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1. Om Balance Danmark 

Balance Danmark er en partipolitisk uafhængig organisation, der bidrager til udviklingen af et 

sammenhængende Danmark ved at udarbejde løsningsorienterede analyser om vækst og udviklingsmuligheder, 

som styrker 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. 

Balance Danmark skal i forhold til spørgsmålet om et Danmark i geografisk balance være den foretrukne 

vidensplatform for politikere, medier og borgere i Danmark. 

Balance Danmark har fokus på Viden. Analyse. Udvikling.  

Vi indsamler og formidler viden om et rigere Danmark i geografisk balance.  

Vi udarbejder analyser om udviklingstendenser, fordelingsmæssige spørgsmål, borgere og virksomheders vilkår 

etc.  

Vi igangsætter konkrete udviklingsprojekter til gavn for udviklingen i hele landet – og gerne i et aktivt samspil 

med vores medlemmer. 

Balance Danmark samarbejder med anerkendte forskere om projekter, der relaterer sig til et rigere Danmark i 

geografisk balance.  

 

1.1. Skaber og formidler viden 

Balance Danmarks overordnede opgave er at skabe og formidle viden om et Danmark i balance. 

Analyser: Vi udgiver rapporter og analyser, der skal kvalificere debatten om, hvordan vi skaber vækst og 

udvikling i hele Danmark. Samtidig formidler vi via vores ’Vidensbank’ al forskning om et Danmark i bedre 

geografisk balance. 

Politik: Vi mødes jævnligt med partierne på Christiansborg og kæmper med udgangspunkt i viden og fakta for at 

forbedre en lang række rammevilkår. 

Debat: 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.  

Arrangementer: Vi afholder konferencer, høringer og debatmøder, hvor viden og fakta er i fokus. Samtidig 

holder vi foredrag i hele landet i samarbejde med medlemmer, organisationer og andre interessenter. 
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1.2. Vision 

Balance Danmarks vision er at skabe lige vilkår for at kunne bo, leve og drive virksomhed i 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 skal bidrage til at styrke vækst og udvikling i hele Danmark ved at give politikere og borgere et 

solidt fagligt og faktuelt grundlag for en kvalificeret debat om Danmarks fremtid. En debat, der skal sikre en 

udvikling, så alle dele af Danmark i fremtiden kan udvikle sig på bedst mulig vis til fælles gavn. 
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2. Balancemål (udarbejdes af ny bestyrelse og medlemmer) 
Balance Danmark kæmper for, at et samlet Folketing vedtager en overordnet og bindende vision og strategi for 

et Danmark i balance, som bliver bakket op af reelle penge. I den forbindelse opfordrer Balance Danmark 

partierne i Folketinget til at nå til enighed om mindst 50 konkrete og finansierede initiativer, der understøtter 

visionen og strategien. 

Balance Danmark har udpeget x-antal Balancemål (de endelige udarbejdes og beskrives af ny bestyrelse og 

medlemmer): 

 Et differentieret arbejdsmarked i alle regioner 

 

 Klyngedannelse i hele Danmark 

 

 Lige adgang til velfærd i hele Danmark 

 

 Fair fordeling af Danmarks fælles ressourcer og statslige indtægter 

 

Balance Danmark vil de kommende år særligt arbejde for følgende: 

 En ny, fair og gennemsigtig udligningsordning, der sikrer lige vilkår i hele Danmark  

 

 Flere uddannelser uden for de fire store byområder  

 

 Strategisk flytning af statslige arbejdspladser  

 

 Investeringer i fysisk og digital infrastruktur, der understøtter den reelle værdiskabelse og dermed 

udviklingen i hele Danmark  
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3. Kommunikation 

Balance Danmarks formål er at fremme en sagligt underbygget offentlig og politisk debat funderet på 

kendsgerninger om de tendenser, der påvirker udviklingen forskelligt i forskellige dele af Danmark. Balance 

Danmarks berettigelse hviler altså på viden og fakta. Det er også udgangspunktet for og den røde tråd i al 

kommunikation fra Balance Danmark. 

