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NOTAT 

 

 

Bemærkninger til KL`s udspil om et sammenhæn-
gende Danmark 

KKR Syddanmark har på sit møde den 20. april drøftet KL`s arbejde med 

udspil om et sammenhængende Danmark. Her følger KKR Syddanmarks 

bemærkninger til udspillet: 

 

Generelt er der brug for at flytte fokus fra hovedstaden som omdrejnings-

punkt – til at vækst og udvikling også har rod i resten af landet samt at kon-

krete aktiviteter som eksempelvis kulturindsatser på højt niveau, også vokser 

uden for hovedstadsområdet. Udgangspunktet for diskussionen bør derfor 

vendes om, således afsæt tages i hele landet – og ikke blot en diskurs, som 

handler om at brede aktiviteter fra hovedstaden ud i landet. 

 

Uddannelse 

Der er brug for konkret handling i forhold til at decentralisere uddannelses-

området. Der er brug for flere lokale ungdomsuddannelsestilbud. Det vil dels 

sikre kvalificeret arbejdskraft fremadrettet til offentlige og private arbejds-

pladser, dels øge muligheden for, at borgere bliver boende. 

 

Infrastruktur 

infrastruktur er afgørende for landområderne, når det kommer til bosætning, 

erhvervsudvikling, investorer og turisme. Der er brug for at prioritere de tra-

fiklinjer, som kobler sig på motorvejsnettet. Således at infrastrukturen får 

styrket sammenhængen og virksomheder og borgere får styrket deres trans-

portadgang. 

 

Kultur 

Et rigt kulturliv har stor betydning for hele landet. Kulturstøttemidler går pri-

mært til aktiviteter i hovedstadsområdet, hvorfor der er brug for at sikre en 

bedre geografisk spredning at ressourcerne. 

 

Desuden følger et forslag om at dele punkt 10 i to:  

10. Stærke lokalsamfund, mødesteder og fællesskaber med udgangspunkt i 

stedbundne styrker kulturarv og et fritidsliv for alle. 

11. Mangfoldigt kulturliv i alle dele af landet for egne borgere såvel som for 

turister. 

 

Bosætning 

Stærke lokalsamfund er vigtige for kommunerne. Derfor skal der sikres lo-

kale relevante boligmuligheder (herunder både eje og leje). Der skal desu-

den være et godt grundlag for at fastholde tilbud om foreningsengagement, 

skoler og øvrig kommunal service.  

 

Der er brug for et fokus på finansiering - mulighed for lånoptag for såvel pri-

vate som erhvervsdrivende.  


