noget rigtigt, og gennemføre egne processer for at opnå unikke og særlige fordele. Det var farvel til kopisterne og goddag
til de lokale kræfter og det særlige ved netop vores by.
Det betød også, at vores syn på omgivelserne ændrede sig. Fra at se det åbne land som natur begyndte vi at opleve de nære omgivelser som ressourcer, som vi naturligvis skulle passe på, men som
vi samtidig også gerne måtte leve af og gøre nyttige. Vi erkendte også, at vejen ud af krisen var klar:
Industri, landbrug og skibsfart samt dygtigt drevet handel i udlandet er det, der har gjort og vil gøre
vort land rigt i mange år fremover.
Efterhånden var satiren i medierne ikke længere centreret om underklassen i samfundet, men
man gjorde også tykt grin med de kreative fra centrum af de store byer og deres morsomme liv og
adfærd. Der er rigtig meget at grine af, når de typisk kreative parodieres og deres parafraser om det
gode liv i centrum af støj og larm, meget trafik, høje boligpriser og den stressende tilværelse stilles
til skue i satiren.

4 Guigou, Jean-Louis : Aménager la France de 2020. Mettre les territoires en mouvement, la Documentation française,
2000
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Boligmarked og bosætning
Børnefamilierne, der var blevet boende i de store byer frem til 2015, begyndte allerede fra 2016-17
at flytte ud fra bykernerne til parcelhuskvartererne og bysamfundene rundt om de store byer. Men
nogle blev i byen og dyrkede et helt andet liv end parcelhusfamilierne.
Det betød bosætning lidt mere spredt, end vi havde kendt det i en del år. Nogle søgte parcelhusene
og de mellemstore byer. Andre søgte ud på landet til den lille drøm om en bedre og mindre stresset
tilværelse, og nogle blev i store byer og levede som rigtige byboere – både med og uden børn.
Samtidig skete der noget i parcelhuskvartererne. Det var slut med at sammenligne samtalekøkkener
og loungemøbler med hinanden og med at kopiere naboens særlige stil og smag. Den nye familiegeneration havde helt fra deres unge år dyrket forskelle frem for ligheder. Tilbage under finanskrisen ville en ung kvinde helst klæde sig i noget vintage (cool tøj fra fortiden), noget sjældent (fra net
eller pop-up shops), noget billigt (H&M med flere) og så måske et enkelt brand. Den tænkemåde
blev nu en del af de unge familiers indretning og valg af bolig.
Det betød bedre tider i forstæderne og også i omegnen af de større byer. Der var også blevet åbnet
for at bygge ude på landet i en række områder rundt om de store byer, og også i det åbne land i dele
af landet. Såkaldte ex-urbs i form af ’local communities’ skød op som mindre områder med spredt
bebyggelse i det åbne land. Det var dog en betingelse, at man oprettede disse i dispensationsområderne, som var en nyskabelse i planlovgivningen.
De mange familier, der i løbet af finanskrisen blev boende i de store byers centrum, er i dag i stort
omfang flyttet til de mellemstore byer, de mindre byer, landsbyerne og de mindre bysamfund. Det
er ikke kun sket rundt om de største byer og langs med motorvejssystemerne, men selv i de dele af
landet, hvor det tidligere var svært at skaffe tilflyttere, er der kommet nye familier til. Det har været
så stor en forandring, at man ligefrem taler om det demografiske paradigmeskifte, når bosætning
og boligudviklingen diskuteres.
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Figur 44. Befolkningsudviklingen frem til 2040 som indeks af 2014, Scenarie 2 illustreret
81 - 96
97 - 99
100 - 103
104 - 106
107 - 109
110 - 120

Sådan en udvikling kommer ikke af sig selv. Der var to politiske bevæggrunde til de beslutninger,
der blev truffet fra 2015 og fremefter. For det første var trængselsproblemerne i Hovedstadsområdet
og langs det overordnede motorvejssystem specielt på Vestfyn, i Trekantsområdet og Østjylland
efterhånden ikke til at komme udenom. Det var nødvendigt med en ny retning i udviklingen.
Samtidig kunne man se områder af landet gå mod affolkning, og at planlovgivningen forhindrede
alternativ udvikling i områderne.
Planlovgivningen
Den første store beslutning var en fuldstændig revision af planlovgivningen. Zonelovgivningen blev
ophævet i de dele af landet, der havde haft en befolkningsudvikling under gennemsnittet siden år
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2000. Her kunne kommunerne nu frit overføre landområder fra landzone eller sommerhuszone
til byzone. Det gav helt nye muligheder for at udvikle sommerhusområderne og gav mulighed for
bebyggelse og udvikling af både gamle landsbyer og helt nye landsbyer samt spredt bebyggelse i
det åbne land, sågar inde i skovene. Naturområder fortsatte med at være beskyttede, men der hvor
reguleringen hovedsageligt havde til formål at holde befolkningen inde i afgrænsede byområder,
blev den fjernet.
Samtidig blev bestemmelserne om centerplanlægning og shoppingområder revideret, så man igen
fik lov til at bygge nye shoppingcentre uden for de store byer, så detailhandlen ikke blot kunne
udvikle sig i Hovedstaden og Østjylland, men fik en chance for at konkurrere med det voksende
netsalg og hjemmeleverancer. Det har skabt centre på Vestsjælland, i Vestjylland, Nordjylland og
Sønderjylland, der også henvender sig til det stigende antal turister, som det er lykkedes at trække
til landets kyster og strande via de nye feriebyer, der er skudt op i forbindelse med de bestående
sommerhusområder.
Sommerhusreglen om bosætning i sommerhuse på helårsplan blev også ophævet i de kommuner,
der havde oplevet befolkningstilbagegang, så alle kunne anvende deres sommerhuse, som de havde
lyst til. Udlændinge fra EU og associerede lande fik også lov til at købe danske sommerhuse, som
vi jo i mange år selv har haft mulighed for i andre EU-lande. Det har skabt en købestærk gruppe af
nordmænd og tyskere i visse sommerhusområder, men der er stadig rigeligt til danskerne, eftersom
nybyggeriet af sommerhuse har været stort efter planlovgivningens omlægning.
Regulering af bosætningen
Der bor fortsat mange mennesker i de store byer. Men en del af presset på boligmarkedet i København og Aarhus er lettet, så priserne ikke længere udviser himmelflugt.
En almindelig familie kan godt bosætte sig i København i dag, og selv om det er dyrt at bo i Aarhus,
er det muligt for to offentlige ansatte at få råd til et parcelhus i dag.
Da udflytningen fra byerne kom i gang igen sidst i 10’erne, gik vandringen også mod landsbyer
og landdistrikter. En del ønskede sig ud i de rigtig nære miljøer i landsbyerne og sågar ud i nye
bebyggelser i det åbne land og i skovene. Skovhuse har nu i over 10 år været det helt store hit, som
arkitekter og designere sværger til.
Planlovgivningen havde i mange år tilstræbt en lige og samlet regulering af landzoner og byzoner. I
den nye orientering, samfundet tog, gik det op for os, at det på mange måder var selve problemet i
planlægningen. Selv om landet er et lille land, er forskellene så store, at planer skal være forskellige
efter region og lokalområde. Lolland er ikke Skagen, og Tønder Kommune ligger ikke på Amager.
Det førte til et brud med det hidtidige planlægningsrationale.
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Efter studier af alternative udviklingsretninger i udlandet i England, Frankrig og Tyskland, blev
resultatet en politik med styrkelse af 7-9 centre i landet samt en satsning på de forbundne bysamfund til disse centre. I disse områder blev planloven lempet kraftigt med generelle dispensationer
for zonelovgivningen.
De nye centerbyer ved siden af metropolerne København og Aarhus-områderne blev placeret i de
dele af landet, hvor der ikke var metropoler. Så Nord-, Vest- og Sydjylland fik sin centerby, Fyn naturligvis også, og her måtte der en ekstra til for at balancere Odense. Både Vest-, Syd- og Nordsjælland blev tilgodeset, og endelig blev der en mindre centerby på Lolland-Falster. Det gav selvfølgelig
anledning til lange diskussioner landet over, men da man også kunne søge om særlig status som
kommune, blev det løsningen for en del kommuner, herunder mange turismekommuner, at få
dispensationsstatus fra den planlovgivning, der er aktiv i dag.
De nye centerbyer har fået andel af offentlige institutioner og andre overordnede investeringer. Det
er en samfundsmæssig investering i at bevare forskellighederne i landet. Man kalder også de nye
centerbyer for et system af ligevægt-centre, hvor tanken er at få en bedre balance i landet ved at
satse på at opbygge livskraftige bysamfund uden for de to store millionbyer i landet. Alt skal ikke
længere ligge i København, og alle unge jyder skal ikke søge mod Østjylland eller Hovedstaden.
Skal man bo i storbyen på grund af jobbet, vælger en del i dag at have to helårsboliger. Det er muligt, hvis den ene bolig ligger i de områder, der før 2015 havde tilbagegang i befolkningen relativt
set. Så i mange dele af landet har man beboere, der nyder livet i områderne, så snart de kan slippe
væk fra storbyen. Skatteindtægterne deles mellem kommunerne ved dobbelt helårsbeboelse. Det
sikrer os mod den skævdeling, der blev et resultat af den tidligere lovgivning med kun et beskatningssted, hvor man kunne have et sommerhus uden at bidrage ret meget til kommunens drift.
Nye landsbyer er skudt op i landskabet. Det er typisk unge familier, der er gået sammen om at
bygge dem op – lidt som de olde-kollektiver, der tidligere er opstået, nu blot med et langt længere
perspektiv. De har delebiler sammen, fælleshus og fællesspisning en del dage, men vigtigst af alt,
har de et fællesskab om børnene, der fungerer ved at passe, hente og bringe hinandens børn samt
en række fælles aktiviteter. Det skaber rum for moderne forældres arbejdsliv – også selv om de
pendler langt. Dyrehold og fælles dyrkning af grøntsager er også flere steder en del af indholdet.
Centralisering/decentralisering
Statens funktioner er de senere år blevet delt op i centrale og ikke-centrale funktioner. En lang
række af de ikke-centrale funktioner er blevet placeret i de nye centerbyer, og en række styrelser og
enkelte ministerier er blevet flyttet fra København til disse byer og til dels også til Aarhus. Fødevareministeriet ligger i dag i Aarhus, mens styrelserne i vidt omfang er placeret i byerne rundt om
Aarhus med fødevarestyrelsen i Viborg, Natur og Erhvervsstyrelsen i Herning og Madkulturen
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i Horsens. Transportministeriet holder til lige midt i trekantsområdet. Beskæftigelsesministeriet
ligger i dag i Aalborg, mens Odense har fået Skatteministeriet.
De ministerier, der har overordnede statsfunktioner som Forsvars-, Justits- og Udenrigsministeriet og
de økonomiske ministerier, er stadig i København, mens vismændene er flyttet til Aarhus. Der kom de
jo alligevel næsten altid fra i forvejen. Det er den største institutionelle decentralisering af Danmark
siden enevældet, vi har set, og det har været en af hovedårsagerne til et fuldstændigt forandret land.
Unge mennesker, der søger mod den offentlige sektor, ser ikke længere København som det eneste
Mekka i landet. Der er netop blevet flere poler og centre i landet, og en fødevarekarriere med uddannelser på landbohøjskolen i det østjyske, senere arbejde i Fødevarestyrelsen i Viborg og måske
en fortsættelse i Madkulturen i Horsens eller ministeriet i Aarhus, er ikke usædvanlig.
Samtidig med ændringerne i planlovgivningen påbegyndte staten en omfattende decentralisering ud
fra devisen om, at det lokale skulle være fremtidens styrke. Der blev indført kategori 2-sygehuse, der
kunne akutbetjene befolkningen samt tage sig af de områder, der ikke krævede stor specialisering.
Vi ønskede et mere decentralt land, og midlet til at opnå dette blev udviklingskontrakter med de
enkelte kommuner, hvor lokal vækst i bosætning og erhvervsliv blev fremmet ud fra en konkret forhandling med hver enkelt kommune, så hver kommune kunne dyrke sin egen model for udvikling.
Lad de mange kommuner blomstre med hver sin blomst, var det politiske slogan bag planen.
Dertil kom direkte støtte til unge familiers bosætning uden for de store byer i Østjylland og Hovedstaden. Efter norsk model blev der i en årrække givet støtte til de unge familier i form af et ekstra
skattefradrag ved bosætning i de kommuner, der tidligere havde befolkningsmæssig tilbagegang.
De unge med en videregående uddannelse havde også fået mulighed for at få eftergivet op til halvdelen af deres studiegæld, hvis de flyttede til disse områder og også tog arbejde i området. Det blev
lanceret under overskriften ”En strukturel bosætningspolitik”.
Som noget nyt i forhold til kommunerne blev der oprettet en række statslige institutioner på børneog handicapområdet og særligt for voksne med handicaps. De nye institutioner blev fysisk spredt
ud over landet og førte til skabelsen af nye arbejdspladser i områder, hvor vi før havde set tilbagegang. Det samme skete med visse statslige styrelser og funktioner, som tidligere set med SKAT. Nu
blev det et led i styrkelsen af bestemte områder i landet. En del af omlægningen skete efter ønske fra
kommunerne selv og blev forhandlet gennem deres fælles organisation.
Infrastruktur
Trængselskommissionens manglende politiske succes og den manglende begejstring for road-pricing nævnes ofte som et vigtigt udgangspunkt for den nuværende udvikling i Danmark. I stedet
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for at løse de trafikale problemer ved at begrænse trafikken i de centre, hvor befolkningen blev
ved med at klumpe sig sammen, blev en spredning af befolkningen og erhvervslivet erkendt som
en langt mere elegant løsning på trængslen end betalingsringe, GPS-overvågning af biler og roadpricing. De danske frihedsidealer var en god ideologisk indgang til denne løsning: ”Lad dog folk
bo, hvor de har lyst til,” udbrød en senere kendt politiker i 2016. ”Danmark er jo et relativt tyndt
befolket land.”
Løsningen blev at udvikle det underordnede vejnet, at sørge for, at motorvejene blev bygget færdige ud til de tyndt befolkede dele af landet, og at få togtrafikken til også at dække Sønderjylland,
Vestjylland og Nordjylland samt Sydsjælland og Lolland-Falster med samme regelmæssighed og
hurtighed som i resten af landet. Motorvejsnettet er i dag under stadig udbygning. Trafik er ikke et
problem i sig selv, det er en nødvendig udmøntning af vækstplanerne med de mange centre. Hvis
vi ønsker et befolket og mangfoldigt land, må vi også forbinde de forskellige dele med hinanden. Så
Hærvejsmotorvejen til Viborg og videre op mod E45 syd for Aalborg åbnede den sidste strækning i
2033, udvidelsen af motorvejen hen over Midt- og Østfyn og nord for Aarhus blev afsluttet i 2028.
Holstebro blev koblet på Herning med motorvej, og rundt om København blev motorring 5 anlagt
i årene 2028-36. De nye selvkørende lastbiler og biler fylder heldigvis mindre på motorvejene, hvor
de må køre uden chauffør, og dette hjælper med til udviklingen.
Dertil kom det landsdækkende fibernet. Opstarten var blevet finansieret af regionale energiselskaber, og færdiggørelsen blev overladt til Dong og andre energiaktører. En reduktion i energiafgifterne i forhold til udbygningsraten gjorde det til en fornuftig forretning for energiselskaberne.
”10 Gigabyte til fru Madsen” blev overskriften på denne politik. Det er i dag realiseret, så 99% af
befolkningen har adgang til 10 gigabyte internet. 75% har den nye 50 Gigabyte-forbindelse.
Erhverv
Danmark lever stadig i meget stort omfang af industri, landbrug og skibsfart. Dertil kommer detailhandel i udlandet, hvor den jyske treenighed har vist sig endog meget stærk – Dansk Supermarked,
Bestseller og Jysk driver efterhånden rigtig mange butikker ud over Europa og dele af Asien. Vestas
og Siemens tjener strålende på deres servicedel og ikke kun på at opføre møller mv. Der skal en del
faglærte, ingeniører og faktisk også ufaglærte til at drive disse virksomheder.
Den særlige satsning på de faglærte frem for de lange videregående uddannelser, der blev koblet
med regionalpolitikken, gjorde en stor forskel i mange af de nye centerbyer og deres opland. Det
er igen blevet muligt for unge mennesker at se en fremtid i at arbejde med produktionen. Efter
hjemtagning til Danmark og andre dele af EU af arbejdspladserne i produktionen fra Asien og en
kraftig robotisering, er industrien blevet til et erhverv, hvor mange gerne skaber en ny virksomhed
og begynder som selvstændige.
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Mange af de nye iværksættere har taget en overbygning på den faglærte uddannelse og har stor fordel af at have et praktisk – og ikke kun teoretisk – forhold til produktion, kvalitetskontrol og innovation. Innovation kan ikke foregå uden en produktionslinje. Det er i praktikken og i samarbejdet
mellem ingeniører, faglærte og ufaglærte, de fremskridt og gevinster skabes, der giver indtjening og
fremgang i Danmark.
Timeplanen for tog er sådan set også realiseret i dag, og fokus er de senere år skiftet over til for
eksempel Struer, Skjern, Sønderborg, Frederikshavn, Nakskov og Assens’ muligheder for at få del i
driften. ”Et land er ikke blot to byer, men mange byer” har været ideen bag meget af udviklingen.
Dansk landbrug var præget af glokaliseringen. Det var faktisk produktionen og de særligt høje
veterinære krav til dyrene og på slagterierne, der gav Danmark særlige eksportbetingelser som de
eneste med adgang til både det japanske og kinesiske marked i mange år. Den position har vi bevaret og udbygget i andre lande.
Børn og familiepolitik
De store demografiske modeller, der var en del af økonomernes dream-model, skabte mange
diskussioner, og specielt de økonomer, der hævdede, at hver dansker var en underskudsforretning,
sendte analytiske bølger gennem landet. Endelig blev det afklaret, at børn er en fordel for vores lille
land, og at det var yderst ønskeligt at få flere børn i fremtiden. Specielt den svenske model med meget gode vilkår for børnefamilier spillede ind på den danske debat, men også modellen i Frankrig,
hvor familier med 3 børn eller flere premieres med ekstra penge, påvirkede debatten. Den norske
befolkningstilvækst, som skyldtes mange fødsler, længere levealder og indvandring fra EU, er blevet
en ønskværdig model i Danmark.
Resultatet blev en børnefremmende politik, hvor der blev givet ekstra tilskud til familier med over
to børn, og samtidig blev det gjort endnu bedre at gå på barsel – så godt, at selv fædre fik råd til det,
hvis de ellers kunne få lov for mødrene.
Specielt udflytningen fra de store byer til landsbyer og mindre samfund har sat gang i børnetallet.
Mens storbykvinder typisk kun får 1,5 barn pr. kvinde, er der tradition for over 2 børn pr. kvinde
i landdistrikterne og i de tyndere befolkede dele af landet. I dag ligger fertiliteten i Danmark på
omkring 2,0 børn svarende til fortidens niveauer i Norge, Sverige og Frankrig. Vi er et land i vækst
og fremgang befolkningsmæssigt – også via indvandring.
Økonomien
Danmark er et land i økonomisk fremgang. Det tog nogle års justeringer og ret store samfundsmæssige investeringer at få udviklingen på ret køl efter Finanskrisen og Eurokrisen. Men væksten i
økonomien har igennem en længere årrække ligget på 2,5% i gennemsnit sammensat af rigtig gode
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år med amerikanske vækstrater (3,5%) og de naturlige kriser med noget mindre vækst. Det betyder,
at danskernes privatforbrug i dag er fordoblet i forhold til 2015, mens overskuddet på betalingsbalancen ser ud til at være nærmest permanent på grund af den stigende eksport af højkvalitetslandbrugsvarer og industrivarer med det særlige danske touch af design og produktivitet og på grund af
den bevarede og udbyggede position som en af de store transportører på verdenshavene.
Vi har gennem årene derfor som land opbygget en stor formue, som samlet er større en den norske
oliefond. I Danmark er denne formue fordelt ud over hele samfundet, men det er alligevel en god
base for landets vej frem mod det 22. århundrede.
Det danske mirakel – for sådan kaldes det i EU i dag – blev gjort muligt gennem at satse på en
befolkning spredt over hele landet, på uddannelser, der satte faglighed, faglærte og videreuddannede faglærte i centrum, samt gennem bedre betingelser i landbruget for at producere til de mange
mennesker i de globale middelklasser, der ønskede sikre fødevarer af høj kvalitet. Dertil kom en
blomstrende turisme, der tiltrak folk fra hele verden til vores seværdigheder, og en turisme kombineret med nye oplevelser ved vandet og på stranden samt i de større byer og metropoler. Danmark
er et lille land, der kan byde på store oplevelser og en stor spredning af variation over små afstande.