Balance Danmarks mål er at blive den foretrukne vidensplatform for politikere, medier og borgere i 

forhold til spørgsmålet om et Danmark i geografisk balance. 

 

3.1. Tre kommunikationsben 

Balance Danmarks kommunikation tager udgangspunkt i denne prioriterede rækkefølge: 

1. Egne analyser og rapporter 

Fundamentet i Balance Danmarks kommunikation er egenproducerede analyser og rapporter. Som 

udgangspunkt skal kommunikationen – hvad end det drejer sig om debatindlæg, interviews, 

opdateringer på de sociale medier mv. – tage afsæt i tal, statistik og anbefalinger fra Balance Danmarks 

analyser og rapporter. Det er altså afgørende, at afsenderne, ofte bestyrelsesmedlemmer og ansatte, af 

Balance Danmarks budskaber altid sørger for at inddrage den viden, Balance Danmark selv har 

produceret, hvis det er muligt og relevant i den givne situation. I forbindelse med nye analyser og 

rapporter bestræber Balance Danmark sig altid på at lave en forhåndsaftale med et medie om at bringe 

en artikel om den nye publikation, ligesom der på forhånd forberedes pressemeddelelse, debatindlæg, 

indhold til sociale medier mv. 

 

2. Analyser fra forskere og andre relevante organisationer 

Balance Danmark samarbejder med en række forskere og relevante organisationer. Den viden og 

forskning, de producerer og publicerer, skal Balance Danmark være med til at videreformidle. Det kan 

eksempelvis være som supplement til egne analyser i forbindelse med debatindlæg og interviews. 

Analyserne fra forskere og andre organisationer bliver samtidig en hjørnesten i ’Vidensbanken’ på 

Balance Danmarks hjemmeside. Læs mere under afsnittet ’Hjemmeside’. 

 

3. Kommentarer fra relevante aktører  

Kommentarer og fortolkninger fra relevante aktører, der også arbejder med spørgsmålet om et 

Danmark i bedre balance, kan være gode og relevante nok til, at Balance Danmark sørger for at 

videreformidle deres holdninger. Balance Danmark vægter her højt, at udsagnene har bund i viden og 

fakta – og ikke bare følelser og meninger. Her gælder det igen, at kommunikationen af andres udsagn 

bør tænkes ind som et supplement til Balance Danmarks egne analyser i forbindelse med debatindlæg 

og interviews.  
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3.2. Hvem taler vi til? 

De primære målgrupper i Balance Danmarks kommunikation er udpeget, så de stemmer overens med målet om 

at blive den foretrukne vidensplatform for politikere, medier og borgere i Danmark i forhold til spørgsmålet om et 

Danmark i geografisk balance. 

På den baggrund er Balance Danmarks primære målgrupper: 

 

Medlemmer af Folketinget 

Hvis Balance Danmarks vision om at skabe lige vilkår for at kunne bo, leve og drive virksomhed i hele landet skal 

blive til virkelighed, kræver det politiske beslutninger, som gavner udviklingen i hele Danmark. Derfor er 

medlemmerne af Folketinget også en primær og afgørende målgruppe for Balance Danmarks kommunikation. De 

analyser og rapporter, som Balance Danmark udgiver, bliver altid sendt til relevante politikere på 

Christiansborg. Det afgøres fra analyse til analyse, hvilke politikere der er relevante. Analyserne sendes altid til 

hele Udvalget for Landdistrikter og Øer.  

