Bliv en del af kampen for

ET DANMARK I GEOGRAFISK BALANCE

DET PRODUKTIVE DANMARKS TALERØR
Balance Danmark er en partipolitisk uafhængig organisation, der kæmper for et Danmark i geografisk balance.

Balance Danmarks vision er at skabe lige vilkår for at
kunne bo, leve og drive virksomhed i hele landet.

Balance Danmark bidrager til udviklingen af et
sammenhængende Danmark ved at udarbejde
løsningsorienterede analyser om vækst og
udviklingsmuligheder, som styrker hele landet.

Balance Danmark ønsker at skabe et mere decentralt
Danmark, hvor vi fordeler beslutningskompetencerne,
giver spillerum til regionale og lokale enheder og styrker
nuværende og nye klynger i hele landet.

Balance Danmark kæmper for et Danmark i bedre
balance, fordi det vil sikre et rigere Danmark. Et
Danmark, hvor vi identificerer og prioriterer de områder,
hvor landets reelle værdiskabelse kommer fra.

Disse klyngedannelser i hele Danmark er helt afgørende
på vejen mod en vækststrategi, som vil skabe bedre
geografisk balance og sikre, at alle dele af Danmark kan
udvikle sig på bedst mulig vis til fælles gavn.

Balance Danmark
Viden. Analyse. Udvikling.

Videncenter for et Danmark i balance

Analyser

Argumenter

Debat

Politik

Høringer

Netværk

Vi udgiver rapporter
og analyser, der
skal kvalificere
debatten om,
hvordan vi skaber
vækst og udvikling i
hele Danmark.

Vi indsamler,
udarbejder og
videreformidler
valide argumenter,
som vores
medlemmer
kan gøre brug af i
arbejdet for at
skabe bedre
balance i Danmark.

Vi blander os i den
offentlige debat
gennem
pressemeddelelser,
debatindlæg,
debatter i radio og
tv, på de sociale
medier, og hvor det
ellers må være
relevant.

Vi mødes jævnligt
med partierne på
Christiansborg og
kæmper for
at forbedre en lang
række rammevilkår,
som vil gavne
udviklingen i
det lokale Danmark.

Vi afholder
høringer, foredrag,
konferencer og
debatmøder i hele
landet i samarbejde
med medlemmer og
andre interessenter, hvor viden
og fakta er i fokus.

Vi deltager i møder,
events mm. med
relevante
virksomheder,
interesseorganisationer og
foreninger i hele
landet.
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HVORFOR KÆMPER VI FOR BALANCE?
FAKTA
Danmarks værdier skabes
i overvejende grad i det
lokale Danmark, hvor de
eksportvirksomheder, der
er afgørende for landets
vækst og sammenhængskraft, holder til.

MULIGE
LØSNINGER
Den nuværende situation
kan ændres ved hjælp af
politiske beslutninger

PROBLEM
Virksomheder og borgere
i det lokale Danmark
påvirkes negativt af
årtiers centralisering og
manglende prioriteringer
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Geografisk spredning
af uddannelser
Forbedret
infrastruktur – fysisk
og digitalt.
Bedre lånevilkår
Flytning af statslige
arbejdspladser
Og meget andet...
Se alle indsatsområder
på balance-danmark.dk

HVORFOR SKAL I KÆMPE MED?
Vækst

Viden

Løsningerne er nødvendige for, at
virksomheder i det lokale Danmark kan
udnytte deres vækstpotentiale.

Brug Balance Danmark som vidensbank, få
argumenter og bliv en aktiv spiller ift. medarbejdere,
lokalsamfund, organisationer og presse.

Talerør

Vi taler jeres sag over for kommunal- og
landspolitikere og kræver opmærksomhed og
handling.

Indflydelse

Medlemskab giver indflydelse på Balance
Danmarks indsatsområder. Vi arbejder ud fra
jeres lokale udfordringer.

Events og netværk

Deltag i eller bliv medarrangør på events med lokale
aktører og bliv en del af netværket med andre
medlemmer.

Markedsføring

Den brandingmæssige værdi øges, når I
positionerer jer som lokalansvarlig virksomhed,
der er afgørende for Danmarks udvikling.
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SAMMEN SKABER VI
HVEM ER MED?
Medlemsskaren i Balance Danmark består af virksomheder,
pengeinstitutter, kommuner og organisationer, der kan se en
objektiv fordel ved vækst i det lokale Danmark. Medlemmerne
gør det muligt for Balance Danmark at analysere, indsamle og
formidle den viden, der er nødvendig for at skabe et Danmark
i geografisk balance.

VISIONEN
Balance Danmark arbejder ud fra en overordnet vision for
Danmark:
"Uanset hvor i Danmark vi bor, skal alle have samme muligheder for
at bosætte sig, finde jobs, udvikle virksomheder og have samme
offentlige tilbud, adgang til effektive infrastruktur-forbindelser og
ensartede finansieringsbetingelser."
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"Som medlem af
Balance Danmark
vil Esbjerg
Kommune
modarbejde den
skævvridning, der
finder sted i forhold
til arbejdspladser,
uddannelser og
bosætning. Hele Danmark står til at
tabe, hvis ikke udvikling og vækst
spredes ud i hele landet, og det skaber
ulige vilkår for danskerne. Esbjerg
Kommune er med i koret af stemmer
bag Balance Danmark, som vil rette op
på ubalancen i Danmark.”
Jesper Frost Rasmussen (V),
borgmester, Esbjerg Kommune.

ET DANMARK I BALANCE
“Igennem Balance Danmark kan vi sammen arbejde målrettet for, at de seneste
mange års centralisering mod København bliver afløst af en politik, der tager højde
for, at værdierne i Danmark i vidt omfang bliver skabt i det lokale Danmark. Derfor
er målet, at flere af de værdier, der skabes i vores områder, skal blive i
lokalområderne og dér vende stagnation til vækst og fremgang. Vi vil derfor fortsat
gennem vores medlemskab af Balance Danmark kæmpe for de lokalområder, der er
Danske Andelskassers Banks historiske og fremtidige fundament.”
Jan Pedersen, adm. direktør, Danske Andelskassers Bank A/S.

“Byerne har brug for en stærk provins og omvendt. Mange glemmer, at en stor del
af vores samlede velstand og velfærd skabes i det, man kalder Provinsdanmark,
men som i virkeligheden er Produktionsdanmark. Derfor arbejder Balance
Danmark for at sikre ordentlige rammer for både private og virksomheder uden
for de store byer. Vejen til et stærkt Danmark går nemlig over en stærk provins.
Her er Balance Danmark en vigtig stemme, og derfor bakker Lolland Kommune
op om arbejdet.”
Holger Schou Rasmussen (S), borgmester, Lolland Kommune.
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VIL I VÆRE MED?
Kontakt os, hvis I vil være medlem eller høre mere om,
hvad jeres virksomhed kan få ud af et medlemskab i Balance Danmark.
Martin Carstensen, chef for Politik og Kommunikation

mac@balance-danmark.dk

Årligt kontingent for virksomheder:
< 10 ansatte: 2.500,10-50 ansatte: 5.000,50-200 ansatte: 10.000,-

200-500 ansatte: 25.000,500-1000 ansatte: 50.000,> 1000 ansatte: 75.000,-

www.balance-danmark.dk

23 71 00 43