8.5. Appendix 1. Nettotilflytningen til danske kommuner i 2006 og 2013
Befolkningens flytning som nettobevægelser i form af tilflytning minus fraflytning udviser nogle
meget markante ændringer fra 2006 til 2013. Der var i perioder frem til 2006 – og derfor i prognosen for fremtiden udarbejdet i 2006 – forventet en massiv fraflytning fra København og Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Aarhus, Odense og Aalborg Kommuner samt andre kommuner tæt på København. Der var samtidig forventet positiv tilflytning til samtlige kommuner på
Vestsjælland og Sydsjælland samt fra Randers i nord til alle andre østjyske kommuner end Aarhus
– stærkest i Silkeborg og Horsens samt Vejle, Randers, Viborg, Favrskov, Syddjurs, Skanderborg og
Hedensted. I Trekantsområdet og Kolding samt Vejen var der også fremskrevet en positiv befolkningsudvikling. Alt dette var fuldstændig omvendt i prognosen fra 2013.
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Figur 45. Nettotilflytning til kommunerne i 2006.
2006
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I 2013 var nettotilflytningen meget kraftig til Københavns og Gentofte Kommune samt til Aarhus,
Odense og Aalborg kommuner. Kun få andre kommuner havde positive nettotilflytningstal.
Kommunerne lige nord for Hovedstaden og på Vestegnen samt ned til Køge havde en lignende
udvikling, og i det jyske var det blot Randers, Horsens og Vejle, der kunne udvise en lignende
udvikling. Fra før boligkrisen til 5 år henne i denne krise ændrede befolkningens flyttemønstre,
opgjort netto, sig afgørende og i en hel anden retning. Fra at flytte fra de store byer til forstæderne
og købstadskommunerne, flyttede befolkningen i 2013 fra land, mindre byer, købstæder og
forstæder til de store byer. Et totalt forandret flyttemønster på 7 år. Det skete i virkeligheden i løbet
af 3 år. Den store nettotilflytning til København, Aarhus, Aalborg og Odense Kommuner var
allerede et faktum i 2009.
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Figur 46. Nettotilflytning til kommunerne i 2013, antal
2013
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9.

Konklusion

9.1. Situationen i dag
2015 var valgår i Danmark. Valgkampen til Folketingsvalget 2015 blev allerede skudt i gang med
statsminister Helle Thorning-Schmidts nytårstale 1. januar 2015.
Siden da – både før og efter valget – har alle Folketingets partier bestræbt sig på at markere deres
holdninger til alle de spørgsmål, udfordringer og problemer, der optager danskerne.
Og naturligt går disse markeringer i alle mulige forskellige retninger, hver gang et emne kommer på
den offentlige dagsorden.
Undtagen på ét område.
Når det gælder om at skabe balance i Danmark og slå til lyd for, at alle dele af Danmark skal have
lige gode muligheder, er alle partier enige.
Alle danskere skal have lige muligheder. Og heldigvis var det ikke bare tom snak op til valget. Partierne har bekræftet deres holdninger på det punkt også efter valget.
Problemet er blot, at det reelt har været sådan i mere end 50 år – og alligevel er Danmark kommet
mere og mere ud af balance. Det er videnskabeligt dokumenteret i denne Hvidbog, men hvad vigtigere er: Det er også klart opfattelsen hos danskerne – hvad valget den 18. juni klart demonstrerede.
Denne Hvidbog dokumenterer, at udviklingen er gået i den modsatte retning af den politiske enighed. Den har også solide videnskabelige forklaringer på, hvorfor det er sket.
Og bedst af alt, Hvidbogen har solide og velunderbyggede forslag til, hvad vi kan gøre for at skabe
et Danmark, der både bliver mere retfærdigt, rigere, mere konkurrencedygtigt og i højere grad giver
danskerne mulighed for at leve, som de gerne vil – og hvor de gerne vil.
Mens arbejdet med Hvidbogen var i sin afsluttende fase, blev det meget klart, at det såkaldte
’Centralparti’, der består af embedsmænd tilknyttet centraladministrationen og med fagforeningen
DJØF i en klar lederrolle, ser det som sin rolle at forsvare en stigende centralisering af Danmark,
herunder særligt en fastholdelse af statslige arbejdspladser omkring Slotsholmen. Gennem de
seneste 10 år er tusinder af statslige akademiske arbejdspladser blevet nedlagt over hele landet, og
mange er blevet flyttet til København. Ikke en eneste gang har det ført til større protester fra DJØF’s
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ledelse i København. Men efter valget har alene diskussionen om, at denne udvikling nu skal vendes, fået DJØF og andre fagforbund til kraftigt at advare mod en udflytning af disse arbejdspladser,
fordi det vil forringe kvaliteten af sagsbehandlingen, hvis den flyttes væk fra København.
Det passer ganske simpelt ikke. Der er masser af kompetente mennesker i Det Lokale Danmark. Og i
modsætning til DJØF’s skræmmebillede er for eksempel udflytningen af dele af SKAT til Ringkøbing
en entydig og ubetinget succes ifølge den selv samme centraladministrations rapporter og målinger.
Opskriften på et rigere, bedre og mere balanceret Danmark findes i denne Hvidbog.
Dokumentationen er i denne Hvidbog.
Redskaberne er i denne Hvidbog.
Vi vil nu se nærmere på de resultater, der fremlægges i denne Hvidbog.

9.2. De enkelte kapitler
Kapitel 2 dokumenterer…
… at de seneste 10 års omfattende strukturreformer og centraliseringer har været til entydig fordel
for de store byer og til voldsom skade for Det Lokale Danmark.
Det er ikke nødvendigvis, fordi politikerne har ønsket det sådan, men sådan er det blevet. Den
negative udvikling i yderområderne er dermed en direkte konsekvens af en række politiske tiltag.
Det er derfor vanskeligt at undgå den konklusion, at udviklingen enten er et resultat af bevidste
politiske valg, der går imod politikernes løfter og officielle politik, eller simpelthen skyldes, at
politikerne har lukket øjnene og ladet embedsmændene tage udgangspunkt i Finansministeriets regneark og styret efter stordriftsfordele og centralisering uden at se udviklingen i en større
sammenhæng og stille det helt enkle spørgsmål: Kan besparelserne betale sig? Hvilken af de to
forklaringer, der er den værste, er ikke let at sige, men ingen af dem er hverken klædelige eller
acceptable.
Det er blandt andet karakteristisk, at kommunalreformen havde som erklæret mål at skabe kommuner i Danmark med en gennemsnitsstørrelse på omkring 30.000 til 35.000 indbyggere, hvorefter
resultatet blev, at kommunerne blev næsten dobbelt så store. Ifølge kommunalforsker, Roger Buch:
”Vi var mange – heriblandt strukturkommissionen – som anbefalede, at kommunerne fik en størrelse
på omkring 35.000, men de blev jo langt større, og derfor kan man sagtens kalde kommunalreformen
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for en designet fiasko. Kommunerne er ud fra et økonomisk perspektiv alt for store i dag, og derfor
ser vi også en masse stordriftsulemper, hvilket ikke kan komme som den store overraskelse for nogen,”
forklarer han.
Det var partierne bag kommunalreformen, som med det såkaldte ’frivillighedsprincip’ valgte at
placere ansvaret for sammenlægningerne ude i kommunerne. En beslutning, som partierne bag
reformen, ifølge Roger Buch, ikke er kede af i dag. Ved at frigive processen uden rammer eller begrænsninger blev de nye kommuner nemlig langt større, end de havde turdet håbe på.
”De gjorde det primært for at få det hele til at glide lettere ned ude i kommunerne. Man sagde simpelthen
til kommunerne: Vi er så flinke, så I må helt selv bestemme, hvem I vil være sammen med. Dermed skulle
partierne bag reformen ikke sluge den bitre pille. Og samtidig har de sikkert klappet i hænderne over det
resultat, som betød, at indbyggertallet i over halvdelen af landets kommuner endte på over 50.000.”
Dronninglund Kommunes mangeårige kommunaldirektør, Ove Thomsen, konkluderer, at kommunalreformen i langt højere grad burde have taget højde for yderområderne, men at reformen i
stedet gjorde det stik modsatte.
”Bevægelsen fra land til by har kun taget til siden reformen. Det er med til at vride Danmark skævt.
Og det er blandt andet frivillighedsprincippet, der er skyld i det, fordi forligspartierne bag ikke tog ansvaret for at sammensætte et kommunalt Danmarkskort, der kommer alle til gavn. I den gamle Dronninglund Kommune kæmper man nu med, at tingene flytter væk, og når man nedlægger de offentlige
myndigheder, så affolker man også området, og så går det ud over håndværkere og forretninger i byen,
som må lukke,” siger Ove Thomsen.
Overordnet set konkluderer Roger Buch, at kommunalreformen har ramt yderområderne hårdt:
”Al service, der centraliseres, rammer udkantsområderne – både nationalt og inden for kommunerne –
og dermed bliver det mindre attraktivt at bo der.”
Ifølge Roger Buch har de uhensigtsmæssigt store kommunesammenlægninger betydet, at reformen
i realiteten ikke har medført væsentlige besparelser, selvom netop effektiviseringer var argumentet
for at gennemføre sammenlægningerne.
”Hele den struktur og måde at tænke på, som man skabte via reformen, pegede i retning af, at man
ville effektivisere. I bagklogskabens klare lys må man sige, at for magthaverne var det en lykkelig
omstændighed, at kommunalreformen blev vedtaget inden krisen. Dermed var det meget lettere for de
enkelte kommuner at lukke skoler og skære ned på andre områder med krisen i ryggen,” konstaterer
Roger Buch.
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Men det er ikke blot kommunalreformen, der har skabt mere ulighed i vores land. Også andre store
reformer som sygehusreformen, politireformen og retsreformen har bidraget til den kraftige centralisering.
Borgmester i den daværende Grenaa Kommune, Gert Schou, sammenfatter de mange reformers
konsekvenser for Grenaa:
”Det, der var voldsomt i Grenaa, var, at det kom som en tyv om natten,” siger Gert Schou og fortæller, at der efter ændringerne har været tristhed og snakken i krogene. Mange havde svært ved at se,
hvad fremtiden skulle byde på for Grenaa.
Og det var der ikke noget at sige til. For i beslutningerne om den nye sygehusstruktur var konsekvenserne for de områder, som mistede deres sygehuse til fordel for centraliseringen, ikke med i
overvejelserne. Det siger professor i sundhedsøkonomi, Kjeld Møller Pedersen, som var med til at
rådgive om, hvordan midlerne til de nye sygehuse skulle fordeles:
”Hovedkonklusionen må være, at der ikke har været tænkt på konsekvenserne for lokalområderne.
Det burde der selvfølgelig have været gjort. Der er bestemte aspekter, der har fået vægt, og det er specialisering og centralisering,” siger han.
Professorens udtalelser understreger, at der fra landspolitisk side udelukkende har været fokus på
fordelene ved centralisering og ikke på de ulemper, reformerne har haft for yderområderne.
”Den manglende plan for, hvad der skulle ske på sygehusområdet de steder, som mistede deres sygehuse, resulterede også i, at alternativerne til de sygehuse, der skulle lukkes, ikke blev gennemtænkt,”
forklarer Kjeld Møller Pedersen:
”Sundhedshusene blev brugt som et hold kæft-bolche til lokalbefolkningen, også selvom ingen rigtig
kunne forklare, hvad et sundhedshus var. Man kunne have gjort det bedre, men det var måden at
prøve at skabe ro på lokalt,” siger han.
Og den manglende strategi for, hvad der skulle ske i yderområderne efter sygehuslukningerne, har
gjort ondt værre for yderområderne. Ifølge den tidligere borgmester i Grenaa, Gert Schou, ville en
hurtigere etablering af det nye sundhedshus have betydet, at færre af dem, der arbejdede på sygehuset, havde været tvunget til at finde arbejde uden for Grenaa, og centraliseringen ville have ramt
byen mindre hårdt.
Politireformen og retsreformen trådte begge i kraft 1. januar 2007 og medførte bl.a. en kraftig reduktion af antallet af politi- og retskredse. Konsekvenserne mærkes tydeligt i de mindre bysamfund.
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Fra 1. januar 2007 har Danmark været delt op i 12 politikredse. Indtil 31. januar 2006 var Danmark
delt op i 54 politikredse. På samme vis skete der samtidig en reduktion af retskredsene fra 82 byretter, der alle var placeret i den enkelte by, til 24 store retskredse fordelt ud over landet.
Mange medarbejdere hos retterne og politiet har med reformerne måttet følge med til den nye
arbejdsplads i nærmeste store by. Nyansatte ved de nye retskredse og de nye politikredse vil typisk
bosætte sig tæt på deres arbejdsplads. På den måde mister en masse lokalsamfund med tiden både
borgere, lokal omsætning og skatteindtægter.
Og når den lokale ret og det lokale politi ikke længere er i byen, så giver det heller ikke meget
mening at opretholde en advokatvirksomhed i byen. Derfor vil advokatvirksomhederne også lige så
stille forsvinde fra lokalsamfundene og koncentrere sig i de byer, hvor retterne ligger. Det forklarer
Henrik Lodberg, partner i LB Analyse, som i mange år har beskæftiget sig med regionale og lokale
udviklingsstrategier.
”Når man tager beslutninger om at centralisere eksempelvis domstole og politi og fjerne dem fra de
mindre bysamfund, så skubber man jo til udviklingen og forstærker den centraliseringstendens, der i
forvejen foregår,” siger Henrik Lodberg.
Den udlægning bekræfter borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen. Igennem de
seneste årtier har hans kommune måttet sige farvel til mere end 600 offentlige arbejdspladser som
følge af reformer og omprioriteringer. Rets- og politireformerne har medvirket ved blandt andet at
nedlægge retterne i Maribo og Nakskov og sende anklagemyndigheden ud af kommunen sammen
med mere end halvdelen af de cirka 110 betjente i Nakskov.
”De mange centraliseringer går hårdt ud over vores demografiske sammensætning. Især på længere
sigt. I dag er der ikke mange jobs til højtuddannede på Lolland. Som tiden går, bosætter disse mennesker sig ikke på Lolland, men i bedste fald omkring Nykøbing og nok nærmere på Sjælland for at være
sikre på at kunne skifte job uden at skulle flytte,” forklarer borgmesteren, og han konstaterer samtidig, at centraliseringen har en række andre negative konsekvenser end de rent økonomiske: ”Når
jobs, der kræver en højere uddannelse, forsvinder ud af vores lokalområde, så mister vi lokale kompetencer, og vi mister også ressourcepersoner, der er aktive i det lokale erhvervs-, forenings- og kulturliv,”
vurderer han.
Ifølge Henrik Lodberg er politi- og retsreformerne eksempler på politiske beslutninger snarere end
administrative nødvendigheder, og han understreger, at landspolitikerne lige så godt kunne have
valgt en anden strategi, der i højere grad ville fastholde domstole og politi i lokalområderne.
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Kapitel 3 dokumenterer…
… at der findes naturlige modsætninger og kulturforskelle mellem hovedstaden og oplandet i
Danmark, som er dybt forankrede i vores historie og kultur. Kapitlet afliver dermed myten om, at
Danmark er for lille til at have reelle interessekonflikter mellem land og by. I kapitlet konkluderer
professor Steen Bo Frandsen blandt andet, at hovedstadens handelskredse i årtierne efter 1814 frygtede konkurrencen fra Holsten og især Hamborg, hvis stærke valuta og attraktive handelsmarked
til gengæld var til fordel for hertugdømmerne og de danske provinsbyer, som blomstrede op – en
udvikling, der var fatal for København, hvis økonomiske fundament eroderede.
Svækkelsen af hovedstaden efter Napoleonskrigene gavnede resten af Danmark, men svækkede
København så meget, at magteliten i hovedstaden de kommende årtier satte alle kræfter ind på at
vende denne udvikling i stedet for at gå efter en balanceret og harmomisk udviking, der ville have
gavnet hele Danmark.
I stedet for at prøve at skabe et Danmark uden de objektive interessekonflikter, Enevælden og
Grossererne i København skabte efter 1660, arbejdede Enevælden og i særdeleshed magteliten, bestående af embedsmænd i centraladministrationen, grossererne i København og den intellektuelle
elite omkring Københavns Universitet, i enevældens sidste årtier bevidst på at genskabe ubalancen
mellem hovedstaden og det øvrige Danmark.
Dermed blev kimen ifølge Steen Bo Frandsen lagt til en konflikt mellem hovedstaden og Jylland
nord for Kongeåen, som fra 1830 til 1848 blandt andet kom til at handle om regional repræsentation i Stænderforsamlingerne. Her gav økonomien og spørgsmålet om, hvem der egentlig definerede
den nationale interesse, og hvorfra de gjorde det, anledning til strid.
Den københavnske opposition nærede fra starten udbredt mistro til den nørrejyske forsamling i
Viborg. En meget stor del af de valgte stænderdeputerede var ukendte for en københavnsk offentlighed. Det var uklart, hvad de stod for, men det blev taget som en selvfølge, at nørrejyderne (og
slesvigerne) var mindre begavede og dårligere forberedte på at repræsentere folket end østifternes
og holstenernes stænderdeputerede, der var bedre uddannede. Disse angiveligt mindre kvalificerede deputerede ville ligge under for regeringens forsøg på at manipulere dem, men værst af alt ville
de være tilbøjelige til at sætte snævre provinsielle partikulærinteresser over nationens og dermed
indlede den almindelige opløsning.
Stænderforsamlingernes første møderække i 1834-35 syntes at bekræfte de skeptiske formodninger.
Regeringen søgte at udnytte den nye institution til at indføre en fælles toldpolitik for hele riget, og der
viste sig et interessesammenfald mellem nørrejyderne, slesvigerne og holstenerne, mens østifterne under københavnsk dominans modsatte sig regeringens forslag. Den primære forklaring var, at hovedstaden frygtede at miste privilegier, mens andre dele af riget forventede at få fordele af større frihed.
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Hovedstaden skal beholde sine privilegier, og de andre er ikke så kloge. Den melodi har rodfæstet
sig som en underliggende melodi i dansk politik og især i dansk administrationshistorie i meget
lang tid og er et meget klart dementi af påstanden om, at Danmark er for lille til at have interne
interessemodsætninger.
En anden konkret interessemodsætning, der optog sindene i 1800-tallet, og som den dag i dag
stadig er med til at definere modsætninger i Danmark, var jydernes ønske om at bygge en jysk
længdebane fra Viborg til Hamburg. Banen ville have stor betydning for den danske eksport til
hele det nordtyske område og dermed medføre store økonomiske fordele for hele Danmark. Men i
København var frygten for, at Jylland orienterede sig mod Hamburg i stedet for København, større
end interessen i at skabe økonomiske gevinster.
Eller som Steen Bo Frandsen skriver:
”Kongerigets første jernbane mellem København og Roskilde åbnede i 1847, men nørrejyderne havde
som de første forlangt at få bygget en jernbane. De fik den bare ikke, fordi enevælden var for nærig, og
den nationalliberale opposition definerede den som værende imod den nationale interesse. Nørrejyske
deputerede fremsatte i Viborg i 1846 ønsket om at få anlagt en jernbane fra Viborg til Hamborg. Formålet var at styrke eksportmulighederne og give de vestlige og centrale dele af halvøen lettere adgang
til den store verden. Forslagsstillerne argumenterede økonomisk og liberalt for deres regions interesser, men de undervurderede komplet reaktionen fra den nationale opposition. Hovedstadspressen og
nationalliberale politikere mistænkeliggjorde forslaget og diffamerede det som et ”unationalt” udslag
af en snæversynet lokal særinteresse. Denne ”studebane” kunne kun være udtænkt af bønder med en
begrænset forståelse for større sammenhænge.”
Den jyske længdebane blev derfor aldrig til noget, men blev med tiden ’erstattet’ af den Østjyske
Længdebane, der ikke havde til formål at styrke Danmarks økonomi, men at knytte de østjyske byer
tættere til København og fjerne argumenterne for, at de store østjyske byer skulle have egne nationale institutioner som universiteter, styrelser og lignende.
Med nederlaget til Slesvig-Holsten i 1864, som jo netop var grundlagt af Københavns modsætningsforhold til Hamburg og Holsten, blev magtelitens frygt for en jysk tilknytning til Hamburg
forstærket af et nationalt modsætningsforhold til Tyskland, og Enevældens københavnske alliance
fortsatte med isoleret at se på Københavns interesser som landets centrum og den lokalitet, hvortil
stort set alle statslige ressourcer strømmede og skabte velstand og udvikling. Dermed udskiftede
København ifølge Steen Bo Frandsen rollen som residens i et multietnisk rige med rollen som hovedstad og altdominerende centrum i en homogen nationalstat, hvor den i årene efter kunne nyde
godt af de koncentrerede ressourcer fra en langt større stat, som placerede den i en helt anden liga
end resten af statens byer.
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Der var ingen grund til at forvente, at de nationalliberale ville ændre på enevældens centralisme, og
Estrup-styret byggede netop sin magt på de københavnske vælgere. Mere forbløffende derimod tog
hverken Venstre eller Socialdemokratiet noget initiativ til at ændre på den skæve fordeling. København kunne betragtes som landets eneste rigtige by, og den var centralpunkt for hele den politiske,
administrative, økonomiske og kulturelle magt.
Den forbløffelse, Steen Bo Frandsen her udtrykker om Venstre og Socialdemokratiets manglende
blik i 1800-tallet for en balanceret udvikling i Danmark, kan uden større problemer ses som en
forløber for de modsætninger mellem centralisering i hovedstadsområdet og behovet for en bedre
balance i hele Danmark, der vel var det mest markante resultat af valget 18. juni, 2015.
Steen Bo Frandsens kapitel er skrevet før valget den 18. juni, men hans analyse af netop de seneste års
centraliseringer er en meget interessant kommentar – ja næsten en forudsigelse – af valgresultatet.
Det var et forløb efter bedste centralistiske tradition, da det med den såkaldte strukturreform blev
besluttet at nedlægge amterne og oprette regioner. Ved at begrænse de nye enheder til stort set
udelukkende at dreje sig om sygehuse var det sikret, at de ikke kunne spille en regionalpolitisk rolle.
Dertil lykkedes det at gennemsætte en model, hvor antallet var stort nok til, at det kunne forhindre en nævneværdig betydning. Havde man kun oprettet to eller tre regioner og givet dem større
beføjelser og flere opgaver, kunne det have tilført en dynamik, som den danske centralmagt ønsker
sig lige så lidt som alle andre af slagsen.
Da strukturreformens sygehusregioner sikkert vil være et sidste trin på vejen mod en stat, der kun
kender stat og kommuner, betød regionernes oprettelse i 2007 en afsked med mulighederne for at
regionalisere Danmark. Eksempelvis vil det ikke komme til en nørrejysk region med mulighed for
at udvikle egne nørrejyske interesser fx i forbindelse med Nordtyskland. ”Østifterne” vil heller ikke
blive genoplivet som region, selv om en sådan enhed uden hovedstaden ville kunne koncentrere sig
langt bedre om de alvorlige strukturproblemer i denne del af landet.
Som Steen Bo Frandsen gør det klart i kapitel 3, er de aktuelle centraliseringer altså ikke vanskelige
at sætte ind i en historisk kontekst, hvor magtbalancen mellem land og by, øst og vest, hovedstaden
og provinsen fører til beslutninger, der ikke nødvendigvis er til gavn for den samlede nation. Han
kalder i den forbindelse strukturreformen ’et skoleeksempel på nedbrydning af historiske skel og
opbygning af tilfældige enheder uden identitet og historisk tradition,’ som har til formål at nedbryde traditionelle magtstrukturer uden for hovedstadsområdet og dermed centralisere den politiske
magt i landet.
Sammenlægningen af Sønderjylland, Fyn og en del af Nørrejylland kan kun læses som centralmagtens målrettede likvidering af historiske kontinuiteter i territorier og identitet. Valget af Vejle til
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regionshovedstad understregede reformens ahistoriske tilgang. Med dette valg købte man sig Vejles
tilslutning til en struktur, der imod den lokale tradition trak byen ud af den østjyske forbindelse.
Også andre steder – ikke mindst på Sjælland – blev kortene blandet til flere af de traditionelle centralbyers ulempe. Som det kendes fra andre lande, er centralmagtens valg af administrative centre
– ganske som dens støtte til eller modarbejdelse af regionale traditioner og identiteter – et vigtigt
middel i politikken. Hele den danske debats uproblematiserede centralstatslige perspektiv gør, at
disse problemstillinger næppe spiller en særlig rolle i offentligheden. De er ikke desto mindre afgørende for regional udvikling og indre balance i samfundet. Det er ikke almindeligt at tænke den
danske stats udvikling i disse baner, men århundreders udvikling leverer påfaldende eksempler på
denne politik.
En bevidst nedbrydning af identitet i Det Lokale Danmark for at sikre en københavnsk dominans er hård kost for mange danskere, og det er vigtigt at understrege, at Steen Bo Frandsen her
ikke angriber konkrete personer, men med historikerens briller trækker de lange linjer i magtens
geografi i Danmark.
Men med historiske briller er magtens geografi og de modsætninger, der ligger deri, en meget klar
faktor i Danmarks historie, og konklusionen i denne Hvidbog må være, at disse modsætninger skal
tages alvorligt, og at der skal tages hensyn til dem i dagens danske politik.
Og dagens politikere bør derfor meget nøje læse Steen Bo Frandsens afsluttende konklusion:
”Det er næppe forkert at se en sammenhæng mellem den fraværende regionale beslutningsproces og
den ensidige satsning på København i de seneste årtier. Den danske hovedstad har siden 1990 i voksende grad distanceret sig fra det land, den dominerede efter 1864. Ideen om en Øresundsregion, der
uden blusel opererer med vækst og udvikling i en region, der kun tangerer nationalstaten, og udviklingen af infrastrukturforestillinger, der som forbindelsen mellem Femern og Sverige kun krydser en del af
nationalstaten, repræsenterer bemærkelsesværdige positioner. De ignorerer i vidt omfang problemer og
argumenter fra resten af landet og går ud fra København som et ”internationalt” centrum uden megen
interesse for resten af staten. Det kunne tolkes som et skridt på vej tilbage mod den førnationalstatslige
kosmopolitik i København – kun er der ikke længere noget imperium at hænge denne rolle op på.”
I den aktuelle debat spiller de spor, der blev lagt fast ved nationalstatens tilblivelse, stadig en meget
stor rolle. Det er desværre meget mere end blot en fortalelse, når en københavnsk avis taler om Femern Bælt-forbindelsen som noget, der vil gøre Danmark landfast med Tyskland1. Denne bemærkelsesværdige infrastrukturelle satsning står i skærende kontrast til en infrastruktur på halvøen, der
stadig bærer præg af nationalismens ulyst til at have kontakt med naboerne. Et rungende ekko fra
1