Derudover er det bestyrelsen i Balance Danmarks opgave løbende at afholde møder med partier og politikere på 

Christiansborg. Udgangspunktet for møderne er også her egenproducerede analyser fra Balance Danmark, men 

også indhold fra ’Vidensbanken’, se afsnit om ’Hjemmeside’, kan med fordel komme i spil, så Balance Danmark 

bliver formidler af al ny og faktuel viden om vækst og udvikling i hele Danmark. På den måde skal Balance 

Danmark være med til at servicere politikerne på Christiansborg med den nyeste viden og dermed blive 

politikernes foretrukne vidensplatform i forhold til spørgsmålet om et Danmark i balance. Arbejdet med 

folketingspolitikerne foregår i høj grad også på de sociale medier. Se særskilt afsnit om ’Sociale medier’. 

 

Medier  

Balance Danmark skal være en vigtig bidragsyder med viden og fakta til medierne. Et godt og tillidsfuldt 

samarbejde med medierne er afgørende, hvis Balance Danmarks analyser og rapporter skal nå bredt ud.  

Balance Danmark har gode samarbejdsaftaler med flere relevante medier, som betyder, at konklusioner og 

anbefalinger fra egenproducerede analyser og rapporter bliver bragt i medierne. 

Derudover skal Balance Danmarks ’Vidensbank’, se beskrivelse under afsnit om ’Hjemmeside’, udvikle sig til den 

platform, hvor journalisterne søger hen, når de mangler baggrundsmateriale til artikler, der relaterer sig til et 

Danmark i balance. Det er Balance Danmarks opgave løbende at gøre relevante journalister og medier 

opmærksomme på ’Vidensbankens’ indhold. 

 

Borgere 

Folkets opbakning er afgørende i forhold til den politiske respekt og interesse for Balance Danmarks arbejde. 

Derfor er det vigtigt for Balance Danmark at kommunikere til de borgere, der har en interesse for spørgsmålet 

om et Danmark i balance. Det vil typisk være borgere, der bor uden for de større byer, og som med egne øjne har 

set centraliseringens konsekvenser. Men det kan også være borgere, der er født og opvokset uden for de større 
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byer, og som i dag er bosat i en af de større byer i Danmark. De har ofte et ønske om, at deres hjemby ikke dør 

hen. De borgere, som Balance Danmark lykkes med at aktivere – det kan være via de sociale medier, 

debatindlæg, foredrag mv. – kan på den måde fungere som ambassadører af Balance Danmarks budskaber. 

 

3.3. Balance Danmarks kernebudskaber 

Balance Danmark arbejder med en række kernebudskaber, som kan bruges i stort set al form for kommunikation 

fra organisationen. Kernebudskaberne bliver på den måde helt centrale i Balance Danmarks kommunikation. 

Nedenstående kernebudskaber skal naturligvis afstemmes med de ’Balancemål’, som den nye bestyrelse og 

medlemmer af Balance Danmark vedtager. 

 

 Et Danmark i balance sikrer et rigere Danmark 

- I Danmark lever vi af vores overskudsgivende nettoeksport, som i overvejende grad bliver skabt 

uden for de store byer i erhverv som industri, landbrug og søfart. For den danske velfærdsstat er det 

altså afgørende, at de områder, hvor nettoeksporten bliver skabt, har gode vækst- og 

udviklingsmuligheder. Derfor kæmper Balance Danmark for et Danmark i bedre balance. 

Alternativet er, at hele Danmark bliver fattigere.  

 

 Alle danskere har ret til gode velfærdstilbud 

- Store dele af Danmark lider under manglende adgang til velfærdsstatens kerneinstitutioner som 

skoler, hospitaler og politi. Samtidig bliver vi i højere grad inddelt i et A- og B-Danmark: 

Hovedstadskommunerne har i dag råd til at bruge betydeligt flere penge på børnepasning, 

folkeskolen og ældre – endda til en lavere skatteprocent end resten af landets kommuner. Det 

skaber et geografisk ulige Danmark. Derfor kæmper Balance Danmark for lige velfærd i hele landet. 

Det kræver bl.a. et nyt og retfærdigt kommunalt udligningssystem, og at statslige midler og 

investeringer fordeles langt mere fair rent geografisk, end tilfældet er i dag. 

