
Befolknings- og erhvervsudvikling i center og periferi 

Landdistrikter fra succes til problem? 
.    1) Danmark er relativt godt afbalanceret de 
regionale                         .        indkomstforskelle er mindre end i mange 
lande 
     2) Rigtig udkant findes ikke i Danmark, se på Norge 
•  3) Får vi et godt Erhvervsfremmesystem i Danmark? 
•  4) Centralisering følges af ønsker om decentralisering  
•  5) Er få store eller mange små projekter den bedste 
•      mulighed for succes?  
•  6) Yderområder rummer erhvervsmæssige succeser 
•  7) Negativ italesættelse skader, ”rådden banan” Produktions Dk. 
•  8) Overdreven fokus på at måle og veje dræner initiativlyst? 
•  9) Yderområder har plads til arealkrævende virksomheder 
   10) Der er udflytning af statslige styrelser og administration 
•       MEN er der alligevel noget galt i Yderområderne? Institut for mennesker og teknologi 1 
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De bagvedliggende kræfter: 
Produktivitetsudviklingen i Landbrug og industri 1970-2017 

løbende 5 årigt gennemsnit 
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•  Statslig strukturpolitik koncentrerer offentlig service: 

•  Strukturreformen 2007                               Fra 276 til 98 
•  Retskredsreformen 2007                           Fra   82 til 24 
•  Politikredsreformen 2007                           Fra   54 til 12 
•  Nedlæggelse af kaserner 
•  Flytningen af skatteligningen og opkrævningen fra kommunerne til 

skattecentre i 2005 
•  Supersygehuse og nedlæggelse af lokale sygehuse 

•  Kommunerne kan også: Store folkeskoler, daginstitutioner, 
ældrecentre og plejehjem 

•  Dilemma: Specialister contra 
generallister                                       .                 stordrift contra 
nærhed                           
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Flytninger 

 
Netto tilflytning/ fraflytning 2017 og 2011 
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Diagram:	Udviklingen	i	befolkningstallet	i	region	Hovedstaden. 

Hovedstadsregionen og det tidligere Roskilde Amt 
Københavns og Frederiksbergs Kommuner 
Københavns Kommune 
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Flytninger og alder 
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Befolknings- og erhvervsudvikling i center og periferi 
Alder og pension 
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%befolkning på folke- og førtidspension 2018

• Hele landet 23%

• Region Hovedstaden 19%

• Brøndby 23%
• Region Sjælland 18%

• Lolland 36%

• Tønder 28%
• Ringkøbing-Skjern 26%

• Region Nordjylland 25%

• Øvrige yder kommuner 25-31%
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Flytninger og befolkning 

•  Er det et nationalt problem, at der er 
befolkningstilbagegang i nogle kommuner? 

•  Hvem er det et problem for? 
•  For den befolkning, der bor i kommunen  
•  Eller for den storbybefolkning, der gerne vil 

opleve noget ”autentisk” ”hyggeligt”, der er 
forskelligt fra storbyen? 
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Udvikling i beskæftigelsen 2008-2017, Hele landet vokser kun med 
0,12%                 Rødt arbejdspladserne forsvinder  
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Befolknings- og erhvervsudvikling i center og periferi 
Indkomst 

Indkomstforskellene mellem kommunerne er vokset, målt på den 
gennemsnitslige disponible indkomst i perioden 2009-2017. 
 
Langeland Kommune, der har den laveste gennemsnitsindkomst lå i 
2009 kun 15% under gennemsnittet for Danmark i 2017 18% under. 
 
I Lollands Kommune var den:        13% og 17% under 
I Ishøj Kommune var den:                7% og 13% under 
I Tønder Kommune var den:          12% og 12% under 
 
I Gentofte Kommune var den:        53% og 83% over 
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Kontanthjælp 

•  Kontanthjælp pr. indbygger i udvalgte kommuner 2017 

•  Hele landet                3219 kr. 
•  Landsdel Kbh.   4439 kr. 
•  Brøndby    6105 kr. 
•  Ishøj                4592 kr. 
•  Lolland    5070 kr. 
•  Tønder    2812 kr. 
•  Ringkøbing-Skjern               1670 kr. 
•  Øvrige yderkommuner  1567-2958 kr. 
•  Falsk myte om yderkommuner på høj kontanthjælp, 
•  NB Lolland og Brøndby 
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Boligpriser 
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Befolknings- og erhvervsudvikling i center og periferi 
Kultur og sport m.v. 

