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Hvordan skaber vi et mere sammenhængende og geografisk lige land? 

Det spørgsmål var i fokus, da Landsforeningen Danmark på Vippen og Tænketanken Cevea afholdt konference i 
RemisenBrande d. 20. september 2017. 

Formålet med konferencen var at se fremad og komme med konkrete bud på, hvordan vi kan rette op på den skævvridning, 
der ses i det danske samfund. Kort sagt: Hvad kan vi gøre for igen at få skabt et Danmark i balance? 

På konferencen kom der en masse kvalificerede bud på det spørgsmål fra oplægsholdere, paneldeltagere og publikum. 
Danmark på Vippen har samlet en stor del af de gode forslag i dette hæfte. De skal nu – lige som Danmark på Vippens 
øvrige arbejde – være med til at kvalificere debatten om et Danmark i balance og vende blikket fra udfordringer til løsninger. 
   
Forslagene stammer dels fra oplægsholderne og paneldebatterne, men også fra de 120 svar, som på dagen blev givet af 
deltagerne på konferencen på spørgsmålet om, hvad de vil anbefale Folketinget at gennemføre i forhold til målet om at 
skabe vækst og udvikling i hele Danmark. 

Denne samling af løsningsforslag viderebringes til Udvalget for levedygtige landsbyer efter aftale med udvalgets formand, 
Jens Kr. A. Møller. Således indgår løsningsforslagene i udvalgets arbejde, som præsenteres for Erhvervsministeriet i 
begyndelsen af 2018. 

Vi håber, du finder forslagene inspirerende. God læselyst! 

Landsforeningen Danmark på Vippen  

Det Lokale Danmarks fremtid 



1. Folketinget skal vedtage en samlet vision  

Der er behov for en vision for at styrke hele landet. En samlet vision for et Danmark i balance, vedtaget af hele Folketinget, 
som skal være rettesnor for den politik, der føres i Danmark. Det konkluderede Kristian Weise, direktør i Tænketanken 
Cevea, på baggrund af en gennemgang af den markante geografiske ulighed, der er i Danmark.  

Et forslag, som Jakob Fastrup, formand for Danmark på Vippen, bekræftede er helt essentielt for Danmark på Vippen – 
og en forudsætning for, at et Danmark i balance kan udvikles og forankres. Bliver en samlet vision til virkelighed, vil det 
ifølge Fastrup betyde mulighed for mere langsigtede initiativer for Det Lokale Danmark fremfor lappeløsninger.  

Danmark på Vippen mener, at vores fælles velstand bedst fastholdes og forbedres ved, at hele Danmark bidrager ligeligt og 
får mulighed for at bidrage ligeligt til landets indkomstudvikling. Derfor kæmper Danmark på Vippen for vækst, velstand og 
lige vilkår i hele Danmark. 

”Uanset hvor i Danmark man 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.” 

Danmark på Vippens forslag til en vision for Danmark.



for et Danmark i balance 

”Folketinget bør prioritere en samlet vision for, hvordan et Danmark i balance kan udvikles og forankres, sådan 
som man bl.a. har gjort det i Sverige. Her fremlagde alle otte partier – fra højre mod venstre – i den svenske 

Riksdag i januar 2017 en fælles politik, der skal gøre det attraktivt at bo, leve og arbejde i hele Sverige. Samme 
velvilje til at samarbejde på tværs af partierne ser vi meget gerne i Folketinget.” 

”Det, der bekymrer vores medlemmer mest, er,
hvordan vi får fat på kvalificeret arbejdskraft. 1/3 af de 
virksomheder, som forsøger at rekruttere, kan ikke få 

det, de har behov for. Det drejer sig både om 
ufaglærte, faglærte, folk med videregående 

uddannelse – ja, alle typer af arbejdskraft. Konkret 
betyder det, at virksomhederne går glip af ordrer, 

hvilket naturligvis er helt uholdbart i længden.” 

”Omkring 31 % af vores medlemmer betragter mangel på 
kvalificeret arbejdskraft som den største barriere for vækst. 

Flere må takke nej til ordrer på den baggrund.” 

”Mange virksomheder oplever store 
rekrutteringsudfordringer. De udfordringer er størst uden 

for de større byer.” 

