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KAP 1 BALANCEN BLIVER UDFORDRET

Det er regeringens mål at sikre en balanceret udvikling i Danmark. Landets egne
er ikke ens, og det skal de heller ikke være. Byerne bærer præg af deres egenart, erhvervsmæssigt og arkitektonisk. Det landskab, vi færdes i, varierer. I ethvert områdes udvikling må områdets egne styrker og specielle forudsætninger
nødvendigvis spille en central rolle. Det gør landets egne forskellige.
Regeringens mål om balance i Danmark indebærer ikke et krav om, at hver
plet af landet skal rumme de samme erhverv, institutioner og landskaber. Men
der skal være balance i den forstand, at det over alt i landet skal være muligt for
den enkelte at få del i den økonomiske fremgang og opleve kvalitet, herunder
miljø- og naturkvalitet, i sine daglige omgivelser.
Regeringen ser det ikke som sin hovedopgave at sikre balance på det helt
lokale niveau. Men regeringen vil opfordre amter og kommuner til at tage hånd
om den interne balance i deres område. Det gælder om at sikre, at regionale
styrkepositioner kommer hele lokalområdet til gavn. Balance inden for geografiske arbejdsmarkeder, regioner eller landsdele vil styrke den samlede balance i
landet.
Udviklingen skal ske i overensstemmelse med Danmarks nationale strategi
for bæredygtig udvikling fra 2002. Det betyder ikke, at der hermed er dikteret
en bestemt udvikling. Men det betyder, at alle udviklingsskridt må vurderes i
forhold til muligheden for at gennemføre strategien for bæredygtig udvikling,
herunder for at afkoble økonomisk vækst fra miljøbelastning.
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Arbejdsmarkeder vokser sammen
Lokale arbejdsmarkeder er centrale størrelser i den lokale og regionale udvikling. Det er inden for et sådant geografisk område, de fleste mennesker har
deres hverdag og bor og arbejder. De færdes derimod kun mere sjældent uden
for området. De lokale arbejdsmarkeder kaldes også pendlingsregioner, fordi de
allerfleste daglige ture mellem bolig og arbejdsplads, pendlingen, foregår inden
for disse områder. Pendlingsregionerne er så at sige defineret ud fra en vis grad
af lukkethed eller samhørighed, arbejdsmarkedsmæssigt og geografisk.
Det er blevet lettere at bo et sted og arbejde et helt andet, og fra år til år
bliver der flere, der pendler længere end før. Mennesker med arbejde i byerne
kan derfor i dag bo længere fra dem, end de tidligere kunne. Stadig flere bor i et
arbejdsmarkedsområde og arbejder i et andet, mens turen til arbejdet for andre
går den modsatte vej. Det betyder, at de geografiske arbejdsmarkeder åbner sig
for hinanden og med tiden smelter sammen. Når to områder på den måde
vokser sammen, bliver det svært for de myndigheder, der gør en indsats for
områdets udvikling, at opfatte de to arbejdsmarkeder som adskilte. Gør man en
indsats i det ene område, viser virkningerne sig snart også i det andet område. I
længden er kun en samlet indsats over for det fælles område brugbar.
Pendlingsregioner er dynamiske. På grundlag af pendlingen i 1992 har
Landsplanafdelingen afgrænset 46 pendlingsregioner i Danmark. Havde man
for år 2000 brugt præcis samme måde at afgrænse regioner på, ville man kun
have fundet 34 regioner. På blot 8 år er 12 pendlingsregioner indgået i andre
regioner. Nogle steder er små oplande groet sammen, andre steder har udflytning fra en større by betydet, at en lille bys opland er smeltet sammen med en
større bys. Og byer og oplande omkring Silkeborg, Horsens, Næstved og Slagelse er groet sammen med nabobyernes, således at det i dag er et åbent spørgsmål, om disse byer er centre i et eget geografisk arbejdsmarked.
Nye geografiske udviklingstræk
I disse år, hvor den ny informationsteknologi og brugen af viden som produktionsfaktor vinder frem, bliver der rokket ved forudsætningerne for at realisere målet
om en geografisk afbalanceret udvikling. Vækst i befolkning, indkomster og
beskæftigelse er eksempler herpå. I belysningen af den regionale udvikling er
der benyttet en inddeling af landet i storbyoplande, mellemstore byers oplande
og småbyoplande. De tre typer af områder er sammensat af de 46 pendlingsregioner fra 1992.
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Odense
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Befolkningsvækstens geografiske fordeling
Befolkningsvæksten i Danmark har de sidste 10 år gennemgående været kraftigst
i de største byer og deres oplande. Befolkningsvæksten i egnene omkring de tre
største provinsbyer (Århus, Odense og Aalborg) var specielt i 1990ernes første
år væsentligt større end landsgennemsnittet. Fra 1996 tog befolkningsvæksten
fart i det københavnske arbejdsmarked. Mens væksten her tidligt i 1990erne
fulgte landsgennemsnittet, har den de senere år ligget tydeligt over. Væksten
fra 1990 til 2003 nåede dermed samme niveau i Københavnsregionen som
væksten i de tre store provinsbyers arbejdsmarkeder. Samtidig faldt befolkningstilvæksten i egne omkring byer med 20-30.000 indbyggere, mens egne med
byer over 30.000 (og under 100.000) indbyggere fortsat fulgte landsgennemsnittet. Egne uden byer med mindst 20.000 indbyggere har haft stagnerende
eller let faldende befolkningstal.
Den regionale indkomstudvikling
Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst er godt 15 pct. højere i Københavnsregionen end i det øvrige land. Den gennemsnitlige indkomst er lavest i de små
arbejdsmarkedsområder, mens forskellene mellem regionerne med byer over
20.000 indbyggere er minimale.
De reelle forskelle i forbrugsmuligheder er mindre end i den skattepligtige
indkomst. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har således i Regionalpolitisk redegørelse 2002 påvist, at den regionale variation i befolkningens disponible
indkomster i runde tal kun er det halve af forskellene i de skattepligtige indkomster. Årsagen er, at skatter og indkomstoverførsler bidrager til at udjævne forskellene. Desuden betyder de geografiske forskelle i huspriser, at det er vanskeligt at konstatere store regionale uligheder i forbrugsmuligheder.
Frem til midten af 1990erne skete der en vis indsnævring af de regionale
forskelle i de skattepligtige indkomster. I de seneste år er forskellene imidlertid
blevet forøget lidt. Specielt er indtægterne i Københavnsregionen vokset mere
end i det øvrige land. De regionale forskelle var i år 2001 således tilbage på
niveauet fra 1992. Det er dog for tidligt at sige, om de seneste års brud med
trenden til regional udligning af de skattepligtige indkomster er af varig eller
kun midlertidig karakter.
Beskæftigelsens geografi
Også hvad antallet af arbejdspladser angår, er der sket forskydninger i løbet af
1990erne. Antallet af arbejdspladser i Danmark voksede fra 1990 til 2002 fra
2,66 mio. til 2,77 mio. eller med 4,1 pct. Det er en beskeden vækst, også sam-
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Skattepligtig
indkomst pr. skatteyder
1990-2001