Politiken 25.02.2015. Planerne om at gøre Danmark landfast med Tyskland er pludselig blevet betragteligt dyrere.
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1800-tallets arrogante nationalliberale kommentarer høres stadig, når formanden for Dansk Metal
og den administrerende direktør for Dansk Industri samdrægtigt i en kronik beskriver, hvorledes
Femern Bælt-forbindelsen vil fjerne en stor mængde trafik fra jernbaner og veje på tværs af landet
og fra Trekantsområdet til Padborg og videre mod Hamborg. ”Jyderne og fynboerne får derfor også
noget helt konkret ud af forbindelsen, nemlig bedre plads på motorvejene”2. Med denne hånlige bemærkning fra de københavnske korridorer bliver det endda gjort til noget positivt at blive afskåret
fra den danske økonomiske udvikling.
Kapitel 4 dokumenterer…
… at ligesom geografi og historie er afgørende for at forstå de naturlige modsætninger, der
definerer Danmark, er geografi og historie også forudsætninger for at forstå Danmarks økonomiske udfordringer, og især hvordan vi kan tackle udfordringerne, så Danmark kan genindtage sin
plads som et af verdens fem rigeste lande. I dag ligger vi omkring nummer 15 og er i fortsat fald.
I kapitlet fremhæver fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, at Danmarks faldende rigdom hænger nøje
sammen med, at en større og større andel af befolkningen er ansat i offentlige stillinger og i servicesektoren. Det er der i sig selv ikke noget galt i, men hvis det betyder, at samfundet som sådan fokuserer sin
udvikling og sine ressourcer på de områder og behandler de egentlige produktionsbrancher stedmoderligt, skyder vi os selv i foden. For det er stadig de traditionelle brancher, der både tjener de fleste
penge hjem til Danmark, og som viser de nødvendige produktivitetsforbedringer, der tidligere har
gjort Danmark til et af verdens rigeste lande. De seneste 50 år har dokumenteret, at vi ikke er i stand
til at skabe den nødvendige produktivitetsstigning i serviceerhverv og offentlig administration og slet
ikke kan få gang i eksporten på de områder. Et rigere Dannmark kræver ifølge Jesper Bo Jensen derfor,
at vi enten løser den udfordring, det er at skabe stor produktivitetsstigning i offentlig administration
og serviceerhverv, eller at vi støtter op om de produktive sektorer, der i dag skaber vores rigdom.
Eller endnu bedre, at vi gør begge dele. Kapitlet dokumenterer, at vores ’track record’ med at
forbedre produktiviteten i den offentlige sektor og i serviceerhvervene er meget dårlig, men at vi
er meget dygtige til at skabe forbedringer i de producerende erhverv, og derfor er opskriften på et
rigere Danmark her og nu at styrke de producerende erhverv, som med få undtagelser placerer sig
i Det Lokale Danmark, og så samtidig tage fat på at forbedre produktiviteten i den offentlige sektor
og serviceerhvervene.
I sin overordnede konklusion slår Jesper Bo Jensens således fast, at:
”Den generelle tendens til at flytte mod de store byer forstærker tendensen til faldende produktivitetsvækst og faldende vækst i samfundsøkonomien (BNP). Eller sagt på en anden måde: Alt tyder på,
2