Selvom formålet med konferencen var at kigge fremad og komme med bud på initiativer, der vil styrke Det Lokale Danmark, slog 
flere paneldeltagere også fast, hvordan den aktuelle situation ser ud. Her fokuserede flere specifikt på den manglende arbejdskraft 
i Det Lokale Danmark. En situation, som netop kan afhjælpes, hvis Folketinget vedtager en samlet vision med klare mål og 
strategier for, hvordan man eksempelvis sikrer arbejdskraft i hele Danmark. Det er der et stort behov for: 

Jakob Fastrup og Kristian Weise i Jyllands-Posten d. 20. september 2017

Fini Beilin, direktør Dansk Arbejdsgiverforening

Morten Holm Østergaard, erhvervspolitisk chef Landbrug & Fødevarer 

Marie-Louise Lindeløv, chefkonsulent Dansk Industri



2. Danmark skal lære 

Judith Kortgård (NO), fagdirektør Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet

I Norge har man vedtaget en samlet vision for udviklingen af hele Norge. Måske netop derfor har man i Norge også et andet 
syn på de områder, der ligger uden for de større byer – det på trods af, at der i Norge i sagens natur er meget længere 
mellem de enkelte byer og landområder.  

Judith Kortgård (NO), fagdirektør Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, fortalte på konferencen 
om, hvordan man i Norge fører en politik, der er til gavn 
for vækst og udvikling i hele landet.  Der er i Norge bred 
politisk enighed om at tage vare på hele landet. I Norge 
er det et erklæret mål at skabe regional balance.  

Værktøjskasse, som den norske regering vil bruge 

- Vækstfremmende skattelettelser, innovation og satsning 
på samkørsel. 

- Brug og udvikling af plansystemet.

- Målrettet indsats til erhvervslivet – herunder regionale 
vækst- og kompetencestrategier. 

- Risikovillig kapital i distrikter. 

- Regional investeringspolitik.   

"By og distrikt er ikke modsætninger, men 
afhængige af hinanden."  



Judith Kortgård (NO), fagdirektør Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Norge arbejder med lokal samfundsudvikling 

- Effektivisering og automatisering i virksomheder. 

- Prioriterer klynge- og innovationsfremmende 
virkemidler for at støtte op om virksomhedernes behov. 
   
- Regionerne opfordres til at arbejde med smart- 
specialering og regionale vækststrategier. 

- Der er forventninger om brede regionale
kompetencepolitiske strategier. 

Eksempler på initiativer, som Norge har gennemført 
for en bedre balance 
- Enklere forvaltning i yderområderne. 

- Udflytning af statslige arbejdspladser. 

- Lokale dagligvarebutikker finansieres af statsbudgettet. 

”Vi er dygtige til regionalpolitik, men vi har 
jo ikke noget valg, for alle virksomhederne 

ligger i hele landet.” 

af nabolande



”Danmark er et af de få lande, hvor vi opfatter vores land som én region.” 
Lise Lyck, cand.polit.

Ikke blot kan Danmark lære af Norge, vi kan også finde inspiration hos andre sammenlignelige lande som fx Sverige, 
Finland, Storbritannien, Tyskland og Island. Det gav Lise Lyck, cand.polit., et grundigt indblik i på konferencen. Lise 
Lycks forklaring på Danmarks fokus på centralisering de seneste årtier er, at:  

Fx kender vi Tysklands länder med selvbestemmelse og Hollands adskillige regioner. Vi bør ifølge Lise Lyck drive mere 
decentral politik i Danmark, hvis udviklingen skal vendes. 

Instrumenter, som er anvendt i andre lande til at skabe balance 
- Udflytning af statslige arbejdspladser. Sverige vil udflytte flere end 10.000 arbejdspladser de kommende år. De foreløbige 
undersøgelser viser, at det giver lokal vækst, lavere husleje etc. 

- Geografisk spredning af uddannelser: Hverken i Norge, Sverige, Finland eller Island har man ikke centraliseret uddannelserne 
på samme måde som i Danmark. 

- Opbygning af uddannelse tilpasset den lokale erhvervsstruktur: Uddannelser skal etableres de steder, hvor der er et regionalt 
og/eller lokalt behov. 

- Nedskrivning af studielån, hvis man bosætter sig uden for de store byer efter endt uddannelse. 

- Statslige investeringer i fx dagligvarebutikker. 

- Arbejdsgiverafgifter: Afgiften tilpasses efter geografisk område, hvilket giver større incitament til at drive virksomhed uden for 
de store byer. 