Arbejdspladser
Vækst i antal arbejdspladser i %.
1996-2002. Hele Danmark 5,2%
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Arbejdspladser
Væksten i beskæftigelsen
er især koncentreret til
regionerne omkring de
store byer.

menholdt med væksten i befolkningstallet på 4,5 pct. i samme periode. Udviklingen i antallet af arbejdspladser i 1990erne var udpræget konjunkturel. Fra
1990 til 1994 faldt det samlede antal beskæftigede med 3 pct. for siden at stige
med 8 pct. frem til 2002.
Væksten i antallet af arbejdspladser har gennemgående været kraftigst i
oplandene til de største provinsbyer og fra 1995 også i København. Arbejds-

Kilde: Danmarks Statistikmarkederne omkring Århus, Odense og Aalborg havde tilsammen 6 pct. flere
bank og egne beregninger.

arbejdspladser i 2002 end i 1990. Også arbejdsmarkederne omkring de øvrige
byer med over 30.000 indbyggere har klaret sig forholdsvis godt. Til gengæld er
beskæftigelsen på arbejdsmarkederne uden byer med mindst 20.000 indbyggere stagneret og lå i 2002 fortsat 2 pct. under beskæftigelsen i 1990.
De seneste års udvikling tegner således billedet af et tredelt Danmark:
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Oplandene omkring hovedstaden og de tre største provinsbyer, der som
helhed er præget af en forholdsvis kraftig befolknings- og beskæftigelsesudvikling, og hvor indkomsterne i de seneste år er vokset hurtigere end i

Antal arbejdspladser
i typer af arbejdsmarkeder
1990-2002

landet som helhed. Ikke kun de store byer i disse egne, men også de øvrige byer og landområder i disse egne er præget af denne dynamik. I alt
55 pct. af landets befolkning bor i disse egne, alene 35 pct. i det store københavnske arbejdsmarked.
•

Oplandene omkring de mellemstore byer (dvs. byer med mellem 20.000
og 100.000 indbyggere) har haft en udvikling i folketal, beskæftigelse og
indkomster, der ligger på eller i underkanten af landsgennemsnittet. Også
her er den lokale dynamik fælles for den større by og de omgivende mindre byer og landområder. Ca. 35 pct. af befolkningen bor i disse dele af
landet.