 

 Decentralisering styrker vækst og effektivitet 

- Jo større spillerum vi giver lokale og regionale enheder, jo mere effektive bliver de, har en stor 

OECD-rapport slået fast. På trods af det har vi i Danmark de seneste årtier centraliseret alt fra 

uddannelser og offentlige arbejdspladser til vigtige servicefunktioner. Det har skadet udviklingen i 

Danmark. Nu er tiden inde til at satse på decentralisering som et aktivt vækstredskab. Derfor 

kæmper Balance Danmark for, at Danmark ligesom vores nabolande får en samlet strategi for et 

decentralt Danmark, hvor eksempelvis flere decentrale uddannelser og statslige arbejdspladser i 

hele Danmark er i fokus.  
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3.4. Korte budskaber 

I forlængelse af kernebudskaberne har Balance Danmark også udpeget en række korte budskaber, der 

præciserer, hvad organisationen arbejder og kæmper for. De korte budskaber kan bruges i 

markedsføringsøjemed og er nyttige one-liners på hjemmesiden, de sociale medier, i trykt materiale etc. 

 Balance Danmark – vi skaber viden om Danmark i balance 

 Balance Danmark – vi har viden om Danmark i balance 

 Balance Danmark – vi styrker det produktive Danmark 

 Balance Danmark – vi kæmper for vækst og udvikling i hele Danmark 

 Balance Danmark – vi kæmper for et decentralt Danmark 

 Balance Danmark – vi kæmper for velfærd i hele Danmark 

 Balance Danmark – vi kæmper for et rigere Danmark 
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4. Kommunikationskanaler 

Balance Danmarks kommunikationskanaler skal alle bruges til at nå målet om at blive den foretrukne 

vidensplatform for politikere, medier og borgere i Danmark i forhold til spørgsmålet om et Danmark i geografisk 

balance.  

Det overordnede formål med kommunikationskanalerne er dermed at gøre de respektive målgrupper klogere på, 

hvordan vi sikrer vækst og udvikling i hele Danmark.  

 

4.1. Hjemmeside 

Balance Danmarks hjemmeside skal primært præsentere den viden, Balance Danmark producerer, og den viden, 

organisationen indsamler fra forskere mv. Sekundært skal hjemmesiden levere aktuelle nyheder om et Danmark 

i balance. 

Vidensbank 

Målet med Balance Danmarks hjemmeside er, at den bliver den førende hjemmeside i Danmark, når det gælder 

viden om et Danmark i balance. For at nå det mål opretter Balance Danmark en vidensbank på hjemmesiden, 

hvor brugerne kan finde en kort beskrivelse og link til relevante publikationer på området. Det gælder altså ikke 

bare Balance Danmarks egne analyser, som naturligvis er i fokus på hjemmesiden, men også analyser og 

rapporter fra universiteter, organisationer og andre. På den måde skal hjemmesiden udvikle sig til et sted, hvor 

Balance Danmarks primære målgruppe – folketingsmedlemmer, medier og borgere – søger hen, når de mangler 

viden på området. Balance Danmark laver aftaler med relevante aktører, som løbende sender nye publikationer 

til Balance Danmark, så vidensbanken hele tiden bliver opdateret. Det er afgørende, hvis målgruppen skal 

forblive interesseret. 

Nyheder 

Nyhedsdelen på Balance Danmarks hjemmeside bliver sekundær sammenlignet med vidensbanken. Her deler 

Balance Danmark de pressemeddelelser, som organisationen sender ud. Balance Danmark bringer altså ikke 

nyheder på hjemmesiden om dagsaktuelle emner, med mindre organisationen selv har kommenteret på dem. 

Balance Danmark opdaterer også denne del af hjemmesiden med relevante debatindlæg og kronikker. 