- Geografisk spredning af kompetencer: Herunder etablering af forskerråd i hele landet. 



Lise Lyck kom på baggrund af disse mange mulige instrumenter med nogle vigtige overordnede erfaringer: 

1. Der eksisterer ikke én enkelt model, der sikrer udvikling. 

2. Succes kræver lokal forankring kombineret med input udefra. 

3. Gode rammebetingelser er en nødvendighed. 

4. Udvikling sker ikke alene ved indkomstoverførsler, men et markedsmæssigt grundlag er nødvendigt. 

5. Startinvesteringer (offentlige/private) kan være nødvendige, men folk ønsker et selvstændigt økonomisk 
potentiale. 

"Flere af vores nabolande tilpasser 
uddannelserne efter den lokale 

erhvervsstruktur. Det kan vi lære 
noget af i Danmark. Det er 

afgørende, at se uddannelserne i 
en lokal og regional sammenhæng. 
Har man ikke den komponent med, 

er man dårligt stillet." 
 Lise Lyck, cand.polit.



”I Region Syddanmark ved vi, hvor vores styrker er – vores unikke 
styrkepositioner. Hvis vi skal skabe vækst og udvikling i hele landet, skal vi 
tage udgangspunkt i dem. Det er vigtigt, at erhvervsudvikling tager højde 

for, hvad forskellene er på tværs af landet.” 
Stephanie Lose (V), regionrådsformand i Region Syddanmark.

3. Skab erhvervsklynger 

Hvis Danmark skal bevare de virksomheder, som står for 
størstedelen af landets nettoeksport, og som hovedsageligt er 
placeret uden for de største byer, er det afgørende, at
virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. 

Det var der bred enighed om på konferencen. Der var også enighed 
om, at gode forhold for virksomhederne betyder, at den relevante 
arbejdskraft uddannes i nærheden af virksomhederne. At der 
gennem klyngedannelse kan skabes et samspil mellem 
uddannelsesinstitutioner, erhvervsvirksomheder, statsinstitutioner, 
styrelser, region og kommuner, som skal sikre, at virksomhederne i 
Det Lokale Danmark får helt optimale betingelser i forhold til at 
udvikle sig i en positiv retning.  

Hermed er Stephanie Lose fortaler for, at man ser på de regionale 
styrkepositioner – og udvikler dem – i stedet for at se hele landet 
som én samlet enhed. På kommuneplan er holdningen den 
samme. Her var de deltagende borgmestre – på trods af vidt 
forskellige styrker og udforinger i hhv. Ikast-Brande Kommune, 
Rebild Kommune og Lolland Kommune – enige om, at 
klyngetanken er vejen frem for at bevare arbejdspladser og styrke 
udviklingen i deres lokalområder.  



r i verdensklasse  

”Uanset hvor man bor, skal man komme til uddannelse 
og arbejde inden for en vis tidsgrænse. Hvis ikke det 
lykkes, så vil vi opleve endnu mere centralisering.” 

”Vi skal have defineret i fællesskab: Hvad er det for et net 
af uddannelser, vi skal satse på? Vi skal tage hul på 

fremtiden og lave uddannelser, der passer til fremtiden.” 

”Der er en fantastisk stor forskel mellem kommunerne. Selvom vi er et lille 
land, skal vi indrette systemet efter, hvor vi er i landet, og hvilken 

erhvervsstruktur man har.” 

Carsten Kissmeyer (V), borgmester Ikast-Brande Kommune

Holger Schou Rasmussen (S), borgmester Lolland Kommune

Bent Hansen (S), formand Danske Regioner

I flere kommuner vælger man at lade 
klyngetanken gå på tværs af 
kommunegrænserne: 

Adgangen til uddannelse og efterfølgende arbejdspladser 
er derfor nødvendig, hvis udviklingen skal vendes: 

Udbuddet af uddannelser skal dog ikke være tilfældigt: 

Leon Sebbelin (R), borgmester Rebild Kommune

”Vi har eksempelvis sammen med 
Jammerbugt lavet et projekt, hvor vi opsøger 
lokalområder og spørger, hvad vi kan hjælpe 

med – det fører dem til væksthuse.”  



4. Lokalt engagement e

På konferencen var der konsensus om, at rammebetingelserne kan 
være nok så gode – men det lokale engagement skal være til stede, 
hvis vi skal sikre udvikling i Danmarks lokalområder. 