•

Oplande uden mellemstore byer, hvor befolkningstal og beskæftigelse
stagnerer, og hvis indkomstudvikling i de seneste år har vist svaghedstegn.
Disse egne ligger gerne perifert i landet og rummer ca. 10 pct. af den
samlede befolkning.

De vilkår, udfordringer og problemstillinger, der møder den fysiske planlægning, er forskellige i de tre dele af landet.
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Note og kilde side 107.

Landkommuner er forskellige, alt efter hvor de ligger
Den enkelte bys eller kommunes dynamik er i høj grad bestemt af i hvilken egn
den ligger. Selv om der naturligvis også er forskelle på de byer eller kommuner,
som ligger i samme egn, med hensyn til fx befolknings- og beskæftigelsesvækst,
er hovedindtrykket, at der er betydelige ligheder mellem dynamikken i kommuner eller byer på samme egn, uanset om disse byer er store eller små.
Det gælder fx om landkommunerne, at deres forhold og vækstbetingelser
er meget forskellige, alt efter om de ligger i et storbyopland eller i et udkantsområde. Disse forskelle er normalt vigtigere, når landkommunens forhold skal
forstås, end de ligheder, der er mellem alle landkommuner i form af, at de kun
rummer små byer og har meget åbent land.
Landkommuner kan defineres på mange måder. I det følgende har vi valgt
at give oplysninger om landkommuner, defineret ud fra om den største by i
kommunen har under henholdsvis 2.000, 5.000 eller 10.000 indbyggere. Alt
Landkommune
– tre definitioner

Befolkningsudvikling
i landkommunerne
1990-2003
Note:
Bornholm er behandlet
som én kommune, også
før 2003.

1. Største by i kommunen har under 2.000 indbyggere; 57 kommuner, hvoraf 9
i storbyoplande, 29 i mellemstore byers oplande og 19 i små byers oplande.
2. Største by i kommunen har under 5.000 indbyggere; 160 kommuner, hvoraf 41
i storbyoplande, 78 i mellemstore byers oplande og 41 i små byers oplande.
3. Største by i kommunen har under 10.000 indbyggere; 199 kommuner, hvoraf
56 i storbyoplande, 93 i mellemstore byers oplande og 50 i små byers oplande.

Landkommuner i

Befolkning 2003

Vækst 1990-2003

i 1000

i pct.

Storbyoplande
< 10.000 indbyggere i største by
< 5.000 indbyggere i største by
< 2.000 indbyggere i største by

564
369
68

7,2
5,9
5,4

Mellemstore byers oplande
< 10.000 indbyggere i største by
< 5.000 indbyggere i største by
< 2.000 indbyggere i største by

844
630
216

3,3
3,3
3,2

Små byers oplande
< 10.000 indbyggere i største by
< 5.000 indbyggere i største by
< 2.000 indbyggere i største by

375
236
75

- 1,4
- 2,4
- 4,1

5.384

4,8

Hele landet
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Landkommuner i

Arbejdspladser 2002

Beskæftigelsesvækst
i landkommunerne
1990-2002

Vækst 1990-2002

i 1000

i pct.

Storbyoplande
< 10.000 indbyggere i største by
< 5.000 indbyggere i største by
< 2.000 indbyggere i største by

215
139
25

6,0
5,7
4,4

Mellemstore byers oplande
< 10.000 indbyggere i største by
< 5.000 indbyggere i største by
< 2.000 indbyggere i største by

361
247
78

3,0
2,5
1,9

Små byers oplande
< 10.000 indbyggere i største by
< 5.000 indbyggere i største by
< 2.000 indbyggere i største by

183
111
32

- 2,6
- 5,7
- 7,6

Hele landet

2.774

4,1

Landkommuner i

1995

2001

Indkomstudvikling
i landkommunerne
1995-2001

Ændring
1995-2001

Storbyoplande
< 10.000 indbyggere i største by
< 5.000 indbyggere i største by
< 2.000 indbyggere i største by

96,59
95,25
96,38

96,28
94,67
95,99

- 0,34
- 0,59
- 0,19

Indekstal,
hele landet = 100.
.