Blog 

For at øge trafikken og opmærksomheden om Balance Danmarks hjemmeside – og for at holde gryden i kog med 

relevant indhold – starter Balance Danmark et blog-univers med bloggere, der alle har noget faktuelt at byde ind 

med i forhold til debatten om et Danmark i balance. Det er afgørende, at blogindlæggene ikke bliver fyldt med 

politiske meninger, men i stedet bliver skrevet af personer med en faglig og faktuel tilgang til vækst og udvikling 

i hele Danmark. I tråd med Balance Danmarks fokus på viden og fakta.  
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Nyhedsmail 

I tilknytning til hjemmesiden etableres en elektronisk nyhedsmail, som brugerne af hjemmesiden kan abonnere 

på. Nyhedsmailen sendes ud hver 14. dag med tre til fem væsentlige historier. Førsteprioriteten er her historier, 

der relaterer til Balance Danmarks egne analyser, debatindlæg eller pressemeddelelser. Herefter prioriterer 

Balance Danmark historier, der relaterer til forskning eller anden viden fra eksterne aktører. 

Digitale services 

Balance Danmark skal producere digitale services, hvor brugerne selv kan agere med den viden, organisationen 

præsenterer for dem i analyser, rapporter etc. Brugerne ønsker i højere grad selv at finde frem til svarene – 

gerne individuelt ud fra egne præferencer. På den baggrund skal der produceres en række digitale services, som 

brugerne kan agere med. De digitale services skal udvikles med ekstern hjælp og finansieres med eksterne 

midler, før de kan realiseres. Eks.: 

Dataside med fakta fra Balance Danmark: Her kan brugerne selv bestemme, hvilke 

oplysninger de ønsker at få frem på skærmen. Det kan konkret være, at man ønsker at blive 

klogere på, hvor mange uddannelsespladser der ligger i Esbjerg Kommune. Det krydser man af på 

datasiden, og på den måde får brugerne lige præcis de data, de har brug for. Al fakta fra Balance 

Danmarks analyser skal altså samles i én service, så brugerne let og elegant kan finde frem til lige 

præcis de data, de har brug for. Datasiden kan med tiden udvikles til også at indeholde data fra 

analyser og rapporter skrevet af andre forskere, organisationer mv.  

Quiz om Danmark i balance: Udfordrer brugerne i en quiz om et Danmark i balance, hvor al 

fakta stammer fra analyser fra Balance Danmark. Kan med tiden udvikles til også at indeholde 

data fra analyser og rapporter skrevet af andre forskere, organisationer mv. På den måde 

aktiverer Balance Danmark sine brugere, skaber opmærksomhed om organisationens analyser og 

øger dermed brugernes interesse for Balance Danmark og organisationens dagsorden. Balance 

Danmark opfordrer, når quizzen er overstået, brugerne til at dele deres resultat på Facebook. Her 

beder Balance Danmark også om brugernes navn og mailadresse, hvilket giver mulighed for at 

opsamle værdifuld data på brugeren. 

Hvilken type er du?: En sjov feature, hvor brugerne skal svare på en række personlige og 

faktuelle spørgsmål, som i sidste ende fører til, at de bliver karakteriseret som en bestemt type. 

Det kan være storbyboeren, naturelskeren, landsbydarlingen osv. Har potentiale til at nå bredt ud 

på de sociale medier og dermed skabe opmærksomhed om Balance Danmark.  
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4.2. Sociale medier 

Balance Danmark koncentrerer indsatsen på de sociale medier på to kanaler: Facebook og Twitter. Det sker ud 

fra en betragtning om, at det er her, vores primære målgruppe befinder sig – politikere, medier og borgere. Det 

kræver mandskabstimer og solidt arbejde at levere godt indhold på de sociale medier. Også derfor tjener det et 

formål at koncentrere indsatsen på kun to kanaler. Det vurderes løbende, om indsatsen skal udbredes til 

eksempelvis LinkedIn og Instagram. 