Philip Rasmussen og Mette Aagaard fortalte om, hvordan 
bevægelsen Lolland-Falster Lovestorm, der opstod på baggrund af 
dokumentaren ’På Røven i Nakskov’, har formået at skabe et nyt syn 
på landsdelen – både lokalt, regionalt og nationalt:  

”TV2s dokumentar ’På Røven i Nakskov’ er det bedste, der 
er sket for Lolland. […] I Lolland-Falster Lovestorm har vi 

været meget opmærksomme på, hvor vigtig god 
kommunikation er. Derfor har vores arbejde også været 

med til at fjerne en masse fordomme om vores landsdel.”  
Philip Rasmussen, Lolland-Falster Lovestorm

Hanne Tanvig, seniorrådgiver og 
institutleder på KU

”Mange af de gode eksempler
viser, at man skal interessere 
sig for, hvad man skal leve af. 
Hvordan vi skal komme frem. 

Hvis ikke systemet gør det, må 
vi selv. Så vi skal se på, 

hvordan lokalsamfundene 
organiserer sig.” 



 er afgørende

”Han Herred Havbåde er et samarbejde 
mellem frivillige og erhvervet langs 

Jammerbugten, hvor man altid har levet 
af de lokale ressourcer. Fiskeriet har 

været presset i årtier, men er nu på vej 
op igen. Og det har også været et af 

hovedformålene med Han Herred 
Havbåde – at få de gamle både ud at 

sejle igen for på den måde at holde liv i 
et gammelt håndværk.”  

Kirsten Monrad Hansen, forsknings- og 
formidlingschef på Han Herred Havbåde

Det er altså i høj grad de lokale selv, der skal drive udviklingen. Ifølge Hanne 
Tanvig, seniorrådgiver og institutleder på KU, er det ikke nok med små, kortsigtede 
projekter: Fragmenterede aktiviteter fremmer ikke den strukturelle udvikling i 
lokalområrderne. 

Derimod er det nødvendigt, at lokalsamfundet organiserer sig og arbejder med alle 
elementer: mennesker, erhverv, fysisk udvikling mm. Med andre ord skal 
lokalsamfundenes ildsjæle professionalisere deres aktiviteter ud fra en 
erhvervsdagsorden for at sikre udvikling på langt sigt.  

Han Herred Havbåde er et eksempel på, hvordan en erhvervsrettet og professionel 
organisering af lokale kræfter har ført til en succesfuld udvikling af et truet 
lokalområde. 



5. Deltagere: Geografisk 

Alle deltagere på konferencen blev bedt om at komme med 
konkrete forslag til, hvad der skal gøres, hvis balancen i 
Danmark skal rettes op. Forslagene overleveres sammen 
med forslagene fra indlæg og debatter til Udvalget for 
levedygtige landsbyer som input til, hvad udvalget bør
fokusere på i sit arbejde og kommende anbefalinger til 
Folketinget 

120 konkrete forslag blev fremsat af deltagerne ved 
konferencen. Herunder kan du se, hvad deltagerne finder 
vigtigst at ændre på for at skabe balance i Danmark. 

Som det fremgår af figuren, er geografisk spredning af 
uddannelser højest på ønskelisten. 

Næsten en femtedel af alle forslag handler om at sikre flere 
uddannelser i hele landet. 

Et forslag, som også viste sig markant i debatten om mangel 
på arbejdskraft i Det Lokale Danmark, hvor Camilla Wang, 
rektor PH Absalon, lagde vægt på, at de unge gerne vil 
studere uden for de store byer: 

Uddannelser 
19%

Økonomimodel 
4%

Dig. infrast. 
9%

Mere støtte 
4%

Udflytning 
4%

Byfornyelse 
4%

Udligning 
4%

Fysisk infrast. 
6%

Klyngedannelse
9%

Udligning 
5%

Andre forslag 
32%



Camilla Wang, rektor PH Absalon

”Rigtig mange studerende efterspørger uddannelser uden for de store byer. Det er en myte, at det første, de unge
tænker på, når de forlader en ungdomsuddannelse, er, hvornår det næste tog til hovedstaden går. Det passer ikke. 

Mange unge vil gerne blive, hvor de er vokset op. Og mange unge nyder det nære miljø, vi skaber, hvor man kender 
underviserne, ens medstuderende og lokalområdet. Så det er bestemt ikke svært at drive uddannelse i provinsen.”