Femernforbindelsen er en ren gevinst. Claus Jensen & Karsten Dybvad, Jyllands-Posten 3.2. 2015.
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at en opbremsning af flytningen til de store byer samt en tilflytning til de mindre byer og landdistrikterne ville tilføre arbejdskraft til de mest produktive erhverv i Danmark og derigennem kunne øge
produktivitetsstigningerne i landet og skabe en højere økonomisk vækst.”
Bag denne overordnede konklusion ligger der en række delkonklusioner på en lang række enkelt
områder. Det første område, Jesper Bo Jensen beskæftiger sig med, er den erhvervsgeografiske
udvikling, hvor han konkluderer, at:
”Der er i dag kun omkring 20% tilbage i de primære og sekundære erhverv. Det er en lille del af befolkningen, der er beskæftiget i de erhverv, der sørger for langt hovedparten af eksportindtægterne til
landet, og som står for langt den største del af nettoeksporten, der jo udgør de penge, vi som land har
til at købe varer og tjenester i udlandet for. Der er dog også en væsentlig indtjening på tjenestesiden,
men det er hovedsageligt skibsfart, servicering af industriprodukter opstillet i udlandet (bl.a. vindmøller & mineanlæg) og detailhandel i udlandet.
Samtidig er vi blevet et meget rigere land og har langt mere produktion, indtægter og værdier end for
20, 50, 80 og 100 år siden. Så selv om industri og landbrug har langt lavere beskæftigelse, har disse
erhverv bidraget med en ret høj produktion, og dermed må de have udviklet sig ret gunstigt, når vi ser
på produktiviteten.”
”Samlet er den erhvervsgeografiske sammensætning i Danmark typisk for et samfund, der har gennemløbet en kraftig produktivitetsudvikling i landbruget og senere tilsvarende i industrien. Der er i
dag ca. 600.000 beskæftiget med egentlig produktion af den ene alle anden art, mens de resterende
ca. 2 mio. mennesker arbejder med service, handel, transport, kultur og i stort omfang med offentlig
service og administration.”
Landbruget er sammen med søfart stadig de sektorer, der bidrager klart mest til værdiskabelsen i Danmark, og det er indlysende, at landbrugserhvervet ligger i Det Lokale Danmark og ikke i de store byer.
Den tredje store værdiskaber i Danmark er den producerende industri. Her tegner Jesper Bo Jensen
også et meget klart billede af en placering væk fra de store byer, især når det kommer til egentlig
produktion, og her er vi i Danmark ved at skabe problemer for os selv ved de centraliseringer af
uddannelser og offentlige arbejdspladser, der tømmer netop disse områder for den arbejdskraft, vi
skal leve af, forklarer han.
I forhold til lokaliseringen af den industri, der samlet har bidraget med op mod 68 mia. kr. i nettoeksport i indtægter til landet om året, er det også værd at bemærke, at disse industrijobs ikke i
uvæsentligt omfang er placeret i de dele af landet, der ofte betragtes som områder i tilbagegang, og
hvor der forudses et fald i befolkningsgrundlaget i fremtiden.
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”Det er altså de erhverv, der befinder sig i de dele af landet, hvor mange er flyttet fra, der har ydet det
højeste bidrag til den økonomiske vækst i samfundet. Det er de mest produktive erhverv, der har mistet
en del af det befolkningsmæssige grundlag i en proces, der blandt andet er accelereret de seneste 15 år,”
konstaterer Jesper Bo Jensen og uddyber, at netop fraflytningsproblematikken dermed er en trussel
mod den fremtidige vækst i landets vigtigste erhverv.
Det betyder naturligvis noget for de fremtidige muligheder for at skabe vækst i Danmark. Hvis
befolkningen flokkes i de største byer i Danmark, bliver der ikke mange tilbage til at arbejde i landbruget og industrien i fremtiden. Da disse erhverv har udvist den højeste produktivitetsfremgang
gennem mange år, vil vi ødelægge landets evne til at skabe høj, økonomisk vækst ved at fortsætte
koncentrationen af befolkningen i de større og største byer.
Kapitlets logik bliver i afsnittet om sammenhængen mellem erhverv, produktivitet og den generelle
vækstnedgang i samfundet sammenfattet på følgende måde:
”Den økonomiske vækst i Danmark er faldet igennem de seneste 35 år og har siden 1990’erne ligget
lavt. I årene efter år 2000 er den desuden faldet yderligere. Det er ikke kun i krisetider, at væksten er lav.
Når der er økonomisk opsving, ligger væksten også betydeligt under det, vi som land kunne præstere i
1960’erne og 1970’erne. Vi er nede på en BNP-vækst på 1,7% i gode tider og en negativ vækst i krisetider. Økonomerne taler om langsigtede vækstrater på 1,5%, og andre taler endda om vækstrater på blot
1% i årene fremover. Dansk økonomi er næsten gået i stå på det overordnede plan.
Produktiviteten i samfundet har udvist et fald i vækstraten igennem de seneste 35 år. Fra først i
1980’erne at vise en stigning på ca. 3% om året er produktivitetsstigningerne faldet til mellem 1% og
1,8% i gennemsnit. Produktiviteten stiger meget langsommere end for 30-35 år siden. Det er serviceerhvervene, der er hovedårsagen til de langsomme stigninger. Især hjemmemarkedsservice har alt for
langsom produktivitetsudvikling.
Væksten i den samlede økonomi (BNP) hænger på lang sigt sammen med stigninger i produktiviteten.
Dette billede er da også tydeligt med fald i vækstraten og fald i produktivitetsstigninger igennem de
seneste 35 år. Men der er et yderligere bidrag til vækstfaldet.
Dette bidrag kommer fra det erhvervsgeografiske skifte, Danmark har gennemgået siden 1945. Først
blev dansk landbrug så effektivt, at mange mennesker skiftede fra at arbejde i landbruget over til at
arbejde i byerhverv. Derefter fik vi fra omkring 1960 en kraftigt voksende offentlig sektor, som siden
engang midt i 1980’erne har haft en meget langsom produktivitetsudvikling og siden 1990’erne har
været uden fremgang i produktiviteten, og som periodevis har oplevet et direkte fald.
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Fra slutningen af 1970’erne påbegyndtes også et erhvervsgeografisk skifte fra industri til andre byerhverv. Industribeskæftigelse har været faldende siden 1980 og udgør i dag en noget mindre andel af
de beskæftigede end for 35 år siden. Vi er dog stadig på over 300.000 mennesker i industrien og over
350.000, når også råstofudvinding (bl.a. olie og gas) og forsyningsvirksomheder tages med.
Dette skifte fra mere produktive erhverv til mindre produktive erhverv påvirker også den økonomiske
vækst i samfundet. Jo flere der arbejder i højproduktive erhverv, jo større bliver produktionen i samfundet. Omvendt bliver væksten lav, hvis mange arbejder i lavproduktive erhverv. Det betyder også,
at et skifte fra beskæftigelse i højproduktive erhverv til lavproduktive erhverv sænker den økonomiske
vækst i samfundet.”
Og i en samlet konklusion og anbefaling til alle danskere skriver Jesper Bo Jensen, at en fortsat
affolkning af de mindre bysamfund vil forhindre Danmark i at genvinde tidligere tiders vækst og
velstand:
”Lader vi den nuværende udvikling fortsætte, hvor flere og flere unge flytter til de største byer og søger
ind på de videregående uddannelser frem for de faglige uddannelser, og hvor en fortsat affolkning af
landet og de mindre bysamfund finder sted, så ender vi med et land, der kun er i stand til at præstere
middelmådig fremgang i produktiviteten og en middelmådig økonomisk vækst sammenlignet med vores
naboer og andre sammenlignelige samfund. Vi er allerede kommet et godt stykke ned af ranglisten over
verdens rigeste lande, hvor vi førhen altid var med i top tre eller fem. De seneste år har budt på en placering omkring nummer 15. Vi vil fortsætte nedad, hvis vi ikke ændrer retning.
Den lange erhvervsgeografiske udvikling har de seneste 15 år sat sine tydelige spor i manglende
produktivitetsfremgang og manglende vækst. Hvis det skal ændres, må vi styrke og skabe ekstraordinær vækst i de erhverv, der gennem tiden har præsteret bedst på produktiviteten. Produktivitetskommissionen anbefalede i deres betænkning at gøre noget ved den manglende produktivitet i den
hjemmemarkedsorienterede erhvervsservice. Det skal da heller ikke afvises. Men kan vi flytte beskæftigelse over i de højproduktive erhverv og samtidig stoppe affolkningen i store dele af landet, vil det
give et stort skub fra to sider i den rigtige retning på en gang.”
Kapitel 5 dokumenterer…
… at påstanden om, at 100 jobs i København skaber 20 jobs i resten af landet, er lodret forkert. Den
påstand har gennem mange år fået lov til at fremstå som en uimodsagt sandhed, og hovedstadens
politikere har gennem mange år brugt netop den påstand til at argumentere for, at der skal tilføres
hovedstadsområdet ekstra ressourcer.
Kapitlet undersøger, hvor påstaden kommer fra, hvilke argumenter den bygger på, og hvad fakta i
sagen er.
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Og konklusionen er meget markant:
Der er ikke belæg for påstanden om, at de 100 jobs fører 20 andre med sig, som overborgmester
Frank Jensen senest fremfører i kronikken fra september 2014. Det konkluderer fremtidsforsker
Jesper Bo Jensen:
”Rapporten fra Copenhagen Economics, der undersøger emnet, er fejlbehæftet, dækker meget lidt af
området og kommer til resultater, der ikke er videnskabeligt holdbare. Selv de forsigtige konklusioner i
rapporten holder ikke metodisk og er videnskabeligt uholdbare.
Summa Summarum. Det er ikke bevist, at jobs i hovedstadsregionen har større effekt på resten af landet end omvendt. Det er altså ikke bevist, at vækst i hovedstadsområdet skaber mere vækst i resten af
landet end omvendt. Derimod er det sandsynliggjort, at den omvendte effekt eksisterer. Vækst i resten
af Danmark ser ud til at skabe mere vækst i hovedstadsområdet, end man ellers ville have haft. I hvert
fald i perioden fra 1982 til år 2000.”
Den konklusion blev bekræftet af Københavns overborgmester Frank Jensen i et debatindlæg af
17. marts 2015, hvor han skrev følgende: ”JP har nu påvist, at tallet ikke kan bruges som generel
målestok.” Anledningen var, at Jyllands-Posten allerede i marts havde fået adgang til dette kapitel af
denne Hvidbog. På baggrund af kapitlet konkluderede Jyllands-Posten med støtte fra en række eksperter det, avisen i rubrikken kaldte for ”Udokumenterede påstande om københavnerlokomotivet.”
En af eksperterne, professor Niels Westergaard-Nielsen fra CBS, tilføjede i den forbindelse, at det
nok snarere er provinsen, der skaber jobs i hovedstaden: ”Alle store foreninger og interesseorganisationer ligger jo f. eks. herovre, og det er provinsens jobs inden for industri og landbrug, der har den
største afledte effekt i form af jobs andre steder.”
Og den konklusion ligger meget fint i forlængelse af en af de andre konklusioner i kapitlet, hvor de
fejlagtige antagelser bag den oprindelige påstand dementeres af Jesper Bo Jensen således:
”Når overborgmesteren påstår, at vækst i København skaber mere vækst i resten af landet end omvendt, er der med andre ord tale om en økologisk fejlslutning. Blot fordi servicesektorens jobskabelse
vokser mere end resten af jobskabelsen i samfundet, og der er en større koncentration af servicejobs i
hovedstaden og de større byer, betyder det ikke, at der er en større grad af jobskabelse i hovedstaden og
de større byer. Tværtimod, i perioden 1982 til 2000 (jf. Sven Illeris) har den største vækst på trods af
den strukturelle udvikling været i små, mindre og mellemstore byer. I hovedstaden ligger jobskabelse
under den strukturelle udvikling, og dermed mister de faktisk jobs til resten af landet. I de større byer
er der positive bidrag fra begge komponenter – egen jobskabelse og et strukturelt skift. I mindre byer og
små byer lykkes det at skabe langt flere jobs og overvinde den negative strukturelle udvikling.
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Denne analyse af Sven Illeris fra 2009 ligger på linje med rigtig meget anden forskning på området
internationalt. Det stemmer også med de normale teoretiske overvejelser på området om jobskabelse
fra landbrug og industri i servicesektoren og en manglende jobskabelse den anden vej. Dertil kommer,
som Sven Illeris gør opmærksom på, at resultaterne fra hans forskning kun angår perioden år 1982 til
2000. Med det in mente gælder de meget utroværdige og mangelfulde resultater fra Copenhagen Economics ikke i andre år end hhv. 2001 og 2004 og kunne selv med deres metode være meget anderledes i
andre år.”
Kapitel 6 dokumenterer…
… at den danske planlovgivning har medført en stagnation i store dele af Danmark og unødvendigt
fastholdt store områder som landzoner, hvor det ikke har været muligt at skabe udvikling. Som en
konsekvens er de områder af Danmark, som ligger langt fra de større byer, blevet modarbejdet af lovgivningen med hensyn til den regionale vækst i bosætning og nye arbejdspladser i deres kommuner.
Kapitlets forfatter, fremtidsforsker Marianne Levinsen, konkluderer:
”Lovgivningen har tilsigtet eller utilsigtet skævvredet den lokale udvikling i mange dele af landet.
Derfor trænger planloven og tilhørende love til en grundig revision og drøftelse af, hvordan den reelt
kommer til at leve op til lovens formål om at fremme en hensigtsmæssig udvikling i hele landet for de
enkelte regioner og kommuner.
En åbning er påkrævet, der gør det muligt at udvikle og forny landbrug, bosætning samt natur og
fritidslivet i det danske kulturlandskab.
Vi har stadigvæk det klassiske perspektiv på udvikling i landdistrikter med enkelte undtagelser. Men
der er brug for en helt anden tilgang, som giver regionale og lokale interesser chancen for at udvikle nye bosætningsmuligheder og erhverv, og ikke mindst at der gives mulighed for at skabe større
udviklingsprojekter, der gavner de eksisterende beboere og erhverv og giver flere mulighed for at nyde
kulturlandskabet på forskellig vis.
Der bør politisk gives mulighed for, at lokale og regionale kræfter kan initiere nye udviklingsprojekter
med udgangspunkt i det konkrete sted/landskab, dets identitet og specielle særkende, og hvad der kan
løftes/udvikles til gavn for nutidens og fremtidens beboeres arbejde og fritidsliv.
Der skal udvikles en ny struktur, som sikrer større råderum fysisk, økonomisk og tidsmæssigt for de
lokale og regionale interesser og deres muligheder for at fremme bosætning, erhverv og fritidslivet i det
åbne land og ved kysterne. F.eks. kunne man forestille sig et plannævn, som i stedet for staten skulle
afveje lokale hensyn om udvikling, økonomi og befolkning mod overordnede planhensyn.
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Kort sagt kan det ikke gå hurtigt nok med at udvikle nye regler, metoder og processer, som giver
landdistrikter, mindre lokalsamfund og kommuner mulighed for at udvikle en bæredygtig økonomi i
fremtiden.”
Disse konklusioner kommer på baggrund af en historisk gennemgang af planlovene i Danmark
gennem de seneste årtier og en analyse af planlovenes formål og reelle effekter.
Planlovgivningen startede med udgangspunkt i tabet af hertugdømmerne i 1864 for at sikre Danmark så meget landbrugsjord som muligt. Helt op til 1960 var der stadig primært fokus på at bevare
så meget landbrugsjord som muligt. Fra 1970’erne og fremad tog lovgivningen på området fart
og fik mere og mere karakter af at koncentrere sig om natur-, kultur- og miljøhensyn og sikre, at
byzoner, sommerhuszoner og landzoner ikke blev blandet. Hvorfor dette skulle sikres, og hvem der
egentlig har besluttet det, står ikke klart.
Hvad der derimod står klart, er et tydeligt magthierarki i forbindelse med planlovgivningen. Systemet er ganske simpelt, at hvis staten har brug for at bryde planlovgivningen, kan den gøre det, men
det samme gælder ikke for regioner og kommuner, eller som Marianne Levinsen skriver:
”Både regioner og kommuner skal tage hensyn til de statslige interesser, som miljøministeren udgiver
en oversigt over hvert fjerde år. De statslige interesser var i 2013 bl.a. byudvikling, trafik, forsyning og
tekniske anlæg samt fritid og turisme, herunder kystbeskyttelse samt benyttelse og beskyttelse af det
åbne land. Siden 2013 er der tilføjet en lang række statslige interesser. Disse opstår typisk på baggrund
af politiske beslutninger. Der kommer hele tiden nye interesser til f.eks. klimatilpasning, havne, havneanlæg, turisme, biogasanlæg, store husdyrbrug og Natura 2000 – planer mv.
Det er værd at bemærke sig, at de nationale interesser kan gennemføres uanset de eksisterende regler
om beskyttelse af natur, kyst, skov og det åbne land. Det skete f.eks. i forbindelse med etableringen af
Det Nationale Testcenter for store vindmøller i Østerild i oktober 2012. De statslige interesser overtrumfer på den måde de regler, som andre borgere, kommuner og virksomheder er pålagt.”
Som overordnet konklusion på konsekvenserne af planlovgivningen konstaterer Marianne Levinsen, at planloven i høj grad har hæmmet både erhvervsudviklingen og bosætningsmulighederne i
områderne uden for de danske byzoner:
”Konkret betyder det, at det som borger de sidste 50 år har været langt nemmere at købe bolig eller
byggegrund i en by end i mindre landsbyer, og at det slet ikke har været muligt uden særlige tilladelser
og begrundelser at bosætte sig i det åbne land. Samtidig har der erhvervsmæssigt været mange restriktioner på etablering og oprettelse af virksomheder udover de primære erhverv i landzoner.
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Planloven hæmmer derfor i langt højere grad bosætning uden for større byer og etablering af nye
erhverv/virksomheder i de kommuner og områder, som i dag er ramt af tilbagegang af befolkning og
arbejdspladser.
Den fysiske planlægning i Danmark har siden 1970 favoriseret fremgang i byer (byzoner) og tilbagegang i landområder (landzoner). Hvis man ønsker at fortsætte denne udvikling, hvor man i landområder til forskel fra byområder, havne mv. har ringe mulighed for at etablere nye helårs- og fritidsboliger og skabe nye arbejdspladser inden for turisme og andet, så er der ingen grund til at lave om på
tingenes tilstand.”
Det kan undre, at skiftende regeringer og ministre på denne måde har fastholdt en lovgivning,
der hæmmer vækst og udvikling. Men Marianne Levinsen dokumenterer i kapitlet, at der er solid
forskningsmæssig evidens for, at det kan være svært at ændre fundamentalt på en bestemt form for
lovgivning og regulering, også selv om den slet ikke giver mening længere.
”Lovgivning, administration og organisationer er jo bygget op efter den oprindelige reguleringslogik, så
en ny måde at regulere på vil give lovgivere, administratorer og organisationer nye måder at arbejde
og tænke på. På den måde er der i eksisterende strukturer en ubevidst modvilje mod at ændre på
reguleringen.”
Marianne Levinsen slutter afsnittet med at konkludere:
”Kort sagt, de åbne landskaber er i høj grad blevet fredet på en måde, som gør det rigtig svært at udvikle nye steder at bo og leve samt at udvikle nye virksomheder og samarbejder i moderne tid til gavn
for de mennesker, som bor og lever der, samt for etablering af ”projekter”, som løfter landområder ind i
moderne tid.”
Hun stiller derefter det retoriske spørgsmål:
”Er det rimeligt, at planloven hindrer kommuner med store land- og kystområder i Danmark fra at
udvikle sig i fremtiden, fordi kravene til land- og kystområder er meget mere restriktive end i byzoner?”
Kapitlet fortsætter med en analyse af tilsvarende lovgivning i vores nabolande og konkluderer, at
lovgivningen dér har det modsatte formål af Danmarks planlovgivning, nemlig at sikre udviklingsmuligheder i alle dele af landet, og at de har succes med deres formål, hvilket understøtter Marianne Levinsens overordnede konklusion: Danmark er nødt til at ændre planlovgivningen for at skabe
en mere balanceret udvikling i hele Danmark.
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Kapitel 7 dokumenterer…
… at balancen i Danmark i de seneste mange år er gået i den forkerte retning og dermed stik imod
de hensigter og målsætninger, alle politiske partier er enige om. Kapitlets forfatter, professor Lise
Lyck, gennemgår også politik og udvikling i vores nabolande og konkluderer, at de alle har en bevidst politik om at skabe eller fastholde en god balance i deres lande, der sikrer deres befolkninger
ens levevilkår. Fra hvert enkelt af landene er der en række indsatsområder og redskaber, Danmark
kan lade sig inspirere af.
I kapitlet konkluderer professor Lise Lyck:
”Ved fastlæggelse af en ny politik i Danmark er der i øjeblikket intet, der tyder på en sammenhængende balancepolitik, men derimod en række mere ad hoc-prægede ændringer, der peger i retning af
en ’second best solution’-tilgang. Dette vil nok under alle omstændigheder være at foretrække frem for
de nuværende forhold. Hvis rammelovgivningerne (Planlov etc. og udligningssystemet) ændres, vil
ubalancerne kunne reduceres. Ligeledes vil mobilitetsfremmende lovgivning på transportområdet, på
teknologiområdet med bredbånds- og mobildækning og på uddannelsesområdet styrke levevilkår og
konkurrenceevne i udkantsområderne.
Også anvendelse af metoder med mere fokus på adfærd og på cost-benefit-betragtninger vil kunne
bidrage til efficiens og til mindskelse af ubalancerne.
Vigtigst er fokus på indkomstdannelsen, koordinering i form af regional management og strategi samt
direkte inddragelse af stakeholders.”
I kapitlet gennemgår Lise Lyck problemerne omkring skævdelingen af Danmark og konkluderer, at
der ved hjertet af problemstillingerne er politiske prioriteringer:
”Samlet kan man konkludere, at de mange nævnte årsager alle bidrager til den ubalancerede udvikling i Danmark. Det kan samtidig konstateres, at udviklingen er en følge af, at politikken i Danmark
ikke har prioriteret en dynamisk balanceret udvikling for hele Danmark.”
Lise Lyck peger på et konkret problem med udligningsordningerne i Danmark, som ikke i tilstrækkelig grad tjener det formål, de er skabt til at forfølge, nemlig at skabe ensartede levebetingelser for
alle danskere.
Hun skriver blandt andet, at udligningsordningerne:
”… betyder, at tilflytningsområder overkompenseres, mens fraflytningsområder underkompenseres
ved den kommunale udligning. Dette modvirker udligningen, hvorved der skabes øget ubalance.”
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”Herudover gælder, at udligningen ikke er transparent, at de regulatorer, der anvendes, henhører fra
forskellige kilder og forskellige perioder, hvilket betyder, at kun få i Danmark kan beregne udligningens
samlede konsekvenser.”
I forbindelse med udligningsordningerne konstaterer Lise Lyck, at:
”… de spørgsmål, der kan rejses i forbindelse med de statslige udgifter, derfor er, om alle dele af landet
skal bidrage lige meget, eller om der skulle være en udligning, så de, der har en mindre ”nytte”, skal
kompenseres. Det knytter direkte an til spørgsmålet om placeringen af statslige styrelser. I hvilket omfang skal styrelserne ligge i de større byer, og i hvilket omfang skal de placeres i landområderne, så der
disse steder kan komme en direkte indkomstskabelse?”
Videre peger Lise Lyck på tidssvarende bredbånd og mobilforbindelser og kvaliteten af disse som
afgørende for mulighederne for at skabe indkomst i yderområderne, og hun peger på, at fysisk mobilitet, herunder anlæg af veje, havne, færger m.m., er af afgørende betydning for erhvervsudvikling
og bosætning og dermed for balancen mellem by og land.
Et andet væsentligt element er placeringen af uddannelsesinstitutioner og uddannelsestilbud, der
har stor betydning for økonomisk vækst og bosætning. Her fremhæver Lise Lyck, at der i de senere
år er sket en stærk centralisering på dette område, som har store konsekvenser for udkantsproblematikken. Man kan for eksempel forestille sig, hvordan Nordjylland ville have været i dag, hvis ikke
Aalborg Universitet var blevet etableret.
I den forbindelse peger Lise Lyck på et meget vigtigt forhold:
”Alle de nævnte forhold hviler på politiske beslutninger. Det spørgsmål, der rejses i disse år, er, om der
er et demokratisk underskud i beslutningsprocessen. Det diskuteres derfor, om kommunalbestyrelsesmedlemmerne, som typisk har et job udover at være kommunalbestyrelsesmedlemmer, har mulighed
for at varetage deres politiske arbejde tilstrækkeligt kvalificeret, eller om beslutningerne i for høj grad
overlades til embedsværket. Der er således en diskussion af demokratisk underskud i relation til to
dimensioner: Har embedsværket for stor indflydelse? Har borgerne og lokalsamfundet tilstrækkelig
politisk indflydelse på samfundsudviklingen?”
Dette spørgsmål vil Danmark på Vippen gerne lade gå videre til en bredere offentlig debat, og muligvis tages der grundigt fat på dette i en opfølgende Hvidbog.
Lise Lyck peger også på, at Danmark har en meget mere restriktiv brug af EU’s regionale fonde. I
vores nabolande bliver de aktivt brugt til at sikre en bedre balance i landet, mens de i Danmark i
praksis har fået den stik modsatte betydning:
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”I praksis betød det, at den nationale regionale lovgivning fik en lavere prioritet, idet det ikke blev et
Folketingsanliggende, men overvejende blev knyttet til EU’s regionale fonde (Strukturfonden etc.) og til
tiltag i relation til EU’s landbrugsordninger, (se f. eks. nærmere herom i L. Lyck 2014 side 191 ff).”
I det hele taget er bevidstheden og især handlekraften på dette område meget større i vores nabolande, end den er i Danmark. Alene det faktum, at vores nabolande har en konkret vision for,
hvordan der bedst skabes balance i deres lande, gør en stor forskel. Kapitlet har konkret undersøgt
Sverige, Tyskland, Norge og Storbritannien, der alle har politiske visioner for regional udvikling
uden for de store byer.
Lise Lycks overordnede konklusion på regionalpolitikken i Danmark og vores nabolande er tankevækkende og understreger, at Danmark med sin voldsomme fokus på centralisering i to byområder
her går enegang:
“I Sverige er politikken fra at være centralistisk blevet stadig mere decentral. I Tyskland er politikken
meget decentral og meget forskellig i de enkelte delstater. I Danmark har der overvejende været tale om
tilpasning til EU-politikken uden selvstændig national regionalpolitik. I Norge har de nationale hensyn
været helt styrende for den konkrete regionalpolitik.”
Og netop for Norge er de nationale hensyn helt forskellige fra Danmark, som det fremgår af Norges
vision for området, nemlig at der skal være ligeværdige levevilkår i hele landet, og at Norge vil
opretholde hovedtrækkene i bosættelsesmønstret.
Storbritannien, det ene af vores nabolande, har en hovedstad, der er lige så dominerende i forhold
til det øvrige land, som København er i Danmark. Her er både hovedstad, politikere og resten af
landet enige om, at en massiv udflytning af statslige arbejdspladser fra London vil være til gavn for
hele landet. Eller som Lise Lyck skriver:
”Argumenter for, at det er London, der driver økonomien fremad, betegnes som ”unhelpful”, fordi det
tegner et ukorrekt billede af, hvordan der skabes værdi mellem regionerne. Der er sket en udflytning af
statsinstitutioner fra London. Det kan også nævnes, at London Development Agency (LDA) har ydet
støtte til at flytte regeringskontorer ud af London. Også forskningsrådene er flyttet ud af London.”
Om årsagen til dette skriver Lise Lyck:
”Der er i regionalpolitikken lagt vægt på indkomstskabelsen, ikke på indkomstoverførsler. Der afgrænses og identificeres regionale områder, hvor styrkepositioner defineres, og disse underbygges med
uddannelser og R&D-midler. Der lægges vægt på tæt samarbejde mellem den offentlige og private
sektor. Politikken er centreret om ”drivers of regional prosperity.” Målet er ”overall prosperity”, og resul-
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tatet måles som ovenfor nævnt ved Gross Value Added (GVA). GVA fremkommer ved beskæftigelse og
produktivitet.”
Storbritannien er således meget bevidst om, at det, der skaber velstand og vækst, er indkomstskabelse, forstået på den måde, at produkter, der kan eksporteres eller konkurrerer med produkter, der
ellers skal importeres, er de reelle værdiskabere. Det afspejles i både regionalpolitikken og i den
overordnede politik. Og vel at mærke er der enighed om denne tilgang – også fra London, der ellers
må ’aflevere’ mange arbejdspladser som konsekvens af denne politik. Årsagen er, at der er politisk
enighed om, at det er denne tilgang, der kan gøre hele Storbritannien rigere, og samtidig vil det
gøre det billigere og nemmere at bo og færdes i London.
I Sverige er der også en meget bevidst holdning til visionen, at ’hele Sverige skal leve’, skriver Lise Lyck.
”Sverige har opstillet specifikke mål for yderområdernes udvikling. Det kan være på fødevareområdet
eller turismeområdet eller relateret til produkter af ting som glas- og trævarer.
Den regionale politik bygger på stærk, folkelig støtte til, at ”hele Sverige skal leve”. Uddannelserne er
decentralt placeret, således at der er gode uddannelsesmuligheder overalt i Sverige. Også bredbånd
og mobilnet er veludviklet og muliggør erhvervsvirksomhed i hele Sverige. De mobilitetsfremmende
faktorer har været centrale i politikken. Norland (Nordbotten) har været i fokus og har haft en prioriteret stilling, hvad enten det drejer sig om transport, uddannelse eller teknologiske muligheder pga. de
mange midler fra EU.
Der har i Sverige været politisk enighed om den regionale politik. Der lægges vægt på skabelse af
”kompetenceplatforme”, hvor repræsentanter fra arbejdslivet og fra uddannelsesområdet indgår. De
skal bidrage til en regional velfærdsudvikling (demografi), fremme en bæredygtig regional udvikling og
fremme grøn vækst i alle regioner.”
Hertil kommer et meget vigtigt begreb, der helt adskiller Sverige fra Danmark. I Danmark har centraliseringen stort set udelukkende set på omkostningssiden. Den danske centraladministration har
en næsten religiøs tro på, at centralisering sparer omkostninger, og jo større enheder, vi skaber, jo
flere penge kan vi spare. Denne holdning er stærkt omdiskuteret i forskning og måske især i praktikken, hvor alt tyder på, at store enheder typisk er meget mindre effektive end små enheder. Men først
og fremmest går Danmark galt i byen, når vi hele tiden udelukkende fokuserer på omkostningssiden.
I Sverige har ”Cost-benefit-beregninger altid spillet en central rolle inden for regionalpolitikken,” som
Lise Lyck skriver, og det med god grund. Hvis vi for eksempel sparer 100.000 kroner på at gøre rent
i kommunens skoler i en lille kommune i Danmark, betyder det ofte, at de 100.000 kroner er sparet
ved at ansætte en stor virksomhed, der ofte bruger udenlandsk arbejdskraft til at udføre arbejdet.
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Det betyder, at mange af de lokale rengøringsassistenter i den lille kommune går fra at være aktive
skatteydere til at være passive overførselsindkomstmodtagere, der måske også trækker deres ægtefæller med sig i arbejdsløsheden, da den ekstra indtægt i mange tilfælde var det, der fik den lille
butik, det lille landbrug eller den lille håndværkervirksomhed til at kunne løbe rundt. ’Besparelsen’
på de 100.000 kroner kan på den måde let komme til at koste kommunen mange millioner.
Af alle vores nabolande er Norge formentlig det land, vi kan lære mest af. Norge har med stor konsekvens arbejdet for at sikre ligeværdige levevilkår i hele landet. Og i modsætning til, hvad mange
tror, er det ikke blot et resultat af Norges nye olierigdom. Lise Lyck konstaterer:
”Nogle fremfører, at olien i Norge er en afgørende faktor for distriktspolitikken, men politikken var af samme karakter, før olien blev en del af den norske økonomi. Oprettelsen af Distrikternes Uttbyggingsfond
fandt sted allerede i 1965, og den var resultatet af erfaringerne med Nord-Norgeplanen fra 1951-1961,
som havde til formål at få Nordnorge kompenseret for de omfattende skader under anden verdenskrig.”
Gennem disse mange år med en konsekvent politik, har Norge udviklet en lang række redskaber,
som har bidraget positivt til at opretholde et Norge, som alle nordmænd er glade for, og et Norge,
hvor der ikke er ’huller’, der tømmes for befolkning, og hvor huse forfalder og skal rives ned.
Som forbundsstat er udgangspunktet i Tyskland meget forskelligt fra Danmark, da decentralisering
og nærhedsprincip i modsætning til i Danmark er et fast princip, og landet ikke har et enkelt område, der trækker alle offentlige investeringer til sig.
En ting kan vi imidlertid godt lære af Tyskland. Det er det overordnede princip, at formålet med regionalpolitikken er at skaffe befolkningen samme livsbetingelser overalt i Tyskland. Og en benhård
satsning på indkomstskabelse og ligelig jobskabelse i hele Forbundsrepublikken.
Kapitel 8 dokumenterer…
• … at Danmark reelt lever af det, vi har levet af i 1000 år: landbrug og søfart. Ethvert land lever
af sin nettoeksport, der bringer penge til landet, og af de produkter, der konkurrerer med
import, så vi slipper for at bruge vores hårdt tilkæmpede nettoeksportpenge til at betale for import. Nettoeksporten kommer fra landbrug og søfart og vores øvrige industriproduktion samt
biotekområdet. Den højt besungne videneksport kan næsten ikke ses på nettoeksporten.
•