Mellemstore byers oplande
< 10.000 indbyggere i største by
< 5.000 indbyggere i største by
< 2.000 indbyggere i største by

91,72
90,78
89,98

91,07
90,25
89,52

- 0,75
- 0,77
- 0,76

Små byers oplande
< 10.000 indbyggere i største by
< 5.000 indbyggere i største by
< 2.000 indbyggere i største by

88,64
87,21
85,56

87,93
85,99
84,37

- 1,03
- 1,56
- 1,42

100,00

100,00

0,00

Hele landet

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
Note: Storbyoplande er pendlingsoplande til de 4 største byer. Mellemstore byers
oplande er pendlingsoplande til andre byer med over 20.000 indbyggere. Små byers
oplande er resten af landet.
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Sociale ydelser
Antal helårsmodtagere af sociale ydelser i %.
År 2001, 20-66 årige. Hele Danmark 24,1%
over 34
30 - 34
26 - 30
22 - 26
under 22
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Sociale ydelser
Antallet af modtagere af
sociale ydelser er højest
i yderområderne,specielt
hvor industrien er under
afvikling.
Note og kilde side 107.

efter hvilken af disse tre definitioner, man benytter, kan enten 7 pct., 23 pct.
eller 33 pct. af landets befolkning siges at bo i landkommunerne.
Uanset hvilken definition af landkommuner, man vælger, er der imidlertid
stor forskel på deres dynamik, alt efter hvilken egn, de ligger i. Mens landkommunerne i storbyernes oplande er vokset hurtigere end landsgennemsnittet,
har landkommunerne i de perifere oplande haft befolkningstilbagegang. Væksten i beskæftigelsen tegner et tilsvarende billede. Også indkomstudviklingen
har været mere positiv i landkommunerne i oplandene til de store og mellemstore byer end i de perifere oplande.
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Antal 2001

Storbyoplande
Mellemstore byers oplande
Små byers oplande
Hele landet

Andel 2001

Andel 1995

i 1000

i%

i%

432
290
91
813

22,7
25,3
28,1
24,1

25,7
26,1
28,7
26,1

De ikke-beskæftigedes geografi forstærker forskellene
Næsten en fjerdedel af befolkningen i den arbejdsføre alder lever af sociale
ydelser. I 2001 udgjorde helårsmodtagere af indkomsterstattende ydelser (især
førtidspension, dagpenge, efterløn og kontanthjælp) tilsammen 24 pct. af de
20-66 årige. Andelen er lavere i hovedstadsregionen og i en række øst- og
vestjyske kommuner, lavest på Københavns nordegn, ca. 15 pct. Andelen er
højere i mange kommuner i Vendsyssel, på Fyn, Syd- og Vestsjælland, højest på
Vestlolland, hvor henved 40 pct. af befolkningen i arbejdsalderen lever af sociale ydelser.
Udviklingen i de senere år med generelt gunstigere beskæftigelsesforhold
har bevirket, at andelen af ydelsesmodtagere er faldet fra 26 pct. i 1995 til 24
pct. i 2001. Faldet var særlig kraftigt i og omkring København, Århus, Aalborg
og Odense, hvor også beskæftigelsen har udviklet sig særlig gunstigt. I de øvrige dele af landet var faldet mindre markant, og Vestlolland og Bornholm oplevede tilmed en stigende andel af ydelsesmodtagere. Forskellene mellem storbyområderne og det øvrige land er dermed blevet tydeligere de senere år.
Naturligvis er ikke alle i storbyerne ens stillet. Rundt omkring i de større byer
findes kvarterer med mange modtagere af sociale ydelser, og lige som det har
været tilfældet for landet som helhed, har der også i de senere år været en
tendens til, at de sociale forskelle mellem bydelene i de større byer er blevet
uddybet.
Vidensamfundets geografi - en udfordring
Informations- og kommunikationsteknologi anvendes i stigende omfang i de
allerfleste erhvervsgrene. Det skaber et betydeligt behov for vedligeholdelse,
servicering, opdatering og udvikling af teknologien. Der er en stigende brug og
produktion af bioteknologi, og medicinalvarer vinder frem. Anvendelse og beskyttelse af patenter og ophavsrettigheder er i dag vigtigere end nogensinde.
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Ændring
1995-2001 i %-point

- 3,0
- 0,8
- 0,6
- 2,0

Sociale ydelser
Helårsmodtagere af
indkomsterstattende
sociale ydelser i aldersgruppen 20-66 år.
Andel af alle 20-66 årige.