Dernæst er det mere fokus på klyngedannelse samt forbedring af den digitale infrastruktur 
i Det Lokale Danmark, som står højt på listen hos deltagerne. Igen temaer, som også blev 
berørt i debatter og indlæg – især når man skæver til, hvad et land som Norge bruger af 
værktøjer for at skabe udvikling i hele Norge.  

Fysisk infrastruktur er også for en del af deltagerne afgørende for udviklingen af hele 
landet. Det samme er en ændring af det nuværende kommunale udligningssystem og 
øvrige cash-flow mellem hovedstaden og Det Lokale Danmark. 

Herudover kom der et hav af andre forslag, som, hvis de føres ud i livet, hver især vil 
kunne bidrage til, at den geografiske balance i Danmark bliver bedre. På de følgende sider 
følger et par eksempler.  

 spredning af uddannelser vigtigst



"Videregående uddannelse er meget vigtig for at 
skabe vækst og udvikling i Danmark, især i 

udkantsområder. Det kan forhindre 
udflytningsstrømme fra udkantsområder til større 

byer." 

"Øget samarbejde og en koordineret 
indsats mellem virksomheder, 

uddannelsesinstitutioner og det 
offentlige, så der skabes T-shape 

kompetencer gennem 
projektsamarbejde, studiejobs 

(kompetencegivende) og et godt 
studieliv."

"Lav et reelt udligningssystem. Lige ressourceinput."

"Mobildækning og internetadgang 
skal udbygges, så alle dele af 

Danmark dækkes. Ellers 
bremses udviklingen, og væksten 

går i stå."

Hvad anbefaler du 



"Styrk infrastrukturen - den fysiske. Fx ved at bygge 2+1 veje. 
Store dele af fx Vestjylland har brug for at blive koblet på 

Østjylland af hensyn til produktionsvirksomhederne."

"Ændre udligningsordningen for kommuner, så der 
skabes lige muligheder for velfærdsservice som 

skoler, ældreområde mm."

"50% af uddannelsespladser i erhversakademier og 
professionshøjskoler skal placeres uden for de fire 

universitetsområder. Det sikrer arbejdskraft til værdiskabende 
virksomheder og balanceret udvikling i Danmark."

"Bedre sammenhæng mellem 
uddannelser og erhverv."Folketinget at gennemføre?



"Beskat 'boligsalg' i de store byer (gevinst efter 
svensk model). Brug pengene til at rive gårde og 

huse ned i udkantsdanmark."

"Fortsæt med at tage på 'studieture' rundt i Det 
Lokale Danmark."

"Stille målbare krav til selskaber som udbygger som 
udbygger mobil og internet. Fx 100% fibernet i 2025. 

Fx 100% mobildækning i 2020." 

Hvad anbefaler du 



"Indføre borgerbudgetter som administreres af 
lokalråd el. lign." 

"Skabe mere mulighed for at der åbnes trinbræt for 
togene, hvor de kører igennem erhvervslandsbyer."

"Give mindre byer økonomiske muligheder for at 
sætte nye projekter igang. Kunne starte med forsøg i 

nogle byer, hvor man fx støtter med 100 
kr./indbygger og så se, hvad der sker". 

"Flere statslige midler til LAG'erne i stedet for 
reduktion på 30%, som vi så det pr. 1.1.2017."

"Afskaf arbejdsgivers betaling af skoleperioder for 
lærlinge." 

Folketinget at gennemføre?



”Tommelfingerreglen er, at 100 
produktionsjobs skaber 160 andre 

jobs. Og produktionsjobbene er 
ikke i de store byer. De er i Det 

Lokale Danmark.”

Kim Ruberg, næstformand Danmark på 
Vippen

6. Værdierne skabes i D

Kim Ruberg, næstformand Danmark på Vippen, afsluttede 
konferencen med at komme med nogle af Danmark på 
Vippens anbefalinger til, hvad der bør gøres for at skabe et 
mere geografisk lige Danmark. 

Overordnet set handler det om at skabe en ny fortælling om
Danmark. En fortælling, hvor vi: 

- Erkender, hvor Danmarks værdier skabes, og styrker de 
områder, hvor værdierne skabes, for at fastholde vores 
velfærd. 

- Ændrer vores statistiske værktøjer, så de reflekterer 
værdiskabelse, og ikke hvordan vi fordeler værdierne, og 
hvor hovedkontoret er. 