… at den produktion, vi lever af, kommer fra områder uden for de store byområder, og at der
ikke er mulighed for at etablere en væsentlig konkurrencedygtig eksport i de store byområder.
Omkostningerne dér er simpelthen for store.

•

… at den stærke tilstrømning til de større byer ikke er en naturlov, at den er et resultat af
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boligkrisen og politisk favorisering af de store byområder, men at Sønderjylland, Nordjylland
og Vestjylland samt Lolland, Langeland og de mindre økommuner vil være udfordret på dette
punkt, med mindre Danmark beslutter en målrettet indsats for at stabilisere disse områder.
•

… at det scenarie, eksperterne kalder ’De to byers Danmark’ (Hovedstaden og Det Østjyske
bybånd, også kaldet Kronestaden) kun er et af mange scenarier, både Danmark og EU arbejder
med, men det eneste, politikere og embedsmænd i Danmark ser ud til at forholde sig til. Men
der er mindst otte andre scenarier, der er lige så sandsynlige som de to metropoler. Hvilket af
de ni scenarier, der bliver til virkelighed, er udelukkende et spørgsmål om, hvad politikerne
beslutter – og hvad embedsmændene implementerer.

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen tager med det samme fat på spørgsmålet om, hvad vi lever af i
Danmark, og hans svar er entydigt:
”Når vi ser på, hvilke erhverv der faktisk tjener penge hjem til landet og altså skaber et overskud på
betalingsbalancen med udlandet, lever vi i Danmark af industri, landbrug og skibsfart samt servicering af industrianlæg i form af miner, vindmøller, cementfabrikker mv. samt af detailhandel i udlandet, især i form af Netto, Jysk, Bestseller og andre. Viden fylder meget lidt som ren eksportvare, men
selvfølgelig er alle virksomheder baseret på viden, men det er ikke nødvendigvis rent dansk frembragt
viden. Vi er et landbrugs-, industri-, transport- og handelsland langt mere end et vidensamfund.”
Og han ser også på, hvem der udfører det arbejde, vi lever af, og her konstaterer han, at 2/3 af alle
danskere i arbejde er ufaglærte eller faglærte, mens akademikerene kun udgør 10%. Er det godt
eller skidt? Jesper Bo Jensen konkluderer:
”Skal vi så have flere akademikere i fremtiden, eller er 10% nok? Hvad gør vi ved den begyndende
mangel på faglærte og teknisk uddannede? Vi må konstatere, at den fremtidige udvikling kan gå i flere
retninger og ikke er klart synlig som en lige landevej i solskin. Et land, der lever af landbrug, industri,
skibsfart, servicering af industrianlæg i udlandet samt detailhandel i udlandet, og hvor langt hovedparten af de beskæftigede er faglærte og ufaglærte, er ikke det fremherskende billede af Danmark i
2015 i medierne, men det er virkeligheden! Det er sådan, det forholder sig. Uden de faglærte og ufaglærte kunne landet ikke klare sig i den globale konkurrence. Uden teknikere og mange medarbejdere
med kortere og mellemlange uddannelser ville vi heller ikke klare os i konkurrencen.
Denne konklusion er desto mere interessant, fordi den gælder for 2015 – altså efter den lange bølge
med udlægning af manuel arbejdskraft og efter den lange krise fra 2008-2014. Med andre ord er der
langt større usikkerhed og langt flere mulige udfald med hensyn til befolkningsudviklingen og erhvervsudviklingen frem mod 2030, end hvis vi blot tager temperaturen på den almindelige debat i Danmark
for nærværende.”
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Herefter undersøger Jesper Bo Jensen, hvilke områder af Danmark der bidrager mest til Danmarks
indtægter, og her er hans konklusion tindrende klar:
”Vi lever i Danmark af de erhverv, der findes koncentreret i de dele af landet, der ligger længst væk
fra hovedstaden. Disse erhverv findes også i hovedstadsområdet, men slet ikke med et antal jobs og et
omfang af omsætningen, der kan løfte hele landet. Den danske eksportindtjening løftes af en stor del
af de områder af landet, vi ellers ofte betegner som yderområder, og som ofte beskrives som ramt af
affolkning mv. Vi skal dog ikke glemme Østjylland og de østjyske byer, når vi taler om både Industri
samt Handels- og Transportbranchen.”
I den forbindelse er det interessant at notere, at hvis vi kikker på de erhverv, der står bag Danmarks
nettoeksport, er det kun 15% af de beskæftigede, der arbejder i disse erhverv, og næsten ingen af
dem arbejder i de to store byområder. Eller som Jesper Bo Jensen skriver:
”Vi lever i Danmark af det, der frembringes, omsættes og eksporteres i Jylland, på Vest- og Sydsjælland
samt Sydhavsøerne og på Fyn uden for de største byer i disse områder. Hovedstadsområdets bidrag til
denne indtjening er meget lille i forhold til områdets befolkning og antallet af arbejdspladser i området.”
Det er altså Danmark uden for de store byer, vi lever af. Det rejser spørgsmålet om, hvorfor den
danske befolkning strømmer til de store byer for at arbejde. Men ifølge Jesper Bo Jensen giver det
spørgsmål ikke nogen mening, fordi præmissen er grundlæggende forkert:
”Befolkningen har ikke igennem 100 år bevæget sig ensidigt mod hovedstaden og de større byer
Aarhus, Odense og Aalborg. Det har først været udpræget de seneste 7-8 år. Perioden inden har været
præget af flyttestrømme i mange retninger og længere perioder med tilbagegang for hovedstaden.
Derfor kan de seneste års flyttemønstre ikke betragtes som en naturlov. Det kan ændres – blandt andet
gennem politisk vilje.”
Tilstrømningen til de store byer er altså et fænomen, der er sket inden for de seneste 10 år. Det er
den samme periode, der har været rig på politiske beslutninger om centraliseringer af kommuner,
uddannelsesinstitutioner, sygehuse, politi- og retskredse og meget mere. Fakta tyder altså på, at
skævheden i Danmark er et resultat af politiske beslutninger om centralisering.
Med det udgangspunkt er det interessant at se på de scenarier, politikerne og embedsmændene på
Slotsholmen arbejder med. Det scenarie, vi hører om hele tiden, er ’De to byers Danmark’. Det er et
scenarie, der kun vil give befolkningstilvækst omkring de store byer.
Men det er kun et af mange scenarier, der alle er lige mulige. Det er for dem alle kun et spørgsmål
om, hvad politikerne vælger, og om de sikrer sig, at deres valg også bliver implementeret.

190

Danmark
på vippen

Et andet scenarie kalder Jesper Bo Jensen for ’Mangfoldighed i by og land’. Dette scenarie vil sikre
vækst i langt de fleste kommuner i Danmark, og det vil have en lang række miljømæssige, logistiske, sociale og ikke mindst økonomiske fordele.
Vejen til dette scenarie er, ifølge Jesper Bo Jensen, ganske simpel. Det er en prioritering af decentralisering i stedet for centralisering. En planlov, der tager hensyn til lokale behov, og hvor beslutningskompetencen følger nærhedsprincippet. En udflytning af statslige arbejdspladser. Bedre ITog transportforbindelser i hele Danmark og en række andre tiltag, der stort set allerede i dag er på
partiernes ønskeliste, men som aldrig er blevet ført ud i virkeligheden.
Vejen til et Danmark i balance med ’Mangfoldighed i by og land’ er således allerede kortlagt, og i
realiteten også besluttet i partiernes prioriteter. Vi mangler bare, at politikerne sætter handling bag
deres mange ord.
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10. Danmark på Vippen
Danmark på Vippen er en sammenslutning af en række organisationer, kommuner, virksomheder,
foreninger og borgere, der med udgangspunkt i de tyndere befolkede områder af Danmark har
taget initiativ til at sætte den stigende geografiske ulighed i Danmark på den offentlige dagsorden.
Siden foreningens stiftelse i november 2014 er medlemsskaren vokset støt og omfatter i dag blandt
andet tre mellemstore danske pengeinstitutter, 17 af landets kommuner og et stadigt stigende antal
privatpersoner. Medlemmerne i Danmark på Vippen ønsker at analysere konsekvenserne af de
seneste års centraliseringer. Selvom centraliseringerne formelt er imod de fleste partiers erklærede
ønske, viser foreløbige analyser, at udviklingen i betydeligt omfang hænger sammen med politiske
reformer og beslutninger. Derfor betragter vi problemet – og løsningerne – på den tiltagende skævvridning af Danmark som politiske. Danmark på Vippen er som sådan en politisk organisation,
men vi er ikke partipolitiske og rummer medlemmer fra alle politiske ståsteder, der er enige om, at
et Danmark i bedre balance er et rigere og bedre Danmark.

10.1. Præsentation af medlemmerne
Danske Andelskassers Bank A/S
Direktør: Adm. direktør: Jan Pedersen
Hvad er jeres visioner og værdier:
Vi vil være det foretrukne lokale pengeinstitut i vores markedsområde ved at skabe merværdi for
kunderne, lokalområdet, medarbejderne og aktionærerne. Vores kunder oplever en positiv forskel ved at have valgt Danske Andelskassers Bank som pengeinstitut. Og lokalområdet oplever, at
Danske Andelskassers Bank aktivt støtter lokale initiativer og en langsigtet, bæredygtig udvikling
i området. Medarbejderne udvikler sig fagligt og personligt og er en vigtig faktor for vores succes.
Og aktionærerne får værdi gennem gode økonomiske resultater.
Hvordan bidrager I til vækst og udvikling i jeres lokalområder?
Danske Andelskassers Bank har rødder tilbage til stiftelsen af den første andelskasse i 1915, og
banken bygger stadig på værdier og tanker derfra. Det betyder, at socialt ansvar og engagement i
lokalsamfundene har været en del af Danske Andelskassers Banks virksomhedsdrift i 100 år.
Danske Andelskassers Bank føler en særlig forpligtelse til at arbejde for en positiv udvikling for
områderne, både gennem levering af pengeinstitutydelser, gennem støtte til lokale projekter, initiativer og sponsorater, samt gennem synliggørelse af områdernes værdier og udfordringer.
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Største udfordringer:
Fælles for størstedelen af de lokalområder, hvor Andelskassen har sine filialer, er, at de ligger i
Jylland og på Fyn uden for de større byer, og at områderne – og dermed mange af bankens kunder
– har oplevet stigende udfordringer de senere år eksempelvis på grund af lav vækst, fraflytninger,
virksomhedslukninger og lave boligpriser. Dette mærker banken dagligt effekten af.
Fakta om Danske Andelskassers Bank
Antal medarbejdere: Cirka 400
Antal filialer:

23 fuldtidsåbne og 3 deltidsåbne

Hovedkontor:

I Hammershøj mellem Randers og Viborg

Kunder:

Knap 108.000 privat- og erhvervskunder

Esbjerg Kommune
Borgmester: Johnny Søtrup (V)
Kommunaldirektør: Otto Jespersen
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
Der skabes arbejdspladser særligt i energisektoren, og der er en stærk, faglig klynge på energiområdet i Esbjerg, som også har positiv afsmitning på mange andre erhverv. Vi er med til at tiltrække
højtuddannede specialister til hele Danmark, og da vi samarbejder med andre kommuner om dette,
gavner vi ikke kun vores eget område. Herudover er vi konkret involveret i at tiltrække de læger, vi
ikke selv uddanner hurtigt nok til at dække det danske behov. Vi stiller beredvilligt vores viden til
rådighed og samarbejder bredt.
Esbjerg Kommune har et særdeles tæt samspil med det lokale erhvervsliv og er dermed med til at
skabe vækst. Vi har positive erfaringer med at skabe de sociale og faglige netværk, der fastholder
tilflyttere.
Særlig position i Danmark:
Esbjerg er Danmarks tredje vækstcenter, og som Danmarks EnergiMetropol yder vi et helt særligt
bidrag på energiområdet. Esbjerg er medlem af sammenslutningen af verdens 22 Energibyer, det
såkaldte World Energy Cities Partnership. Det giver Esbjerg Kommune en helt unik position i det
danske og det internationale erhvervsliv. Ud af Danmarks 13.000 stillinger i offshore branchen er de
9.000 placeret i Esbjerg. Kommunen huser Ribe, som er en af nordens ældste byer, og som hvert år
besøges af mere end 1 mio. turister.
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Største udfordringer:
Danskernes meget begrænsede mobilitet er vores største udfordring. Dernæst er det en udfordring,
at vi ikke tilbyder tilstrækkeligt mange uddannelsesretninger. Vi mister vores unge, når de skal læse
videre – og det er vanskeligt at trække dem hjem igen.
Vi savner statslige organisationer, der kan skabe vækst og arbejdspladser til fx højtuddannede partnere til vores mange tilflyttere i energisektoren.
Vi skaber generelt mange nye jobs og har brug for en International Citizen Service (ICS) i Esbjerg,
så det bliver lettere for internationale tilflyttere at komme hertil for at arbejde.
Fakta om Esbjerg Kommune
Areal:

795 km2

Indbyggere:

115.624 indbyggere

Større byer:

Esbjerg, Ribe, Bramming

Udvalg af større virksomheder: DONG Energy, Viking Life Saving Equipment, Blue Water Shipping, Syddansk Universitet, University College Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, A/S Vestfrost
Solutions, SE Energi, Maersk Olie og Gas A/S, Bosch, Rambøll, Semco Maritime.

Frøs Herreds Sparekasse
Direktør: Kurt Jensen
Hvad er jeres visioner og værdier:
Frøs vil opfattes som det mest attraktive pengeinstitut af vores kunder og medarbejdere. De vigtigste byggesten i sparekassen er vores kerneværdier: Tillid, Respekt, Engagement og Troværdighed.
Alle fire værdier kommer til udtryk gennem et helhjertet, lokalt engagement i alle de områder, hvor
vi har vores virke – og vores kunder.
Hvordan bidrager I til vækst og udvikling i jeres lokalområder?
Det er sparekassens mission at skabe udvikling til gavn for vores kunder, medarbejdere og det
lokalsamfund, vi er en del af. Vi laver tiltag, som støtter erhvervslivet, og medvirker til vækst
og skabelse af nye arbejdspladser i lokalområdet. Frøs er desuden stærkt involveret i idræts-,
forenings- og kulturlivet og yder støtte gennem en lang række sponsorater og andre former for
bidrag.
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Største udfordringer:
Frøs Sparekasse er beliggende i det såkaldte ’Udkantsdanmark,’ hvor der mange steder mangler
vækst. Blandt andet de faldende ejendomspriser påvirker væksten negativt. Samtidig ser vi, at
grænsebutikkernes unfair konkurrence bidrager negativt til væksten i Sønderjylland.
For bankens vedkommende har rentemarginalen været under pres de senere år. Vi er også udfordret af en løbende og strammere regulering fra EU, som kræver stigende ressourceallokering i
stabsfunktioner.
Endelig er vi udfordret af landbruget, som har det hårdt for tiden.
Fakta om Frøs Herreds Sparekasse
Antal medarbejdere: cirka 145
Antal filialer:

11 beliggende i Syd- og Sønderjylland

Hovedkontor:

Rødding, Vejen Kommune

Selvstændig garantsparekassen med høj solvens – Balance: 6,2 mia. kr.

Hjørring Kommune
Borgmester: Arne Boelt (S)
Kommunaldirektør: Tommy Christiansen
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
I Hjørring Kommune får hele 94% af alle unge en ungdomsuddannelse. En del læser videre i
Hjørring, og en del flytter til de store uddannelsesbyer, og derfor er kommunen med til at levere
fremtidens kvalificerede arbejdskraft.
Hjørring Kommune har en varieret erhvervsstruktur med en kombination af en lang række private
SMV’er og større offentlige arbejdspladser. De vigtigste private brancher er handel & transport,
industri og fremstillingsvirksomhed, erhvervsservice, bygge og anlæg, landbrug/fiskeri samt kultur
og anden service.
Særlig position i Danmark:
Hjørring by er velforsynet med uddannelsesinstitutioner, hvor der går ca. 4.500 studerende.
Kommunen står samtidig stærkt på teater- biblioteks- og museumsområdet. Hirtshals er porten til
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Skandinavien og er i udvikling erhvervsmæssigt med transport og logistik samt maritime serviceerhverv. Hirtshals har Danmarks 3. største passagerhavn med mange daglige afgange til Norge, Island
og Færøerne. Hjørring Kommune er desuden en af landets største turistkommuner med en række
højtprofilerede kystbyer: Løkken, Lønstrup og Tversted. Hertil kommer omkring 6.000 sommerhuse.
Største udfordringer:
Befolkningsudviklingen er en udfordring, omend der de sidste 7 kvartaler har været status quo i
udviklingen. Aldringen af befolkningen sker dog hurtigere end for Danmark generelt, da det især
er de 17-24 åriges fraflytning, der påvirker befolkningsudviklingen. Ifølge prognoserne oplever
Hjørring Kommune i de kommende år et markant fald i antallet af personer i den erhvervsdygtige
alder. Boligmarkedet er under et vist pres, mest udtalt i landdistriktet. Det giver udfordringer, for så
vidt angår långivning for huskøb uden for de større byer.
Samlet set opleves det som den største udfordring at kunne levere den service, der forventes af
kommunens borgere samt af landspolitikerne i forhold til de rammevilkår, vi er underlagt.
Fakta om Hjørring Kommune
Hjørring Kommune Danmarks 10. største kommune målt på areal. Kommunens beliggenhed
mellem Norge og Aalborg giver en række potentialer med bl.a. kort afstand til Aalborg Lufthavn.
Areal:
926 km² – Danmarks 10. største kommune arealmæssigt
Indbyggere:

65.347 indbyggere pr. 1. april 2015

Større byer:

Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs, Løkken

Udvalg af de større virksomheder: Arne Andersen, Brdr. Schlie, Brüel International, Color Line,
Dan Salmon, Erik Lytzen, Expo-Net, Fjord Line, Fynbo Food, Georg Jensen, Glaseksperten, Hydra Tech, Krone Vinduer, Lilleheden, MarineShaft, Nordic Seafood, Nordjysk Lift, Novo Nordisk,
Rahbek Fisk, Rolltech, Scan Belt, Scandic Food, Sejlstrup Entreprenørforret., Skagerak Salmon,
Skallerup Klit, Targit, Tetra Park, Vennelyst, Vrå Dampvaskeri.