Også finans- og erhvervsservice vinder frem, forårsaget af konkurrencen på reklame, mærkevarer og design. En dygtig skatterådgiver kan være lige så vigtig
for virksomhedernes overskud som den indsats, der ydes i den egentlige produktion.
Fælles for alle disse nye træk er, at de forudsætter stærkt specialiserede
kundskaber. Viden og uddannelsesmæssige kvalifikationer bliver i stigende grad
en direkte produktionsfaktor og tit afgørende for erhvervslivets konkurrenceevne. De steder, hvor viden frembringes og sælges, vil derfor blive favoriseret.
Betydningen af universiteter og andre højere læreanstalter for den økonomiske
vækst er stigende. Store byer har gennemgående større muligheder for at få
fordele af den nye informationsteknologi, end små byer har. Der er i de store
byer en koncentration af kapital, knowhow og efterspørgsel. Den digitale infrastruktur er også tit bedst udbygget i storbyerne, og de virksomheder, som frembringer, vedligeholder og anvender den ny teknologis muligheder, vil derfor også
være koncentreret i storbyerne. Når den økonomiske vækst genereres af videnerhvervene, vil det let favorisere de større byer, som derfor vil vokse mere end
det øvrige land.
Selv om informationsteknologien har givet helt nye muligheder for at arbejde fjernt fra de større byer, ser det ud til, at disse muligheder ikke benyttes i
et omfang, der modvirker den omtalte tendens til geografisk koncentration.
Det behov, som virksomhederne og deres ansatte har for at være lokaliseret og
færdes, „hvor tingene sker“, ser ud til at fremme denne koncentration. Samtidig tyder flere undersøgelser i Danmark og vores nabolande på, at befolkningens præferencer for bosætning er under forandring, således at ønsket om at
bo i eller i overkommelig afstand fra en større by med dens variation, service- og
Beskæftigelse
i IT-sektoren
1994-2001.

kulturtilbud er blevet mere udtalt.
De seneste års ændringer i lokaliseringen af arbejdspladserne i IT-sektoren
bekræfter dette billede. IT-sektoren er stærkt koncentreret til de 4 største

Antal beskæftigede Andel 2001
2001

Storbyoplande
Mellemstore byers oplande
Små byers oplande
Hele landet
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Andel af alle
beskæftigede
i 2001

Vækst i
beskæftigelse
1994-2001

i 1000

i%

i%

i%

173
50
10
233

74,2
21,3
4,4
100,0

10,9
5,4
3,9
8,4

33,7
19,5
11,6
29,3
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IT-sektoren
Beskæftigede i IT-sektoren i % af alle beskæftigede.
Kommuner 2001. Hele Danmark 8,4%
over 20
10 - 20
5 - 10
under 5
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byoplande, som tilsammen har næsten tre fjerdedele af alle ansatte i sektoren.
IT-sektoren vokser desuden markant kraftigere i de største byoplande end ellers
i landet.
Den geografi, det nye „vidensamfund“ frembringer, kan derfor gå hen og
blive en udfordring for ønsket om en balanceret udvikling i landet. Resultatet er
imidlertid ikke givet på forhånd. Som nævnt er det ikke kun IT-teknologien, der
i sig selv har bevirket den geografiske koncentration. Konkurrenceforhold, præferencer for bosætning, forekomsten af service- og kulturtilbud, rationaliseringer i den offentlige service er andre faktorer, der i forskelligt omfang har spillet

Beskæftigede
i IT-sektoren
I Århus og Storkøbenhavn arbejder mange i
IT-sektorens konsulentog servicevirksomheder.
I mindre kommuner som
Struer og Pandrup er det
især industriarbejde,
som udføres.

ind. Der er derfor mange muligheder for at påvirke landets udformning. Regeringen ser desuden et behov for yderligere viden om baggrunden for de regionale forskydninger i vidensamfundet.
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Note og kilde side 107.

Hensyn til en balanceret regional udvikling må i en vis udstrækning afvejes over
for hensyn til den samlede nationale vækst, blandt andet fordi mobilitet mellem
forskellige regioner er en væsentlig bidragyder til vækst. Men det skal overvejes,
hvordan de nye vilkår kan udnyttes også i de mindre byer. Gribes udfordringen
rigtigt an, og tilpasses udviklingen til de lokale forudsætninger og styrkepositioner,
kan videnerhvervene, og de muligheder IT tilbyder med hensyn til fjernkommunikation mv., blive vigtige faktorer, der er med til at fremme en afbalanceret
udvikling i landet.
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