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Kære medlemmer 

 

Efteråret 2019 og vinteren/foråret 2020 stod for Balance Danmark i udligningsordningens tegn. Her 

lykkedes det os bl.a. at samle hele 40 borgmestre om en række konkrete anbefalinger til et nyt 

udligningssystem. Anbefalinger, som tydeligt kunne ses i den aftale, som et bredt flertal på 

Christiansborg landede i starten af maj.  

Frem mod sommerferien var vi i Balance Danmark udfordrede af coronaen, som helt naturligt ryddede 

mediebilledet og tog politikernes opmærksomhed. Derfor så vi heller ingen grund til at offentliggøre 

nye analyser, anbefalinger og lignende i den periode, men vi holdt vores normale kadence og har nu en 

række analyser klar, når de passer ind i mediebilledet. Både Christiansborg og Mediedanmark er så 

småt ved at vende tilbage til normalen, og derfor er vi også klar med nye indsatsområder. 

På bestyrelsesmødet i Balance Danmark i sidste uge blev det besluttet, hvilke indsatsområder vi 

særligt vil have fokus på den kommende tid. I får her en længere opdatering om de konkrete indsatser: 

• Decentrale uddannelser: Der er i bestyrelsen bred enighed om, at flere decentrale 

uddannelser er en afgørende forudsætning for et Danmark i bedre balance. Vi planlægger 

følgende på området: 

▪ Analyse af antal optagede på videregående uddannelser 2020: Vi har de seneste fem år 

udgivet en årlig analyse af fordelingen af antal optagede på de videregående uddannelser 

fordelt på kommuner. Det gør vi naturligvis igen i år. Analysen er færdig og bliver udgivet i 

løbet af de kommende uger efter aftale med et eller flere medier. 

▪ Analyse af udbuddet af videregående uddannelser: Vi vil – foruden antallet af optagede – 

gerne udarbejde en analyse af udbuddet af uddannelser. Uddannelsesministeriet har oplyst 

os, at der ikke bliver lavet statistik på det område. Derfor efterspørger vi i første omgang 

de data, der skal til, for at vi kan udarbejde analysen. 

▪ Analyse af dimittendledighed: Vi udarbejder en analyse af den gennemsnitlige ledighed 

blandt nyuddannede fra universiteter, professionsbacheloruddannelser og 

erhvervsakademier fra 2016 til 2020. Analysen bliver, der hvor det kan lade sig gøre, lavet 

på kommuneniveau. 
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▪ Journalistisk udgivelse om decentrale uddannelser: Vi planlægger en større udgivelse, hvor 

vi på baggrund af den store mængde data, vi gennem årene har indsamlet om behovet for 

og skævvridningen af de videregående uddannelser, vil interviewe forskere, rektorer, 

politikere og andre, der kan bidrage med viden om, hvordan centraliseringen eksempelvis 

har accelereret de seneste årtier, hvilke udfordringer og styrker de små uddannelsessteder 

har, og hvad der skal til, før vi får en mere lige fordeling af uddannelser i Danmark. 

▪ Høring på Christiansborg i samarbejde med Udvalget for Landdistrikter og 

Øer/Uddannelsesudvalget på baggrund af de resultater og diskussioner, som ovenstående 

analyser medfører. 

 

• Statslige arbejdspladser: Det er nu snart fem år siden, den daværende V-regering 

offentliggjorde første del af den store plan om flytning af statslige arbejdspladser fra 

hovedstaden til resten af Danmark under navnet Bedre Balance I. Siden fulgte endnu en runde 

under navnet Bedre Balance II. Langt de fleste flytninger er nu foretaget, og vi kan derfor gøre 

status på, hvordan udviklingen i fordelingen af statslige arbejdspladser fra 2015 til i dag ser ud. 

Vi planlægger følgende på området:   

▪ Analyse af fordelingen af statslige arbejdspladser på kommuneniveau: Vi afventer p.t. helt 

nye tal fra Danmarks Statistik, som vi får tilsendt som en særkørsel ultimo september, hvor 

tallene er klar. Tallene viser, hvor mange statslige arbejdspladser hver enkelt kommune 

har i årene 2015 til 2020. De tal vil vi sammenholde med det antal statslige arbejdspladser, 

der er flyttet fra hovedstaden til resten af Danmark ifm. Bedre Balance I og II. På den måde 

kan vi se, om flytningerne faktisk har haft en reel effekt på fordelingen af statslige 

arbejdspladser fra kommune til kommune, eller om den underliggende centralisering, som, 

vi har en begrundet mistanke om, konstant foregår, betyder, at fordelingen stadig er helt 

skæv – ja, måske endda endnu mere til fordel for hovedstaden end før Bedre Balance I og II.  

▪ Alt afhængig af ovenstående analyses resultater vil vi også bruge analysen til at sætte fokus 

på behovet for, at nye statslige arbejdspladser som udgangspunkt skal placeres uden for 

hovedstaden. Vi har nu senest set to eksempler på nye styrelser, som er blevet placeret i 

Birkerød, nord for København. Den udvikling og underliggende centralisering skal vi have 

sat fokus på og vendt.  