Ikast-Brande Kommune
Borgmester: Carsten Kissmeyer (V)
Kommunaldirektør: Henning Hansen
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
Ikast-Brande Kommune ligger i midten af Produktionsdanmark. Nerven i kommunens erhvervsliv
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er virksomheder inden for møbler, beklædning, energi, miljø og fødevarer. Der er mange arbejdspladser i produktionen, men også inden for design og salg i eksempelvis tekstilindustrien. Kendetegnet er, at virksomhederne eksporterer en stor andel af deres produkter og dermed bidrager
positivt til Danmarks eksport og BNP.
Særlig position i Danmark:
Ikast-Brande Kommune er siden 2010 af DI blevet kåret til at have Danmarks bedste erhvervsklima.
Kommunens virksomheder tilkendegiver blandt andet, at det er nemt og enkelt at komme i kontakt
og dialog med kommunen. Antallet af arbejdspladser er forholdsmæssigt stort sammenlignet med
andre kommuner. I antallet af arbejdspladser pr. 1.000 indbyggere er Ikast-Brande Kommune kun
overgået af Aarhus Kommune i Region Midtjylland. Hver dag pendler 10.000 mennesker ind i
kommunen for at komme på arbejde, mens kun 7.000 pendler ud.
Vores virksomheder har desuden mange udlændinge ansat – både højtuddannede og ufaglærte. Af
samme grund er der i dag etableret en international børnehave og skole i Ikast, ligesom Ikast-Brande Gymnasium udbyder den internationalt anerkendte IB-uddannelse. Det er institutioner, som gør
det nemmere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft til kommunen.
Største udfordringer:
Den største udfordring for kommunens virksomheder er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Allerede i dag er der flere virksomheder, som oplever, at de ikke kan få fat på de medarbejdere, de har
brug for. På sigt kan det betyde, at virksomhederne bliver nødt til at flytte produktionen til andre
lande.
Planloven sætter desuden unødige barrierer op for udviklingen af kommunen.
Fakta om Ikast-Brande Kommune
Kommunen har et helt unikt talentmiljø, som er bygget op omkring FCM Håndbold og FCM
Fodbold samt sportsgrene som badminton, volleyball og golf. Talentudviklingen foregår på
Idrætsefterskolen Ikast, Sportstar College og FCM Fodboldakademi.
Areal:

736,4 km²

Indbyggere:

40.600 indbyggere

Større byer:

Ikast, Brande, Bording, Ejstrupholm, Engesvang og Nørre Snede

Udvalg af de større virksomheder: Siemens Wind Power, Bestseller, KK Wind Solutions, Niebuhr
Gears, DK Company, Kelsen Group, IBF, Give Stålspær, KMC amba, Ejner Hessel og Biomar.

197

Danmark på Vippen – Hvidbog: Et Danmark i balance er et rigere Danmark – September 2015

Jammerbugt Kommune
Borgmester: Mogens Gade (V)
Kommunaldirektør: Henrik Hartmann Jensen
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
Erhvervslivet i Jammerbugt Kommune er præget af produktion, landbrug, fiskeri, håndværk samt
turist- og servicevirksomheder og er kendetegnet ved mange mindre enheder og nicher. Der er stor
virkelyst i kommunen. Iværksætteriet blomstrer og har gode rammer og vilkår. Mange iværksættere
benytter sig af Vækst Jammerbugts iværksætterforløb.
Jammerbugt Kommune har udarbejdet en erhvervs- og vækststrategi, som hedder ”Mere i gang –
flere i gang”. Strategien skal blandt andet medvirke til at sikre flere arbejdspladser, betydelig vækst
i overnatningssektoren øget omsætning og indtjening i eksportvirksomhederne og en koordineret,
relevant kommunal sagsbehandling af høj kvalitet.
Turismen udgør en væsentlig del af Jammerbugt Kommunes erhverv. Jammerbugt Kommune er
den 3. største destination langs med vestkysten og den største i hele Nordjylland.
Særlig position i Danmark:
Jammerbugt Kommune er beliggende mellem hav og fjord og har nogle af landets bedste badestrande ved bl.a. Blokhus og Rødhus samt store eng-, mose- og skovområder. Rundt i landskabet
finder man også Fosdalen og Langdalen, der munder ud i landets største indlandsskrænt Lien. Ved
Limfjorden kan man opleve Gjøl og Øland med Dæmningen, Ulvedybet samt Vejlerne, som er et af
Europas vigtigste reservater for trækkende vadefugle.
Borgerne i Jammerbugt Kommune er ildsjæle, som sætter deres landsbyer på landkortet og profilerer dem via spændende initiativer. I landdistrikterne arbejdes der blandt andet med projekter for
at udvikle lokalområderne og skolerne, så der fortsat er udvikling og ikke afvikling i landsbyerne.
Kommunen bakker massivt op omkring alle de mange gode ideer.
Største udfordringer:
Ændringer i demografien og urbaniseringen – centraliseringstendenser omkring de større byer.
Der skal skabes flere statslige arbejdspladser i Nordjylland. Vi har også behov for bedre låne- og
finansieringsvilkår. Infrastruktur – herunder bedre bredbånd og mobilforbindelser – skal forbedres.
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Fakta om Jammerbugt Kommune
Areal:

863 km²

Indbyggere:

38.500 indbyggere

Større byer:

Aabybro, Brovst, Pandrup, Fjerritslev

Udvalg af de større virksomheder: Cobham Satcom, Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S,
Lantmännen Schulstad A/S, Frank Nørager & Co. A/S, Euro Industries A/S, LH Technologies
Denmark ApS, Carsø A/S, Telco Electronics A/S, Modulsystem A/S, TV2 Nord, Flex Coil A/S,
Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, Fjerritslev Gymnasium, Fårup Sommerland.

Jøp, Ove & Myrthu Vest P/S
Direktør: Kim Ruberg
Hvad er jeres visioner og værdier:
Hos Jøp, Ove & Myrthu Vest arbejder vi for at sikre vores kunder det omdømme, som deres handlinger gør dem fortjent til. Det betyder, at vi altid hjælper vores kunder, når deres visioner, forretningsstrategier og handlinger skal kommunikeres bedst muligt til de rette interessenter. Og at vi
altid værner om integriteten i kommunikationen – både vores egen og vores kunders.
Hvordan bidrager I til vækst og udvikling i jeres lokalområder?
Jøp, Ove & Myrthu var blandt de første strategiske konsulenthuse, der specialiserede sig i kommunebranding, og vores første store succes med brandingen af Horsens Kommune har ført mange
andre succesrige opgaver med sig, så vi over årene har hjulpet en lang række lokalområder med at
udvikle sig i en ny og konstruktiv retning. Vi betragter vores kompetencer inden for kommunikation og public relations som uadskillelige fra kundernes økonomiske og strategiske målsætninger. Vi
mener med andre ord, at kommunikation skal skabe håndgribelige resultater.
Største udfordringer:
Vi har altid en kontant og konkret tilgang til vores rådgivning og de opgaver, vi løser. Derfor stiller
vi de nødvendige – og til tider også ubehagelige – spørgsmål til vores kunder. Det gør i sidste ende
vores løsninger og forslag mere præcise, handlingsorienterede og målrettede. Som andre virksomheder, der er baseret på at drive forretning vest for Valby Bakke, ser vi det som en nødvendighed at
styrke økonomi og udvikling i de dele af Danmark, der ligger uden for hovedstadsområdet. Derfor
er det indlysende for os at være med i Danmark på Vippen, der netop vil skabe et rigere Danmark
ved at skabe vækst og udvikling i alle dele af landet og ikke kun i hovedstadsområdet.
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Fakta om Jøp, Ove & Myrthu Vest:
Jøp, Ove & Myrthu Vest P/S er en videreførelse af det oprindelige Jøp, Ove & Myrthu, der blev
stiftet i 1989, da Jørgen Pedersen, Erik Ove og Jess Myrthu gik sammen om at skabe en ny, stærk
spiller inden for strategisk kommunikationsrådgivning. Nye partnere har løbende taget over.
I 2013 fik virksomheden ny selskabsstruktur. Den nye struktur sikrer en mere tidssvarende ejerskabsform med to selvstændige partnerselskaber (P/S), som adskiller ejerforholdene i Jøp, Ove &
Myrthu i henholdsvis København og vest for Valby Bakke.

Landdistrikternes Fællesråd
Formand: Steffen Damsgaard
Næstformand: Karsten Gram
Hvordan bidrager I til Danmarks velfærd?
Landdistrikternes Fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation, der
arbejder for at sikre fremgang og udvikling i de danske landdistrikter og yderområder. Det gør vi
blandt andet ved at samle, dele og kommunikere ny viden/analyser samt ved at påvirke politiske
beslutningstagere. Vores indsats gavner bredt og er tilgængelig for interesserede, herunder medierne. Derudover indgår vi også i et tæt samarbejde med vores medlemmer.
Jeres position i landet:
Landdistrikternes Fælleråd er som NGO den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark. Vi
taler landdistrikternes og yderområdernes sag overfor politikerne i regering, folketing, regioner og
kommuner. Vi har ekstra samarbejde med det ministerium, hvor landdistrikterne overordnet hører
hjemme, samt med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. Vi deltager i udvalg, kommissioner, høringer etc. Vi har et aktivt samarbejde med vores mange medlemmer samt eksterne samarbejdspartnere.
Vi arbejder på at forbedre rammevilkårene for bosætning og erhverv i landdistrikter og yderområder ved at påvirke og varetage landdistrikternes interesse over for politikerne i regering, folketing,
regioner og kommuner. Vi motiverer ildsjæle og iværksættere til at skabe lokal udvikling. Vi arbejder også tæt sammen med Danmark på Vippen, og formand Steffen Damsgaard er et af de stiftende
bestyrelsesmedlemmer af foreningen.
Særlige mærkesager
Landdistrikternes Fællesråd arbejder for bedre rammevilkår inden for 5 hovedområder, hvor vi
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arbejder med at påvirke de politiske beslutninger: bosætning, erhverv/jobskabelse, infrastruktur,
uddannelse og sundhed/tryghed.
Fakta om Landdistrikternes Fællesråd:
Landdistrikternes Fællesråd blev stiftet d. 27. februar 1997 af Komité for Landsbyer og Landdistrikter, Landsbyerne i Danmark og Landsforeningen af Landsbysamfund.
Medlemmerne er både organisationer, bl.a. Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, DGI, De Samvirkende Købmænd, Danmarks Apotekerforening m.fl.
Derudover består Landdistrikternes fællesråd af hele 39 danske kommuner, enkelte landdistriktsråd og omkring 100 landsbyer.

Langeland Kommune
Borgmester: Bjarne Nielsen (V)
Kommunaldirektør: Jørgen Christiansen
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
Vores hovederhverv er fødevareproduktion, dels i de primære erhverv som landbrug og fiskeri, dels
forarbejdning af fødevarer. Desuden har vi erhverv inden for bygge-/boligsektoren.
Vindmøllerne på Langeland producerer mere strøm, end der bruges i kommunen, og derfor er der
eksport af grøn energi fra Langeland.
Særlig position i Danmark:
Der er stærke iværksættere i Langeland Kommune. Både jobskabelsen og overlevelsesgraden er
over landsgennemsnittet, og de nye virksomheder udgør en relativ stor andel af den samlede private
beskæftigelse.
Største udfordringer:
Næsten hver 3. i den erhvervsaktive alder (16-66 år) er på offentlig forsørgelse. Der bor mange ældre og få unge i kommunen. De unge flytter fra kommunen for at uddanne sig, og befolkningstallet
falder, da der er flere dødsfald end fødsler.
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Fakta om Langeland Kommune
Langeland Kommune strækker sig over et forholdsvist stort geografisk område og rummer både
mindre landsbyer, landdistrikter, øsamfund og handelsbyen Rudkøbing. Det var desuden på Langeland, at Oehlenschläger blev inspireret til nationalsangen “Der er et yndigt land”.
Areal:

288,87 km2

Indbyggere:

12.647 indbyggere

Større byer:

Rudkøbing, Tullebølle, Humble

Udvalg af de større virksomheder: STM Vinduer A/S, LKF Vejmarkering A/S, Superbrugsen
Rudkøbing, Ø-pølser Stryhn’s leverpostej A/S.

Lemvig Kommune
Borgmester: Erik Flyvholm (V)
Kommunaldirektør: Lars Keld Hansen
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
Med et vækstfokuseret og innovativt erhvervsliv har Lemvig Kommune Danmarks næstlaveste ledighed. Vores hovederhverv er landbrug, fiskeri, service- og fremstillingsvirksomhed. Vi står for en
markant andel af fødevareproduktionen, er førende på vedvarende energi, satser på offshore-området ved Thyborøn Havn og bidrager i det hele taget markant til Danmarks eksport og BNP.
Særlig position i Danmark:
I Lemvig Kommune er andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse, blandt de absolut højeste
i landet. Kommunen er altså fast leverandør af unge mennesker til landets videregående uddannelsesinstitutioner. Stort set alle unge kommer herfra med en rigtig god ballast. Kommunen har
en decideret skoleby, Nørre Nissum, med 1.000 indbyggere og syv skoler. Her afholdes årligt et
folkemøde om uddannelse.
Største udfordringer:
Det er en stor udfordring for erhvervslivet, at man mangler jobkandidater på flere områder for at
kunne forfølge vækstmålene.
Uddannelser og statslige arbejdspladser flytter mod de større byer i centraliseringens navn, hvilket
sætter kommunen under pres. Samtidig er lånevilkårene vanskelige for både private og erhverv.
Planloven gør det også vanskeligt at udvikle området yderligere.
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Fakta om Lemvig Kommune
Lemvig Kommune har Danmarks laveste sygefravær. Lemvig Kommune er i top-3 over kommuner, der er bedst til økonomistyring ifølge KREVI’s analyse af den kommunale økonomistyring
2007-2009 og i landets top-10 over kommuner, der er bedst til økonomistyring i 2012 (Cepos
2013).
Areal:
508,17 km2
Indbyggere:

21.800 indbyggere

Større byer:

Lemvig, Thyborøn, Harboøre, Nørre Nissum, Bøvlingbjerg, Bækmarksbro

Udvalg af de større virksomheder: Cheminova, Heta A/S, Vestjysk Bank, Kynde & Toft, Jeka Fish
A/S, Nilfisk-Egholm A/S, Kystdirektoratet, Via University, Lemvig Gymnasium, RG Rom Gummi.

Lolland Kommune
Borgmester: Holger Schou Rasmussen (S)
Kommunaldirektør: Thomas Knudsen
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
Lolland Kommunes hovederhverv er landbrug, service- og fremstillingsvirksomhed. Kommunen lægger grund til Danmarks – og noget af verdens – bedste landbrugsjord. Virksomhederne
i Lolland Kommune eksporterer årligt for mere end 1,8 mia. kr. og ligger dermed over landsgennemsnittet målt pr. indbygger. Fødevareproduktion i dens forskellige afskygninger fylder meget i
kommunen, men en række små og store højteknologiske virksomheder og store turistattraktioner
har også stor andel i Lollands bidrag til Danmarks velfærd.
Lolland har i mange år været blandt de kommuner, der er gået foran i den grønne omstilling. Kommunen producerer i dag fire gange mere vedvarende energi, end der bruges i kommunen.
Særlig position i Danmark:
Lolland Kommune har som Østdanmarks sydspids altid været orienteret mod kontinentet, og til
den historie kan der snart føjes et nyt kapitel med den faste forbindelse til Femern. Det vil – sammen med bygningen af en ny Storstrømsbro og modernisering af jernbanen – have stor betydning
for vækst og beskæftigelse her og nu, men det vil også placere Lolland centralt på hovedfærdselsåren mellem Skandinavien, Tyskland og Europa.
Største udfordringer:
Lolland Kommune kæmper som mange andre landdistriktskommuner med følgerne af de sidste år-
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tiers urbanisering: De sociale problemer flytter i stigende grad ud af de store byer og ud i provinsen,
mens arbejdspladserne (ikke mindst mange offentlige) og uddannelsesinstitutionerne flytter den
anden vej. Udover et samlet set faldende indbyggertal har det også betydning for befolkningssammensætningen, hvor en relativt mindre del i dag er i beskæftigelse eller under uddannelse.
Fakta om Lolland Kommune
De største turistattraktioner er Lalandia ved Rødby og Knuthenborg Safaripark ved Bandholm.
Lolland Kommune ligger højt i det sociale indeks, og kommunen er meget langt fremme, når
det kommer til at prøve nye løsninger på den velfærdsklemme, som mange provinskommuner
befinder sig i.
Areal:

892 km2

Indbyggere:

42.969 indbyggere

Større byer:

Nakskov, Maribo, Rødby, Rødbyhavn, Søllested, Holeby

Udvalg af de større virksomheder: Alfa Laval Nakskov A/S, Celf - Center For Erhvervsrettede
Uddannelser Lolland Falster, Knuthenborg, Kruse A/S Garage og Busværksted, Lalandia A/S,
Nakskov Mill Foods A/S, Maribo Seed International ApS, Nordic Air Filtration A/S, Lolland-Falsters Folketidende A/S, Ortofon A/S, Scandlines Danmark ApS, Rustfri DK Design ApS, Kofoedsminde, Man Diesel & Turbo, Filial Af Man Diesel & Turbo Se, Tyskland, Maribo Gymnasium,
Quickpack, Nordic Sugar A/S, Sankt Birgitta Skole, Sb Peters A/S.