•  Kulturelle tilbud: 
•     Teater, biograf, bibliotek, koncerter 
•      foredrag/aftenskole 
•      Udstillinger 
•  Sport 
•      Hallen, Stadion,  
•  Natur 
•      Vandreture, naturvejledere 
•  Samlingssteder 
•      Forsamlingshus, kro, menighedshus 
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Uddannelse 

•  Uddannelses muligheder: 
•     Folkeskolestruktur 
•     Privatskoler 
•     Specialskoler 
•     Efterskoler 
•     Gymnasier 
•     Erhvervsskoler 
•     VUC 
•     Videregående uddannelser 
•     Kostskoler 
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Befolknings- og erhvervsudvikling i center og periferi 
Definition af udkantkommune 

•  Hvem er udkantkommune? 
•  Forskellige kriterier tilpasset formålet: 
•     EU-støtte – Lag midler 
•     Erhvervsfremmemidler 
•     Fritagelse for overordnede plan restriktioner 
•  Kriterier: 
•      Befolkningstæthed, Landdistrikt og små byer, landzone 
•      Afstand til motorvej, til byer med arbejdspladser 
•      Befolkningsudviklingen, befolkningens alder og uddannelse 
•      Arbejdspladser 
•      Erhvervsindkomst 
•      Beskatningsgrundlag, kommunal likviditet   

•        
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•  Statslige Politikker: 
•  Udflytning af statslige arbejdspladser 
•  LAG midler m.v. 
•  Bloktilskud og mellemkommunal udligning 
•  Infrastrukturinvesteringer: Veje, jernbaner IT-forbindelser 
•  Mindskede planrestriktioner i landzonen og 

kystnærhedszonen, 10-15 projekter uden planregulering. 
•  Tilskud til decentralisering af udbud af videregående 

uddannelser 
•  Statslig erhvervsfremmepolitik, ny under opbygning 
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•  Regionale politikker 
•  Store specialiserede sygehuse i hver region 
•  Begrænser antallet af gymnasieklasser, der må oprettes 

på de store byers gymnasier, og sikrer dermed klasse 
antallet i de små gymnasier. 
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•  Kommunale politikker og strategier: 
•  Kommunale erhvervsstrategier 
•  Kommunal turismestrategi 
•  Kommunale bosætningsstrategier 
•  Kommunale uddannelsesstrategier 
•  Kommunale strategier for udviklingen af det bebyggede 

miljø 
•  Kommunal sportspolitik 
•  Kommunal kulturpolitik 
•  Kommunal miljø- grøn- natur- og klimapolitik 
•  Se Reg. Lab. Vækstens anatomi 2010 
•  Erhvervsministeriet: Kommuner på forkant, 25 lokale strategier 2017 
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•  Borgerinitiativer, ildsjæle, idemagere og erhvervslivets 
egendynamik: 

•  Slagelse og Nykøbing Falsters håndboldt. 
•  Lokaler museer eller nationale med statsstøtte 
•  Nye turisme former: Cold Hawai  
•  Produktionskollektiver 
•  Borgeropbakning omkring en biograf, lokal købmand m.v 
•  Lokale visionære: se Eskild Hansen og Bjarne Jensen 

2017 
•  Erhvervslivets egendynamik: Se Reg. Lab.: Fremtidens 

Industri i Danmark 2012. 
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•  . 
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Befolknings- og erhvervsudvikling i center og periferi 

•  Hvad kan yderområderne satse på for at skaffe mere 
erhvervsaktivitet?: 

1)  Udvikling af turisterhvervet, bedre kvalitet, bedre uddannelse og 
flere tilbud 

2)  Tiltrække arealforbrugende virksomheder  

3)  Understøtte de små fødevareproducenters mulighed for både at 
være producenter, lade gæsterne opleve produktionen og få en 
lille servering 

4)    Brande lokale fødevarer: Bornholmergrisen, Lammefjords   
       gulerødder, Samsø kartofler, Frederiksdal kirsebærvin,  
       Knuthenlund fåreost 



Befolknings og erhvervsudvikling i center og periferi 

5)   Give iværksættere mulighed for at udnytte tomme  
       bygninger fra landbrug, andre erhverv eller boliger. 

6)   Vurdere om skatter og afgifter har en hensigtsmæssig størrelse set 
       i forhold til ønsket om at tiltrække og fastholde virksomheder. 

