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Danmark i (fortsat) forandring

➢ Udfordringer og muligheder er 

forskellige fra land til by

➢ Hvad vil regeringen?

➢ Det er kommunerne, der skal eje 

lokalpolitikken?



Demografisk udvikling 

2010-2021



Udvikling i erhvervsstrukturen, 1966-2020
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Ændring i kvm-pris på 

parcel/rækkehuse, 

2010-2020, 4. kvartal



Andel af indbyggere i 

største by, 2020



Nye dagsordner

➢ Grøn omstilling 

➢ Øget fokus på natur og biodiversitet

➢ Øget behov for digitalisering og rekreativ 

brug af naturen som følge af Corona



Pejlemærker for et sammenhængende DK (I)

➢ Adgang til erhvervs- og velfærdsuddannelser i hele landet

➢ Gode boliger til alle indkomsttyper i både by og land

➢ Genopretningen af økonomien skal skabe muligheder for 
virksomheder – også produktionserhvervene – i alle dele af landet 

➢ Arbejdsmarkedet skal være robust på tværs af hele landet – også 
når den grønne omstilling af samfundet skaber behov for nye 
kompetencer



Pejlemærker for et sammenhængende DK (II)

➢ Borgere i både by og land skal kunne gøre brug af grønne og 
sammenhængende mobilitetsløsninger

➢ Forsyningssikkerhed for vand, varme og energi samt håndtering af 
affald og spildevand i alle dele af landet

➢ Klimaindsatsen skal forankres lokalt og have lokal opbakning

➢ Naturen er et fælles gode, som alle skal have adgang til at nyde og 
udfolde sig i



Pejlemærker for et sammenhængene DK (III)

➢ Adgang til hurtigt internet og god mobildækning i hele landet

➢ Et rigt kultur- og fritidsliv skaber fællesskaber og 

sammenhængskraft og er vigtig for bosætning, erhvervsliv og 

udvikling i hele landet

➢ Der skal være levende byer og lokal handel i hele landet



Tak for ordet – nu spørgsmål og debat