▪ Kan vi i ovenstående analyse påvise den underliggende centralisering, vil vi også bruge 

resultatet til aktivt at argumentere for, at der nu bør udvikles en samlet politisk strategi for 

et Danmark i bedre balance. Her vil vi bl.a. anbefale politikerne at skelne mod Sverige, der 

netop har udviklet en strategi, som skal føres ud i livet ved hjælp af 75 konkrete initiativer.  
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• Finansiering: Vi bliver kontaktet af flere og flere – både erhvervsdrivende og private – som 

gør opmærksom på udfordringen med at låne penge særligt i yderområderne. Det er en 

problematik, som har været kendt længe, men som angiveligt vokser sig større og større. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at det er en sag, som Balance Danmark vil gå aktivt ind i. Vi 

planlægger følgende på området:  

▪ I første omgang vil vi undersøge, hvor udbredt problemet egentlig er, og hvilke muligheder 

vi har for at samle nogle konkrete anbefalinger til tiltag på området. Vi er i den forbindelse 

i dialog med flere medlemskommuner og er interesseret i input, anbefalinger mv. fra alle. 

Vi vil også forsøge at tage dialogen med den finansielle sektor, ligesom vi arbejder på 

konkrete forslag til nye finansieringsmetoder. 

 

• Kultur: Vores årlige kulturanalyser på bl.a. museer og scenekunst er en smule forsinkede i år, 

da data fra bl.a. statsejede museer og Danmarks Statistik er udskudt pga. corona-situationen. 

Kultur er stadig et prioritetsområde for Balance Danmark, da vi bl.a. her virkelig har at gøre 

med et område, hvor fordelingen af midler er helt skæv. De seneste års analyser har alle vist, at 

mellem 2/3 og 3/4 af alle statslige kulturmidler går til hovedstaden. Vi planlægger følgende på 

området: 

▪ Opdatering af kulturanalyser på fordelingen af statslige midler til museer og scenekunst. Vi 

afventer p.t. data på området. 

▪ Folketinget skal i løbet af efteråret forhandle om et nye medieforlig. I den forbindelse 

planlægger vi flere tiltag og analyser, som i sidste ende gerne skal være med til at styrke de 

regionale medier. Det gælder bl.a. en ny medieanalyse, som påviser, hvordan de såkaldte 

landsdækkende medier langt fra sikrer en geografisk repræsentativ debat på 

opinionssiderne. Analysen skal bl.a. være med til at sætte gang i en offentlig debat om det 

demokratiske underskud, det fører til, når store dele af befolkningen ikke er med til at 

forme den offentlige debat. 

 

Udover ovenstående punkter følger vi naturligvis hele tiden med i, hvad der rører sig politisk. Opstår 

der nye sager, som vi bør tage fat på, gør vi selvfølgelig det. Derfor kan der også opstå ændringer eller 

udskydelser i ovenstående plan. 

Derudover fortsætter de løbende projekter som eks. vores tilflytterboligkoncept, hvor det første hus 

netop er blevet indviet i landsbyen Sæd, Tønder Kommune. I kan se en video fra indvielsen her 

(nederst på siden): http://balance-danmark.dk/tilflytterbolig-i-saed/. 

http://balance-danmark.dk/tilflytterbolig-i-saed/
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Vi har i løbet af efteråret en masse foredrag i kalenderen, hvor vi tager ud og fortæller om Balance 

Danmarks arbejde, analyser og visioner, ligesom vi løbende har møder med relevante ordførere og 

ministre på Christiansborg. Her har vi særligt fokus på vores analyser, anbefalinger og Balancemål. 

Sidstnævnte er netop blevet opdateret og kan læses her: http://balance-danmark.dk/balancemaal/. 

Vi planlægger at afholde et medlemsarrangement i begyndelsen af 2021, hvor vi håber, at mange 

medlemmer, både på politisk, embeds- og direktionsniveau, har lyst til at deltage. Tid, sted og program 

følger snarest.  

Vi kommer også meget gerne forbi jeres kommune, virksomhed eller organisation i løbet af 

efteråret/vinteren og drøfter ovenstående indsatser mv., hvis I ønsker det. I sender bare en mail til 

mac@balance-danmark, så finder vi en dato. 

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, kan I kontakte bestyrelsesformand Kim Ruberg på 

40300500/kim@ruberg.dk eller Martin Ø. Carstensen på 23710043/mac@balance-danmark.dk.  

På vegne af bestyrelsen i Balance Danmark,  

Kim Ruberg, Jesper Frost Rasmussen, Holger Schou Rasmussen, Ib Lauritsen, Erik Lauritzen, Lars Erik 

Hornemann, Michael Böss, Arne Boelt og Birthe Linddal. 

Med venlig hilsen 

Martin Ø. Carstensen 

Chef for Politik og Kommunikation 

Balance Danmark 

http://balance-danmark.dk/balancemaal/