7)   Vurdere om det er en god forretning at modtage flere 
      flygtninge/indvandere (forbrugere og arbejdskraft). Vurdere om 
      det er politisk muligt 

8)   Vurdere om de muligheder den nye planlov giver skal bruges i 
       kommunen 
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     9) Sikre at bankerne er opmærksomme på, at der bør 
         stilles midler til rådighed for lån til virksomhederne i 
         kommunen, lidt kommunalt pres kan give resultater   
         Kommunerne kan således medvirke til at bankerne 
         yder lån til erhvervslivet i periferien 

   10) Kommunerne kan ansætte en erhvervsambassadør, der er en del  
         af forvaltningen, men som kan guide en byggetilladelse eller andet 
         gennem embedsværket uden overtrædelse af regler 
 
   11) Kommunerne kan være med til at tydeliggøre erhvervsvilkårene i 
          kommunen og vurdere om de er hensigtsmæssige eller om, der 
          mangler noget 
 
 
                                 Institut for mennesker og teknologi 

 
 
 
 
 
 
    12) Er snitfladen mellem den kommunale administration 
og                  .         erhvervs/turistchef rigtig? Eller skal den ændres?  
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•  12) Er snitfladen mellem den kommunale administration 
og                 .       erhvervs/turistchef rigtig? Eller er der noget, der 
skal ændres? 

•  13) Kommunen kan være med til at sikre gode uddannelsestilbud 

•  14) Kommunen kan være med til at sikre interessante Kulturtilbud 

•  15) Kommunen kan være med til at sikre gode rammer for 
idræt       .     (hallen er ofte et områdes knudepunkt) 

•  16) Kommunen kan være med til fremme, at 
kommunens                    .      idrætsudøvere gør sig godt bemærket 
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•  Strukturændringer 
•  Agglomerations områderne (de store byområder) vokser i betydning 
•  Gruppen af byer med 1-10.000 indbyggere vokser mest i de sidste 

50 år. Specielt ti-året efter kommunalreformen 1970. 
•  Næsten alle bygrupper ned til 5.000 indbyggere er vokset i de sidste 

9 år 
•  Beskæftigelsen i landdistrikterne falder 
•  Videnserhverv i de senindustrielle servicesamfund vokser og især i 

byerne 
•  Fraflytningen fra landdistrikterne foregår langsomt, set i forhold til 

jobmarkedets ændringer 
•  Infrastruktur får stigende betydning 
•  Stigende pendlingsafstande, integrerer yderkommuner mere 
•  Urbaniseringstræk i landdistrikternes kultur. Pga. TV, internet og bil  
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•  Stedets attraktivitet for erhvervsliv 

•  God infrastruktur. 
•  Adgang til et varieret og stort arbejdskraft marked og 

varieret erhvervsliv, med support funktioner. 
•  God service fra kommunen , erhvervsordninger, 

dækningsbidrag, god sagsbehandling. 
•  Relativ veluddannet arbejdskraft eller relativ billig 

arbejdskraft 
•  Stabil arbejdskraft 
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•  Stedets attraktivitet for befolkning 

•  Mange jobmuligheder (for familien) og skift som mulighed 
•  God infrastruktur 
•  Godt bymiljø. Varieret boligudbud, kulturliv, børneliv 
•  og eller naturmiljø (udsigt, skov, strand) 
•  Gode boliger 
•  God service: børneinstitutioner, skole, ældre pleje, sundhedstilbud. 
•  God service i kommunens sagsbehandlinger 
•  Varieret butiksudbud, spisesteder/cafeliv 
•  Og meget mere 
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Måling af et steds attraktivitet 1. 

 Bedre tilflytning af borgere end forventet udfra stedet 
 strukturelle fordele/ vanskeligheder 

•  Mindre afvandring end forventet udfra stedets 
strukturelle vanskeligheder. 

•  Et residual mål betinget af flytninger og naturlig 
befolkningstilvækst/fald, som udvikler sig bedre end de 
mange strukturelle faktorer måtte forvente. Den 
norske :Hvorfor vokser steder. 

•  Mål egnet til at rose en kommunes borgmester/ildsjæle 
og derefter undersøge hvad det så var der mon var 
attraktivt. Thi det vides ikke. 
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Måling af et steds attraktivitet 2 
 

 Hvilke steder vælger borgerne at betale mest og har 
betalingsevnen og viljen til det. 

•  Hermed bliver stedets attraktivitet for borgerne et 
absolut mål, der ses i betalingen for det gode at bo et 
dejligt sted. 

•  Kan måles som  salgspris: kr/m2 bolig 
•  Dette mål siger ikke noget om hvad der er attraktivt, kun 

at det er attraktivt mere end andet hvis prisen man er 
villig til at betale er højere. Altså ren 
markedsmekanisme (for en del af boligmarked). 

•  Man så undersøge hvad borgerne lægger vægt på og 
hvorledes, der er relative valg mellem priser i 
centerbyerne og længere ude eller i periferiens 
naturmiljøer. 
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