Facebook 

Formålet med Balance Danmarks facebookside er først og fremmest at udbrede viden fra Balance Danmark og 

dernæst viden fra andre forskere og organisationer om et Danmark i balance til interessenter/borgere. På den 

baggrund bliver Facebook også kanalen, hvor vidensbanken jf. afsnit om hjemmesiden skal promoveres. Balance 

Danmarks Facebookside er altså ikke en nyhedskanal. 

Det skal være spændende at følge Balance Danmark på Facebook, fordi man bliver klogere af opslagene. Det 

stiller krav til det indhold, Balance Danmark selv producerer. Opslagene tager udgangspunkt i viden om et 

Danmark i balance. Opslagene skal på den baggrund koordineres i forhold til aktuelle analyser fra Balance 

Danmark og ikke mindst aktuelle politiske indsatsområder. Der skal samtidig løbende produceres en række 

videoer – også med afsæt i Balance Danmarks analyser – så man derigennem sikrer et varieret og interessant 

indhold til brugerne. 

Der udarbejdes en særskilt strategi for Balance Danmarks ageren på og mål med Facebook. Samtidig udarbejdes 

der løbende en plan for, hvilke områder og dermed opslag der skal publiceres på Balance Danmarks 

Facebookside.  

Twitter 

Målgruppen på Balance Danmarks twitterprofil er først og fremmest politikere og journalister, derefter 

interessenter/andre organisationer som relaterer sig til Balance Danmarks arbejde. Balance Danmark blander 

sig i den daglige politiske debat på Twitter om emner, der relaterer til vækst og udvikling i hele Danmark. På den 

baggrund har Balance Danmarks arbejde på Twitter ikke blot som mål at skabe synlighed om organisationen, 

men i lige så høj grad at være med til at påvirke de politiske beslutningsprocesser. 

Balance Danmark baserer sin identitet på viden og fakta. Derfor er det også helt afgørende, at politikere og 

journalister på Twitter får indtrykket af, at Balance Danmark bidrager med ny og faktuel viden til de 

problemstillinger, som bliver debatteret på Twitter i relation til et Danmark i balance. 

Ofte er politikere og interessenter ikke glade for at debattere med organisationernes sider. De vil langt hellere 

tage debatten med bestyrelsesmedlemmer/ansatte i de respektive organisationer. Derfor opfordres 

bestyrelsesmedlemmer/ansatte i Balance Danmark, som har lyst og tid, også til at blande sig i debatten på 

Twitter via deres personlige profiler, hvor deres relation til Balance Danmark står klart.  
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5. Netværk 
Balance Danmark vil opbygge et stærk og fagligt netværk omkring organisationen. Det gælder både i forhold til 

medlemmer af Balance Danmark, men også andre eksterne aktører. 

5.1. Medlemmer 

Balance Danmark varetager medlemmernes interesse. Det betyder også, at Balance Danmark altid forsøger at 

påtage sig en opgave, hvis et medlem ønsker det, og det er foreneligt med Balance Danmarks formål. Det kan 

eksempelvis være en forespørgsel om en ny analyse, hjælp til udarbejdelse af debatindlæg eller 

baggrundsinformation om en given sag. 

Samtidig er Balance Danmarks medlemmer – hvad end det er kommuner, virksomheder, organisationer etc. – 

vigtige afsendere af Balance Danmarks budskaber, analyser og anbefalinger. Derfor sender Balance Danmark 

altid nye analyser og andre relevante budskaber – eksempelvis en ny og højaktuel kronik – til medlemmerne og 

opfordrer dem til at dele historien i deres netværk. På den måde bliver medlemmerne aktiveret og bliver dermed 

aktive afsendere af Balance Danmarks budskaber. 

Balance Danmark vægter også højt at kommunikere sammen med medlemmerne. Det kan være i form af 

debatindlæg og kronikker eller i pressemeddelelser, hvor Balance Danmark overlader ordet til medlemmerne. Et 

tæt og kommunikerende forhold til medlemmerne er afgørende. Derfor afholder Balance Danmark årligt en 

kommunikationsdag med de respektive medlemmers kommunikationsansvarlige. Det sikrer samarbejde om 

aktuelle indsatsområder og nye kampagner.   