Lollands Bank
Direktør: Anders F. Møller
Hvad er jeres visioner og værdier:
Banken ønsker at være en ansvarlig og værdiskabende bank, hvor der bevidst arbejdes på at skabe
de bedste resultater for såvel aktionærer, kunder, medarbejdere og lokalsamfundet samt det omgivne miljø.
Hvordan bidrager I til vækst og udvikling i jeres lokalområder?
Lollands bank medvirker positivt ved lånefinansiering til virksomheder og bosætning i bankens
markedsområde, som understøtter den lokale aktivitet og vækst.
Banken engagerer sig desuden i nærområdernes forenings- og kulturliv, bl.a. gennem aktive sponsoraftaler og lignende. Og så ansætter banken løbende elever til uddannelse.
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Største udfordringer:
Områdets nedlæggelse af offentlige arbejdspladser og den medfølgende fraflytning fra områderne,
hvor vi har vores aktiviteter, skaber et vist pres på forretningsgrundlaget – ikke blot for vores forretning, men for vores kunder også.
Fakta om Lollands Bank
Lollands Bank er en full-service lokalbank for private, mindre og mellemstore erhvervskunder.
Markedsområde:

Primære på Lolland, Falster og Sydsjælland

Balance:

Ca. kr. 2,8 mia

Kunder:

27.000 kunder

Aktionærer:

Mere end 10.000 aktionærer

Aktiekapitalen:

Kr. 21,6 mio./1.080.000 stk. aktier a kr. 20

Odsherred Kommune
Borgmester: Thomas Adelskov (S)
Kommunaldirektør: Rie Perry
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
Byrådet i Odsherred Kommune har i 2015 besluttet en vision frem mod 2025 under overskriften:
Odsherred Kommune – et naturligt fællesskab. Vi er og skal være en attraktiv kommune og et
naturligt sted at vælge at bo, besøge, drive virksomhed og arbejde i.
Visionen består af fire kernetemaer: Vi ser forskellighed som en styrke; Vi er nysgerrige og modige;
Vi har virkelyst; Vi er en kommune rig på muligheder og gode oplevelser.
Visionen skal over de næste par år udfoldes i konkrete initiativer. Visionen er fundamentet for budgetprocessen for 2016 og bidrager derfor til vækst og velfærd i Odsherred.
Særlig position i Danmark:
Odsherred Kommune er med over 26.000 sommerhuse landets største sommerhuskommune. Over
150.000 landliggere og turister opholder sig i sommerhalvåret i området.
Odsherred har Danmarks første geopark – Geopark Odsherred. Geopark Odsherred er et af de
største initiativer i Odsherred og inkluderer hele kommunens areal. I Geopark Odsherred tages
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udgangspunkt i de stedbundne ressourcer som potentiale for bæredygtighed, lokal identitet og
stolthed. Geopark Odsherred er kendetegnet ved, at istidslandskabet har en afgørende betydning
for fødevareproduktionen, kunsten og kulturhistorien.
Største udfordringer:
Uddannelsesniveauet hos den yngre andel af befolkningen er vigende. Samtidig oplever vi en aldrende befolkning. Vores største udfordring er tiltrækning af nye borgere, virksomheder og turister.
Mobil- og bredbåndsdækningen i kommunen medfører i et vist omfang, at virksomheder, borgere,
fritidsborgere og turister fravælger at komme til vores område.
Fakta om Odsherred Kommune
Selvom kommunegrænsen blot er 22 km har Odsherred Kommune 157 km kyststrækning, der
blandt andet huser 9 offentlige badestrande, 3 lystbådehavne og 2 færgehave.
Areal:

355,3 km2

Indbyggere:

32.665 indbyggere

Større byer:

Nykøbing Sjælland, Fårevejle, Højby, Asnæs, Vig, Rørvig

Udvalg af de større virksomheder: NKT Cales, Lundbeck, Poul Johansen Maskiner, DPA Microphones, Flux, Lammefjords Grønt, Højby Sjællands Brugsforening, Vig Brugsforening, Asnæs
og Omegns Brugsforening, R & S Madsen ApS.

Rebild Kommune
Borgmester: Leon Sebbelin (V)
Kommunaldirektør: Jes Lunde
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
Arbejdsløsheden er lav, og beskæftigelsesfrekvensen høj i Rebild Kommune. Vi er gode til at få
folk i arbejde, og samarbejdet med erhvervslivet er godt. De små og mellemstore virksomheder er i
vækst, og flere iværksættere etablerer sig. Blandt andet fordi erhvervsområderne og infrastrukturen
omkring motorvejen er attraktive.
Landbrug, bygge og anlæg, handel og fremstillingsvirksomhed er de fremherskende erhverv, men
med netværk, projekter og tætte samarbejder med for eksempel Aalborg Universitet og UCN skaber vi grobund for etableringen af flere videnvirksomheder.
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Rebild Kommune har et målrettet fokus på sundhed – for eksempel omkring forebyggelse, sundhedsfremmende aktiviteter og samarbejde med sygehuse/region omkring patientforløb – som er
med til at understøtte velfærdssamfundet både på kort og langt sigt.
Særlig position i Danmark:
Der er plads til både aktive oplevelser og fordybelse. Vi er Danmarks outdoor sportsdestination
nr. 1 – vi kalder det Triatland. Med udspring i Rebild Bakker og Rold Skov-områdets outdoor
sportsterræn, der blandt andet har en af Danmarks bedste MTB-ruter, har vi et mekka af attraktive
friluftsmuligheder, som gør os sundere, styrker indlæring og fællesskaber, mindsker social ulighed,
gør vores byer bedre at bo i, skaber arbejdspladser, og så tiltrækker friluftslivet turister fra både indog udland.
Største udfordringer:
Både privat- og erhvervsliv udfordres af dårlig mobildækning og bredbånd i landdistrikterne.
Fraflytning i landdistrikterne presser os til dyr omlægning af struktur i forbindelse med stort set
alt – fra børn & unge-området til plejehjem. Planloven og nogle af de begrænsninger, den medfører,
for eksempel omkring rummelighed til nye boligudstykninger i de større byer, holder os tilbage.
Det samme gør firkantede regler omkring detailhandel/andre virksomheder. God planlægning i en
landkommune er ikke nødvendigvis god planlægning i en storby. Vi udfordres også af problemer
med finansiering i landdistrikterne, som gør det vanskeligt at sikre vækst på tværs af kommunen.
Fakta om Rebild Kommune
Rebild Kommune har den laveste skatteprocent i Nordjylland på 25,1%, og sygefraværet blandt
medarbejderne er meget lavt – 4,2%. Et tal, der pt. placerer kommunen i top tre i Danmark.
Areal:

622,6 km2

Indbyggere:

29.047 indbyggere

Større byer:

Støvring, Skørping

Udvalg af de større virksomheder: Ambercon, Arcon-Sunmark, Dali, Dtek, Hagens Fjedre, Hef,
Hydrema Danmark, Marel Salmon, Mejlby & Vilsgaard, Mekoprint, Norlund, Nørager Mejeri,
Sawo, Sbs Automotive, Seritronic, Støvring Gymnasium, Sønderup Landkøkken, Terndrup Taxa
og Turistbusser.
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Ringkøbing-Skjern Kommune
Borgmester: Iver Enevoldsen (V)
Kommunaldirektør: Niels Erik Kjærgaard
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
Ringkøbing-Skjern Kommune er vækstjydernes hjem, og lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af job i området.
Den moderne vindmølle så dagens lys i kommunen, og i dag er Vestas en global koncern med afdelinger og møller spredt ud over hele verden. Med visionen Energi2020 er kommunen godt på vej til
at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi – i 2014 var vi halvvejs med en samlet
produktion på 54 procent.
Øvrige styrkepositioner er fødevare og produktion, hvor eksempelvis Arla investerer målrettet i
området.
Særlig position
Kommunens fire erhvervsmæssige styrkepositioner er: turisme, fødevarer, produktion og energi.
Erhvervene sker med udgangspunkt i områdets stedbundne værdier og traditioner og bidrager til,
at området er en væsentlig del af Produktionsdanmark.
Kommunen er Danmarks største kystferiekommune med årligt 5,1 mio. estimerede overnatninger
og en turismeomsætning på 2,7 mia. kroner.
Med udvidelsen af Hvide Sande Havn til fragthavn, etableringen af innovationscentret Innovest i
Skjern, den nye kreative bydel, Ringkøbing K og de store erhvervsmæssige investeringer omkring
Videbæk er kommunen nu mere end nogensinde før blevet en eksport-port til resten af Danmark
og verden.
Største udfordringer
Både den digitale og fysiske infrastruktur udfordrer områdets erhvervsliv og borgere. Planloven,
der blev skabt i en anden tid med et andet formål, udfordrer i dag erhvervslivets muligheder for at
vækste. Centraliseringen af statslige arbejdspladser skaber en ubalance, og de statslige arbejdspladser er nødvendige for et sundt arbejdsmarked, hvor der er karrieremuligheder til hele familien. Det
skal samtidig være muligt at finde et relevant og nærværende udbud af uddannelsesmuligheder i
hele landet.
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Fakta om Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune er Danmarks geografisk største. Ringkøbing Fjord skaber sammen
med Vesterhavet og Skjern Å en unik natur med et særdeles stort dyre-, fugle- og planteliv.
Areal:

1.489 km2

Indbyggere:

57.042 indbyggere

Større byer:

Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Tarm, Hvide Sande

Udvalg af de større virksomheder: Vestas Wind Systems A/S, Arla Foods Amba, Eagle Burgmann, K. P. Komponenter A/S, Ringkøbing Landbobank A/S, Landia A/S, IPL Group A/S,
Hansen & Larsen A/S, Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri A/S, GPV International A/S, Grene
A/S, Velux A/S, Vestjyllands Forsikring Gs., Ringkøbing Maskinværksted A/S, Troldtekt A/S, VM
Tarm A/S.

Slagelse Kommune
Borgmester: Stén Knuth (V)
Kommunaldirektør: Søren Lund Hansen
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
Slagelse Kommune er en mangfoldig kommune. Vi har stor bredde i vores erhvervsliv med store
produktionsvirksomheder, teknisk specialiserede virksomheder, store statslige og regionale arbejdspladser samt mange mindre virksomheder – blandt andet inden for fødevareerhvervet.
Kommunen bidrager også med et rigt kultur- og idrætsliv. Gerlev Idrætshøjskole er kendt langt ud
over landets grænser, og Guldagergaard i Skælskør tiltrækker internationalt anerkendte keramikere fra
hele verden. De mange foreninger skaber fællesskab og danner grobund for både bredde- og eliteidræt.
Slagelse Kommune huser desuden visionære skoler som blandt andet Eggeslevmagle Skole og Antvorskov Skole samt store ungdomsuddannelsesinstitutioner som Selandia, der gør de unge klar til
de mange videregående uddannelser, herunder University College Sjælland eller Syddansk Universitets afdelinger i Slagelse
Særlig position i Danmark:
Slagelse Kommune er Danmarks trafikale navlestreng med Storebæltsbroen som bindeled mellem
de forskellige dele af landet. Med en placering en time fra København og en time fra Odense er
Slagelse et oplagt sted at slå sig ned for virksomheder, der har brug for at rekruttere medarbejdere
inden for et bredt spektrum.
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Største udfordringer:
Slagelse Kommune har traditionelt haft mange produktionsvirksomheder. Derfor bliver kommunen hårdt ramt, når den type af virksomheder flytter produktionen til lavtlønslande. Det kræver
tid at ændre arbejdsstyrkens sammensætning væk fra ufaglærte produktionsjobs, og uddannelsesniveauet i kommunen er for lavt. Det medfører, at ledigheden ligger i den tunge ende, og det er en
udfordring at matche uddannelsesniveauet med de kompetencer, virksomhederne efterspørger.
Det er også en udfordring for kommunen, at infrastrukturen ikke er optimal. Rute 22, der forbinder Slagelse med Næstved og motorvejen til den kommende Femern Bælt-forbindelse, er en landevej, hvor trafikmængden overstiger kapaciteten. De høje brotakster på Storebæltsbroen hindrer
desuden fri bevægelighed i regionen.
Fakta om Slagelse Kommune
Slagelse Kommune er skabt af de tidligere kommuner Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj. I
kommunen finder man blandt andet vikingeborgen Trelleborg, der står som fyrtårn for vores
fælles historie som danskere.
Areal:

570 km2

Indbyggere:

77.000 indbyggere

Større byer:

Slagelse, Korsør, Skælskør

Udvalg af de større virksomheder: Arla, Slagelse Mejericenter, Harboes Bryggeri, Nilpeter, Danapak Flexibles, Westrup, Norisol, BILKA, Georg Berg, Grønvold & Schou, Røsva Skadeservice.

Struer Kommune
Borgmester: Mads Jakobsen (V)
Kommunaldirektør: Claus Damgaard
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
I Struer Kommune udgør fødevareklyngen 15.6% af den samlede beskæftigelse. I det vestjyske har
fødevareproduktion altid stået centralt – uanset om det gælder nicheproduktioner af delikatesser
baseret på traditionelt håndværk eller højproduktive mejerier, slagterier og fiskefabrikker.
På turismeområdet satser Struer Kommune på at løfte Limfjordsområdet op som en turismedestination gennem partnerskabet Enjoy Limfjorden med deltagelse af foreløbigt fire andre Limfjordskommuner.
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Projektet Maabjerg Energy Concept er planlagt til at stå færdigt i 2017. Fabrikken syd for Struer vil
skabe ca. 1000 arbejdspladser i anlægsfasen og ca. 400 permanente jobs på selve fabrikken. Bioethanol-fabrikken ved Maabjerg Energy Concept bliver Nordeuropas største og kan være med til at
tiltrække en underskov af virksomheder.
Særlig position i Danmark:
Struer har en særlig position som hjemsted for en klynge af Danmarks – og verdens – bedste og
mest innovative virksomheder inden for lydteknologi og lydinnovation. Danmark har en unik
position på verdensmarkedet, når det kommer til lyd inden for blandt andet forskning, højtalere og
elektroniske komponenter til lydindustrien. Struer driver i dag denne styrkeposition fremad under
betegnelsen ”Struer – Lydens By”, hvor der satses bredt på både erhverv, velfærdsinnovation, kultur
og turisme.
Største udfordringer:
Fra 2009-2012 mistede kommunen knap 1500 arbejdspladser. Samtidig udfordres kommunen af
den demografiske udvikling. Flere bliver ældre, mens børnetallet generelt er faldende. Struer har
i dag tredjefærrest statslige arbejdspladser i Danmark. Alligevel er ledigheden lav, og virksomhederne har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det er en barriere for at skabe yderligere
vækst.
For at realisere Maabjerg Energy Concept mangler man politisk at vedtage nationale iblandingskrav
og en anerkendelse af, at projektet kan gennemføres som et samlet varmeforsyningsprojekt.
Fakta om Struer Kommune
Struer by er landets yngste købstad (1917) og strækker sig helt ned til vandet med en kystlinje på
136 kilometer. I 2014 blev kommunen af Ejendomsforeningen Danmark kåret til at være landets
mest ejendomsvenlige kommune.
Areal:

250,84 km2

Indbyggere:

21.439 indbyggere

Større byer:

Struer, Hvidbjerg, Humlum, Hjerm, Asp / Linde

Udvalg af de større virksomheder: Bang & Olufsen, Martin Munkebo, Hvidbjerg Vinduet, Medicom, Jensen’s Foods, DSB / Arriva, Nagel Transport og Logistik, Østermark Entrepenørforretning,
Ivan Jakobsen Entrepenørforretning, Struer Gymnasium, Bergske Blade, Skattecenter Struer.
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Svendborg Kommune
Borgmester: Lars Erik Hornemann, (V)
Kommunaldirektør: Erik Meldgård Bendorf
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
Svendborg er kendt som en stærk uddannelsesby med bl.a. flere søfartsuddannelser, social- og
sundhedsuddannelser, Svendborg Gymnasium og Svendborg Erhvervsskole. Hertil kommer en
række højskoler og efterskoler.
Herudover har Svendborg en stærk maritim klynge og en velfunderet turisme/oplevelsesklynge.
Svendborg er også en af de byer i Danmark med flest kreative iværksættere og den nyåbnede Fremtidsfabrikken.
Særlig position i Danmark:
Svendborg Kommune er stærk på sports- og uddannelsesområdet og har mange stærke mindre erhvervsklynger. Herudover er der fokus på idrætsområdet i folkeskolerne, hvor Svendborg gennem
en årrække har været en del af det såkaldte ”Svendborg-projekt”, der er verdens største forskningsprojekt af sin art.
Største udfordringer:
Fyn – og dermed også Svendborg – har et vækstmæssigt efterslæb, der blandt andet er begrundet
i et lavere beskatningsgrundlag end i resten af landet. Den problemstilling bliver ikke gjort bedre
af udligningsordningen, der hvert år koster Svendborg Kommune omkring 200 mio. kr. af hårdt
tiltrængte midler.
Fakta om Svendborg Kommune
Ud over Sydfyn dækker kommunen blandt andet øerne Tåsinge, Thurø, Drejø, Hjortø og Skarø i
det Sydfynske Øhav.
Areal:

417 km2

Indbyggere:

58.138 indbyggere

Større byer:

Svendborg, Thurø By, Vindeby, Stenstrup, Skårup, Ollerup, Gudme, Oure

Udvalg af de større virksomheder: Svendborg Sygehus, Svendborg Erhvervskole, Svendborg
Gymnasium, Oure-skolerne, Ollerup Skolerne, McBaren Tobacco A/S, S.H. Group A/S, Ørskov
Frugt A/S, Svendborg Brakes A/S, Scandinavian Brake System A/S, Scan Hide, Erik Jørgensen
Møbelfabrik A/S, CC Jensen A/S, Fynske Bank A/S, Jens Schultz A/S, SSP Technology, Netværk
Danmark.
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Sønderborg Kommune
Borgmester: Erik Lauritzen (S)
Kommunaldirektør: Søren Bonde
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
Sønderborg har nogle af landets største, globale industrikoncerner med en underskov af små og
store virksomheder, hvoraf en stor del beskæftiger sig med teknologi. I Sønderborg-området findes
Danmarks højeste koncentration af ingeniører næst efter København, og her er en rig tradition for
iværksættere og teknologisk udvikling. 60 procent af Sønderborgs industrivirksomheder beskæftiger sig med grønne energiløsninger, blandt andet i det nationale klyngeinitiativ CLEAN. Hver 10.
arbejdsplads i Sønderborg findes inden for energi- og klimaudvikling, men også byggesektoren og
fødevaresektoren er stærke her. Sønderborg indtager desuden en markant position som landets
næststørste kommune målt på antallet af industriarbejdspladser.
Særlig position i Danmark:
Sønderborg ligger kun to timers kørsel fra Hamborg, og med en ny motorvej og en lufthavn med
fem daglige flyvninger til og fra København er kommunen godt forbundet. I Sønderborg er 14,6
procent af de beskæftigede i den private sektor højtuddannede, hvilket er markant over det generelle niveau i Syddanmark. Det skyldes ikke mindst områdets mange teknologiske virksomheder.
Desuden er Sønderborg et centrum for uddannelse med Syddansk Universitet, som har landets
mest internationale campus. I Sønderborg arbejder byrådet desuden med udvikling af Byens Havn
efter en masterplan af verdensarkitekten Frank Gehry.
Sønderborg Kommune er kendt for at sætte ambitiøse mål – blandt andet med visionen ProjectZero, som skal gøre området CO2-neutralt inden 2029.
Største udfordringer:
Sønderborg Kommune har tilbagegang i befolkningstallet. Der fødes færre børn, og der bliver færre
unge og personer i den erhvervsaktive alder, samtidig med at antallet af ældre over 65 år stiger. I de
seneste år er kommunen desuden ramt af udflytning af statslige og regionale arbejdspladser. Selvom
Sønderborg fortsat er landets næststørste kommune målt på antallet af industriarbejdspladser, har
finanskrisen medført, at der er sket en reduktion i antallet af arbejdspladser inden for sektoren.
For områdets mange teknologiske virksomheder er det en udfordring at rekruttere specialister på
ingeniørområdet. Også andre brancher har stigende problemer med at tiltrække arbejdskraft, og
det bremser vækstmulighederne.
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Fakta om Sønderborg Kommune
Sønderborg er landets 16. største kommune og har Danmarks længste kystskov på østsiden af
Als. Desuden er Sønderborg kendt for sin rige historie med fyrsteslotte og Dybbøl Banke. Det er
med til at gøre området til et af landets mest besøgte feriemål med årligt tre millioner gæster, og
det er et område i udvikling.
Areal:

496 km2

Indbyggere:

75.000 indbyggere

Større byer:

Sønderborg, Nordborg, Gråsten, Augustenborg, Broager

Udvalg af de større virksomheder: Danfoss, Siemens, Linak, OJ Electronics, Telebilling, Sitel, I P
Nordic, SAAB, Danish Crown, Brdr. Ewers.

Thisted Kommune
Borgmester: Lene Kjelgaard Jensen (V)
Kommunaldirektør: Carsten Sand Nielsen
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd:
Thisted Kommune bidrager med et af regionens højeste antal beskæftigede. De beskæftigede er
primært erhvervsfagligt uddannede og bidrager med en bred indsigt i produktspecifikationer, som
sammen med udviklingsafdelinger er med til at udvikle innovative produkter og virksomheder
med særlige styrker inden for metal, plast og fødevareindustrien samt landbrug, fiskeri og byggeri.
Thisted Kommune er desuden en af Danmarks førende klimakommuner og selvforsynende med
vedvarende energi. Denne position bidrager gennem flere testcentre til udviklingen af fremtidens
bæredygtige energiløsninger både på nationalt og international plan.
Særlig position i Danmark:
Hanstholm Havn er Danmarks største konsumfiskerihavn målt på omsætning. Store mængder af
produkterne eksporteres til alle hjørner af verden. Thisted Kommune har sammen med borgerne
været med til at skabe en helt speciel kultur inden for landdistriktsudvikling, som har høstet både
national og international anerkendelse. Først og fremmest eksemplificeret ved aktiviteterne bag
Cold Hawaii samt Vestervig, som har modtaget prisen ”årets landsby i 2013”.
Største udfordringer:
Thisted Kommune er udfordret af en række strukturelle forhold, hvoraf de vigtigste er faldende
indbyggertal, stigende gennemsnitsalder, uddannelsesmæssigt og sundhedsmæssigt efterslæb og
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tab af arbejdspladser. Den kontinuerlige centralisering af uddannelser, statslige og regionale arbejdspladser og statslige investeringer har forstærket disse udfordringer.
Fakta om Thisted Kommune
Thisted Kommune ligger ud til Vesterhavet med en kystlinje på 226 km og har samtidig en storslået natur med blandt andet Danmarks første nationalpark.
Areal:

1.073,70 km2

Indbyggere:

44.016 indbyggere

Større byer:

Hurup, Hanstholm, Snedsted, Nors, Klitmøller, Sennels, Bedsted

Udvalg af de større virksomheder: Cimbria Unigrain A/S, Sjørring Maskinfabrik A/S, P. Taabbel
& co A/S, Pandalus A/S, Scanfish A/S, IdealCombi A/S, Coloplast A/S, Hanstholm Elektronik
A/S, Tican, Hilding Anders A/S (Huma), William Demant Holding A/S (Oticon), Dolle A/S, Csk
Stålindustri A/S, Bach Composite A/S, NetIP A/S, ab metal A/S, Dragsbæk A/S, Premier A/S.