- Prioriterer gode rammebetingelser i de områder, værdierne 
skabes, og dermed også skabe incitament til, at produktion 
og administration samles.  



i Det Lokale Danmark

Ud over Danmark på Vippens forslag til en samlet vision for Danmark, fremlagde Kim Ruberg fem af 
Danmark på Vippens indsatsområder: 

- Flere videregående uddannelser skal placeres uden for de store byer. 
Danmark på Vippen foreslår, at 50% af uddannelsespladserne på 
erhvervsakademier og professionshøjskoler placeres uden for 
hovedstadsområdet, Aarhus, Odense og Aalborg. Derudover skal flere 
relevante universitetsuddannelser også etableres i Det Lokale Danmark. 

- Der skal foretages strategiske udflytninger af statslige arbejdspladser, og 
alle nye statslige arbejdspladser skal som udgangspunkt placeres uden for 
hovedstadsområdet. 

- Der skal investeres yderligere i digital og fysisk infrastruktur. Begge dele 
har helt afgørende betydning for regional vækst og udvikling – herunder 
læring, bosætning, virksomhedsdrift og velfærd. 

- Danmark skal have en ny og fair udligningsordning, der sikrer, at alle 
områder i Danmark får lige muligheder for at udvikle sig. Det nuværende 
udligningssystem indeholder en række kriterier, som helt entydigt er til fordel 
for de store byer i Danmark. 

- Der skal indføres lige vilkår for lånere, uanset hvor i Danmark man bor. Det 
er en helt utilstrækkelig situation, at det stadig kan være postnummeret, der 
bestemmer, om du kan låne penge eller ej. 

"Hvad vil vi med Danmark? Flytte 
alle danskere sammen på det østlige 
Sjælland? Eller have hele Danmark 

beboet og give lige og fair 
muligheder for alle danskere?"  

Kim Ruberg, næstformand Danmark på 
Vippen



”Angående de 
befolkningsfremskrivninger, der 
siger, at det kommer til at være 
skævt. Det er kriseårene, der er 
baggrund for dette. Det er klart, 
at det giver det resultat, vi har 
set. Vi skal passe på tallene, 

mange af dem er dybt 
problematiske. Der er 

muligheder, uanset hvad der 
står i det statistiske arbejde.”

”Fra 1950 til 1980 mistede København 8.975 indbyggere hvert år. 
En meget simpel fremskrivning vil her kunne konkludere, at hvis 

den udvikling var fortsat, ville den sidste indbygger forlade 
København i 2036. Sådan går det – heldigvis – ikke. Men 

regnestykket viser to ting: For det første, at politikerne i 80’erne 
skruede på en masse knapper i hovedstadens favør, som med 

årene fik København til at blomstre. For det andet, at 
fremskrivninger jo ikke behøver at blive til virkelighed. Det er 

Københavns udvikling det bedste eksempel på. De rigtige politiske 
initiativer og beslutninger kan vende en negativ udvikling. Det 

samme gælder naturligvis også for Det Lokale Danmark.”

Kim Ruberg, næstformand Danmark på 
Vippen

Hanne Tanvig, seniorrådgiver og 
institutleder på KU

Udviklingen kan vendes - hvis vi vil



Ønsker du at medvirke til, at vi får skabt et Danmark i balance?

Danmark på Vippen er en partipolitisk neutral landsforening, der kæmper for vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark. 

Vi ønsker en debat om Danmarks fremtid baseret på fakta. Derfor er vores fornemste opgave at analysere, dokumentere og 
formidle viden om, hvordan vi skaber balance i Danmark – til gavn for hele landet.  

Medlemsskaren i Danmark på Vippen består af virksomheder, pengeinstitutter, kommuner og privatpersoner, der kan se en 
objektiv fordel ved vækst og udvikling i Det Lokale Danmark. 

Du kan støtte Danmark på Vippens arbejde ved at blive medlem. 
Læs mere om medlemskab for privatpersoner, virksomheder og kommuner her: danmarkpaavippen.dk/blivmedlem. 



Vil du vide mere?  
Martin Ø. Carstensen, kommunikationschef: martin@danmarkpaavippen.dk 

Lene R. Børgesen, projektleder: lene@danmarkpaavippen.dk 
 
 
 

www.danmarkpaavippen.dk  