5.2 Støttemedlemmer 

Balance Danmarks støttemedlemmer skal holdes opdateret om seneste nyt fra organisationen. Det betyder, at 

støttemedlemmerne altid får tilsendt nye analyser, ligesom de får tilsendt andet relevant og aktuelt materiale. 

Støttemedlemmerne skal på den måde aktiveres til at blive aktive afsendere af Balance Danmarks budskaber, 

analyser og anbefalinger. Det vurderes, om der årligt skal afholdes en medlemsdag for støttemedlemmer, hvor vi 

gennemgår nyeste initiativer, modtager feedback og afholder workshop om spørgsmål i relation til vækst og 

udvikling i hele Danmark. 

5.3. Advisory board 

Balance Danmark ønsker at skabe et stærkt og vidende netværk omkring organisationen. Det sker i første 

omgang ved at nedsætte et advisory board, som mødes to gange årligt. Advisory boardet skal diskutere nogle af 

bestyrelsen fastlagte emner og på den baggrund komme frem til en række anbefalinger, som kan overleveres til 

folketingspolitikerne. Advisory boardet skal sammensættes af personer fra erhvervslivet, kommuner, regioner, 

uddannelsesinstitutioner mv. Det afgørende er, at boardets medlemmer har en bred forståelse og interesse for 

spørgsmålet om vækst og udvikling i hele Danmark.  
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6. Arrangementer 

Balance Danmark afholder med jævne mellemrum konferencer, høringer og debatmøder - enten med specifikke 

emner eller mere overordnede temaer. Fællesnævneren for alle Balance Danmarks arrangementer er, at viden og 

fakta er i fokus. Der udarbejdes altid en pressestrategi til de arrangementer, som Balance Danmark afholder.   

 

6.1. Balance Topmøde 

Balance Danmark afholder årligt et Balance Topmøde, der skal give nyt perspektiv på en aktuel problemstilling, 

som er central i forhold til at sikre et Danmark i balance.  

Programmet til Balance Topmødet varierer mellem oplæg/foredrag fra personer med stor indsigt i den aktuelle 

sag og interviews/samtaler mellem aktører, som giver forskellige perspektiver på problemstillingen. Formålet 

med Balance Topmødet er dermed, at deltagerne drager hjem med ny viden og indsigt, som de kan bruge i deres 

daglige arbejde. Det skal gerne i sidste ende udmønte sig i konkrete politiske udspil, som gavner Balance 

Danmarks vision om vækst og udvikling i hele landet.  

Balance Topmødets målgruppe er beslutningstagere og interessenter på området. Det vil sige politikere og 

embedsmænd fra Folketinget, kommuner og regioner samt bestyrelsesmedlemmer og ansatte i relevante 

interesseorganisationer, virksomheder og lignende. Derudover vil målgruppen naturligvis variere, i forhold til 

hvilket emne Topmødet tager under behandling.  

Et fast indslag på Balance Topmødet bliver ’læren fra udlandet’, hvor udenlandske forskere eller lignende giver 

deltagerne et indblik i, hvordan et eventuelt naboland arbejder med det konkrete tema, som Topmødet 

behandler. 

Balance Topmødet indledes hvert år med en beretning fra Balance Danmarks formand, som gennemgår de mest 

relevante politiske beslutninger, partierne på Christiansborg har vedtaget det seneste år i relation til et Danmark 

i balance. På den måde kommer formandens beretning til at være Balance Danmarks evaluering af Folketingets 

arbejde for vækst og udvikling i hele Danmark det seneste år. I tillæg til formandens beretning udgiver Balance 

Danmark i forbindelse med Topmødet en grundig evaluering på skrift. Formanden afslutter sin beretning med et 

oplæg til det aktuelle tema, som Topmødet kredser sig om.  
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