Varde Kommune
Borgmester: Erik Buhl Nielsen (V)
Kommunaldirektør: Mogens Pedersen
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
Varde Kommune er Danmarks næststørste turismekommune, og den store aktivitet i oplevelsessektoren skaber betydelig vækst, omsætning og valutaindtjening. Kommunen huser desuden en
mangfoldighed af produktionsvirksomheder, som er en del af et stærkt vestjysk industribånd.
Varde Kommune er også en landbrugskommune, og de mange landbrug giver en del jobs og indtjening til en række produktionsvirksomheder og følgeerhverv, som også findes i kommunen.
Varde Kommune har tillige en række garnisioner og militære uddannelser samt et af Nordeuropas
bedste øvelsesterræner til brug for militær uddannelse.
Særlig position i Danmark:
Varde Kommune er en veldrevet kommune, hvor der er skabt en god balance mellem service og
økonomiske prioriteringer.
Vi har styrkepositioner inden for turisme, produktion, landbrug og Forsvaret. Varde Kommune blev
derudover årets højdespringer i DI’s årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner.
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Største udfordringer:
Vi mangler arbejdskraft i Varde Kommune. Mulighederne for belåning er vanskelige i dele af kommunen, og det gør det blandt andet svært at bosætte sig og skabe vækst. Varde Kommune er udfordret af
en skæv demografisk fordeling af befolkningen, og nogle landdistrikter er præget af fraflytning. Fiberog især mobilnet skal være endnu bedre, end det er, hvis vi skal indfri vores fulde potentiale.
Fakta om Varde Kommune
Kommunen er kendt for sin smukke natur, der omfatter såvel den nordlige del af Nationalpark
Vadehavet samt hele Jyllands første Naturpark, Naturpark Vesterhavet. Kommunen blev i 2014
kåret som Årets Cykelkommune. I 2017 åbnes Museumscenter Tirpitz, der bygges i Blåvand i
tilknytning til en eksisterende bunker.
Areal:
1.240 km2
Indbyggere:
Større byer:

50.200 indbyggere
Varde, Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel, Agerbæk, Ansager, Alslev,
Outrup

Udvalg af de større virksomheder: Nobia (HTH), Fiber Visions, Tican, BoConcept, Skylight,
Forsvaret, Kvist industries, Flensted, Norlax, Titan.

Vesthimmerlands Kommune
Borgmester: Knud Kristensen (K)
Kommunaldirektør: Henrik Kruuse
Hvordan bidrager vi til Danmarks velfærd?
Golfarrangementet, Made in Denmark, finder sted i Gatten, hvor det medvirker til at markere
egnen. European Tour forventes at tiltrække op mod 80.000 tilskuere igen i 2015. Den årlige træskibssejlads Limfjorden Rundt med start i Løgstør påkalder sig stor lokal og international opmærksomhed.
Det vesthimmerlandske landbrug er omlagt til store kvæg- og svinebedrifter. Industrien er hovedsageligt underleverandører til større virksomheder uden for kommunen. Ledighedsprocenten i
Vesthimmerland ligger nogenlunde på landsgennemsnittet, og som nr. 4 blandt de 11 kommuner i
Region Nordjylland.
Særlig position i Danmark:
Vesthimmerland har en ganske særlig kulturarv. Skarp Salling Karret og Gundestrupkarret, Bor-
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remosefæstningen, Aggersborg og Vitskøl Kloster hører til de vigtigste levn fra Danmarks oldtid,
vikingetid og middelalder og vidner om omfattende beboelser og aktivitet.
I Vesthimmerland ses værker af både lokale og nationalt anerkendte kunstnere. Eksempelvis er Per
Kirkeby rigt repræsenteret i Aars med bygninger, skulpturer og maleri.
Kommunen byder også på rige muligheder for at få naturoplevelser, hvad enten det er mountainbike i Uhrehøj plantage eller windsurfing ved Trend.
Største udfordringer:
Centralisering dræner egnen for statslige arbejds- og uddannelsespladser. Vilkårene for landbrug
og erhverv gør det svært at fastholde og udvikle erhvervslivet. Bosætningen er stærkt hæmmet af
uhensigtsmæssige vilkår for boligfinansiering.
Fakta om Vesthimmerlands Kommune
Kommunens meget afvekslende natur med istidsdale og flade hedearealer kan opleves ad kilo
meterlange afmærkede ruter gennem De himmerlandske Heder.
Areal:

769,79 km2

Indbyggere:

37.000 indbyggere

Større byer:

Aars, Farsø, Aalestrup, Løgstør

Udvalg af de større virksomheder (Over 50 ansatte): Agri Nord, Airmaster A/S, Berg & Probeco
A/S, Danilift, Danpo A/S, Dansk Skalform A/S, Fjelsø Entreprise, GPV Electronics A/S, Gunnar
Nielsen. Aars A/S, Henriksen & Madsen A/S, Himmerlands Vikarservice I/S, Himmerlandskød
A/S, Hornum Murer- og Entreprenørforretning Knud Kristensen A/S, Jeld-Wen Danmark A/S,
Jernstøberiet Dania ApS, Logstor A/S, Luxaflex Scandinavia A/S, Lyngsoe Systems A/S, NCO Byg
Aars A/S, Nordkabel A/S, Outline Vinduer A/S, Salling Plast A/S, Scandi Byg A/S, Time Export
A/S, Treco A/S, Vognmand Børge Møller.
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11. Appendiks
Dette kapitel indeholder baggrundsinformationer og fakta om de fire store reformer i 00’erne,
kommunalreformen, sygehusreformen samt politi- og retsreformen, der har været med til at øge
centraliseringen i Danmark som beskrevet i kapitel 2 ”Historier fra Danmark”. Danmark på Vippen
har selv indsamlet alle informationerne.

11.1. K
 ommunalreformen – følgende byer mistede deres rådhusfunktion med
deraf følgende konsekvenser for lokalsamfundet
Region Hovedstaden
Smørum
Stenløse
Kokkedal
Slangerup
Skibby
Jægerspris
Hundested
Farum
Gilleleje
Skævinge
Birkerød

Region Sjælland
Faxe
Rønnede
Nysted
Nørre Alslev
Sakskøbing
Stubbekøbing
Væggerløse
Nørre Jernløse
Svinninge
Jyderup
Tølløse
Svebølle
Gørlev
Ubby
Høng
Borup
Lyndby
Hvalsø
Holeby
Søllested
Rødby
Nakskov
Dannemare
Horslunde
Fuglebjerg
Mogenstrup
Fensmark
Glumsø
Fårevejle Stationsby
Nykøbing Sjælland
Gundsømagle
Gl. Viby
Dalmose
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Region Syddanmark
Haarby
Tommerup
Vissenbjerg
Aarup
Grindsted
Otterup
Søndersø
Bramming
Ribe
Nørre Broby
Faaborg
Ryslinge
Årslev
Gram
Vojens
Langeskov
Munkebo
Vamdrup
Lunderskov
Christiansfeld
Humble
Tranekær
Ejby
Nørre Aaby
Ullerslev
Ørbæk
Egebjerg
Gudme
Augustenborg
Broager
Gråsten
Nordborg
Ullerup
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Region Hovedstaden

Region Sjælland
Korsør
Skælskør
Dianalund
Stenlille
Hårlev
Langebæk
Stege
Præstø

Region Syddanmark
Hørup
Bredebro
Højer
Løgumkloster
Skærbæk
Toftlund
Ølgod
Nørre Nebel
Oksbøl
Årre
Rødding
Brørup
Holsted
Børkop
Egtved
Give
Marstal
Bov
Lundtoft
Rødekro
Tinglev
Jelling

Region Midtjylland
Hadsten
Hammel
Hvorslev
Juelsminde
Uldum
Aulum
Vildbjerg
Kibæk
Ulfborg
Vinderup
Gedved
Brædstrup
Nørre-Snede
Brande
Glesborg
Allingåbro
Auning
Langå
Tvede
Fårup
Hvide Sande
Tarm

Region Nordjylland
Skagen
Sæby
Hirtshals
Dronninglund
Vrå
Sindal
Brovst
Fjerritslev
Pandrup
Mariager
Arden
Hadsund
Terndrup
Nørager
Hanstholm
Hurup
Aalestrup
Farsø
Løgstør
Nibe
Gandrup
Storvorde
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Region Midtjylland
Videbæk
Skjern
Gjern
Kjellerup
Them
Galten
Hørning
Ry
Durup
Ramsing
Breum
Thyholm
Ebeltoft
Kolind
Hornslet
Bjerringbro
Karup
Ørum
Stoholm
Møldrup

11.2. S
 ygehusreformen – følgende byer har mistet eller står til at miste et sygehus som konsekvens af sygehusreformen
Faktaboks – Sygehuse, som er eller bliver lukket
Region
Nordjylland

Steder
Brovst
Terndrup

Midtjylland

Herning
Holstebro
Ringkøbing
Brædstrup
Odder
Kjellerup
Skive
Grenaa
Aarhus, Nr.brogade
Aarhus, Tage H.gade
Aarhus, P.P.Ø.gade
Risskov
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Region
Syddanmark

Steder
Faaborg
Augustenborg
Haderslev
Hviding
Odense UH
Fredericia
Ringe
Strandvænget

Sjælland

Korsør
Kalundborg
Nakskov
Faxe
Holbæk (psykiatri)
Dianalund (psykiatri)
Annebergparken N.Sj.
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11.3. F
 ølgende byer står til at få udvidet deres sygehuse i konsekvens af sygehusreformen
Faktaboks – Nye sygehusbyggerier
I Gødstrup og Aarhus arbejder gravemaskinerne og håndværkerne nu på højtryk, og det samme
gælder i Aalborg og Slagelse. I Odense og Køge er der byggestart i 2015, og i Nordsjælland forventes det første spadestik i 2017.
Region
Nordjylland
Midtjylland

Syddanmark

Nybyggeri
Nyt Universitetshospital Aalborg
DNV Gødstrup

Om-/udbygning

Det Ny Universitetshospital (DNU) Aarhus

Sjælland

Nyt Odense Universitetshospital
Køge Sygehus
Psykiatrisk Sygehus Slagelse

Hovedstaden

Nyt Hospital Nordsjælland

Regionshospitalet Viborg
Kolding Sygehus
Aabenraa Sygehus

Slagelse Sygehus

Nyt Hospital Bispebjerg
Det Nye Rigshospital
Nyt Hospital Herlev
Nyt Hospital Hvidovre
Ny Retspsykiatri Sct. Hans
Kilde: De 16 kvalitetsfondsbyggerier, godtsygehusbyggeri.dk, august 2014
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Byggestart
2013
2012
2013
2012
2008
2012
2015
2015
2012
2011
2017
2014
2014
2014
2016
2014
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11.4. P
 olitikredse frem til 31. januar 2007, hvor alle politikredse havde
bemandede stationer
Faktaboks – Politikredse frem til 31. december 2006
Jylland
Esbjerg
Fredericia
Frederikshavn
Grenaa
Gråsten
Haderslev
Herning
Hjørring
Hobro
Holstebro
Horsens
Kolding
Løgstør
Odder
Randers
Ribe
Ringkøbing
Silkeborg
Skive
Sønderborg
Thisted
Tønder
Varde
Vejle
Viborg
Aalborg
Aarhus

Fyn

Sjælland

Assens
Middelfart
Nyborg
Odense
Svendborg

Bornholm
Frederiksberg
Frederikssund
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Helsingør
Hillerød
Holbæk
Hvidovre
Kalundborg
København
Køge
Lyngby
Nakskov
Nykøbing Falster
Næstved
Ringsted
Roskilde
Slagelse
Tårnby
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11.5. P
 olitikredse fra 1. januar 2007 med bynavn på de byer, hvor hovedstationen ligger
Faktaboks – Politikredse fra 1. januar 2007
Jylland

Fyn

Sjælland

Nordjyllands Politi
(hovedsæde: Aalborg)

Fyns Politi
(hovedsæde Odense)

Midt- og Vestsjællands Politi
(hovedsæde Roskilde)

Østjyllands Politi
(hovedsæde Aarhus)

Sydsjællands- og Lolland-Falsters
Politi (hovedsæde Næstved)

Midt- og Vestjyllands Politi
(hovedsæde Holstebro)

Nordsjællands Politi
(hovedsæde Hillerød)

Sydøstjyllands Politi
(hovedsæde Horsens)

Københavns Vestegns Politi
(hovedsæde Albertslund)

Syd- og Sønderjyllands Politi
(hovedsæde Esbjerg)

Københavns Politi
(hovedsæde København)
Bornholms Politi
(hovedsæde Rønne)

Lokalpolitistationer udover hovedsædet:
Nordjyllands Politi
Nordjyllands Politi har lokalpoliti i Frederikshavn, Hjørring og Himmerland (Hobro).
Østjyllands Politi
Østjyllands Politi har lokalpoliti i i Randers og Grenaa.
Midt- og Vestjyllands politi
Midt- og Vestjyllands Politi har lokalpoliti i Herning, Ringkøbing, Silkeborg, Viborg, Skive og
Thisted.
Sydøstjyllands Politi
Sydøstjyllands politi har lokalpoliti i Vejle, Kolding, Fredericia, Skanderborg og Billund.
Syd- og Sønderjyllands Politi
Syd- og Sønderjyllands politi har lokalpoliti i Varde, Vejen, Ribe, Haderslev, Aabenraa, Tønder og
Sønderborg.
Fyns Politi
Fyns politi har ikke egentlige stationer i andre byer. Der er lokalstationer i en række byer med reduceret åbningstid, herunder Nyborg, Svendborg, Faaborg, Assens og Middelfart.
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Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har lokalpoliti i Næstved, Slagelse, Vordingborg, Nykøbing
Falster og Nakskov.
Midt- og Vestsjællands Politi
Midt- og Vestsjællands Politi har lokalstationer med begrænset åbningstid i Ringsted, Holbæk,
Køge, Kalundborg, Nykøbing Sjælland og Karlslunde.
Nordsjællands Politi
Nordsjællands Politi har lokalstationer uden døgnbemanding i Helsingør, Gentofte og Frederikssund.
Københavns Vestegns Politi
Københavns Vestegns Politi har lokalpoliti i tre lokalstationer (øst, vest, nord).
Københavns Politi
Københavns Politi har en række lokationer i Københavnsområdet.
Bornholms Politi
Bornholms Politi har adresse i Rønne.

11.6. Byretter frem til 31. december 2006
Faktaboks – Byretter frem til 31. december 2006
Jylland
Brædstrup
Brønderslev
Esbjerg
Fjerritslev
Fredericia
Frederikshavn
Grenaa
Grindsted
Gråsten
Haderslev
Herning
Hjørring
Hobro

Fyn

Sjælland

Assens
Faaborg
Middelfart
Nyborg
Odense
Svendborg

Ballerup
Brøndbyerne
Frederiksberg
Frederikssund
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Helsinge
Helsingør
Hillerød
Holbæk
Hvidovre
Hørsholm
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Jylland
Holstebro
Holsted
Horsens
Kjellerup
Kolding
Lemvig
Mariager
Maribo
Nibe
Nykøbing Mors
Randers
Ribe
Ringkøbing
Rødding
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Skjern
Sæby
Sønderborg
Terndrup
Thisted
Tønder
Varde
Vejle
Viborg
Aabenraa
Aalborg
Aarhus

Sjælland
Kalundborg
Korsør
København
Køge
Lyngby
Nakskov
Nykøbing F.
Nykøbing Sjælland
Næstved
Ringsted
Roskilde
Rudkøbing
Rødovre
Rønne
Slagelse
Sorø
Store-Heddinge
Tårnby
Taastrup
Vordingborg
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11.7. Retskredse fra 1. januar 2007
Faktaboks – Retskredse fra 1. januar 2007
Jylland

Fyn

Sjælland

Retten i Hjørring (Lokation iflg.
hjemmeside: Hjørring)

Retten i Odense (Lokation iflg. hjemmeside: Odense)

Retten i Nykøbing Falster (Eneste
lokation iflg. hjemmeside: Nykøbing
Falster)

Retten i Aalborg (Lokation iflg.
hjemmeside: Aalborg)

Retten i Svendborg (Lokation iflg.
hjemmeside: Svendborg)

Retten i Næstved (Lokation iflg.
hjemmeside: Næstved, bitingsted:
Slagelse)

Retten i Randers (Lokation iflg.
hjemmeside: Randers, afdeling i
Grenaa)

Retten i Holbæk (Lokation iflg.
hjemmeside: Holbæk)

Retten i Aarhus (Lokation iflg. hjemmeside: Aarhus)

Retten i Roskilde (Lokation iflg.
hjemmeside: Roskilde)

Retten i Viborg (Lokation iflg. hjemmeside: Viborg)

Retten i Hillerød (Lokation iflg.
hjemmeside: Hillerød)

Retten i Holstebro (Lokation iflg.
hjemmeside: Holstebro, afdeling i
Thisted)

Retten i Helsingør (Lokation iflg.
hjemmeside: Helsingør)

Retten i Herning (Lokation iflg.
hjemmeside: Herning)

Retten i Lyngby (Lokation iflg. hjemmeside: Lyngby)

Retten i Horsens (Lokation iflg.
hjemmeside: Horsens)

Retten i Glostrup (Lokation iflg.
hjemmeside: Glostrup)

Retten i Kolding (Lokation iflg.
hjemmeside: Kolding, biting (afdeling): Vejle)

Retten på Frederiksberg (Lokation
iflg. hjemmeside: Frederiksberg)

Retten i Esbjerg (Lokation iflg. hjemmeside: Randers)meside: Randers)

Københavns Byret (Lokation iflg.
hjemmeside: København)

Retten i Sønderborg (Lokation iflg.
hjemmeside: Sønderborg, afdelingskontorer i Haderslev og Tønder)

Retten på Bornholm (Lokation iflg.
hjemmeside: Rønne)
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Et Danmark i balance er et rigere Danmark
Denne Hvidbog fra Danmark på Vippen dokumenterer, at de senere års udvikling i retning
af, at Det Lokale Danmark bliver tømt, og danskerne i stigende grad flytter til de store byer,
ikke er en eller anden form for ’naturkraft’, som vi ikke kan kæmpe imod.
Tværtimod viser bogens konklusioner, at udviklingen er et klart resultat af politiske beslutninger, der er truffet de seneste 10 år. Beslutninger, som reelt har modarbejdet de politiske
prioriteter om et balanceret Danmark, som alle danske partier ellers er enige om. Disse
’forkerte’ centraliseringsbeslutninger kombineret med Finanskrisen og en svækkelse af de
lokale kreditmuligheder og deraf følgende fald i ejendomspriser i Det Lokale Danmark har i
de seneste 7-8 år accelereret en udvikling mod storbyerne, der ellers ikke har været karakteristisk for Danmark, og som derfor ikke er nogen form for ’naturlov’.
Hvidbogen kommer med konklusioner om, hvad der er gjort galt, og anbefalinger til, hvad
der kan gøres rigtigt for at skabe et rigere Danmark, der er i bedre overensstemmelse med
de politiske ønsker og ambitioner om at skabe et Danmark i balance. Et Danmark, hvor danskerne kan bosætte sig, hvor de vil, med en sikker viden om og fornemmelse af, at kortene er
givet efter rimelige og fair principper.
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