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Knap halvdelen af landets kommuner har al-
lerede indgået nye partnerskaber med virksom-
heder, landbruget og uddannelsesinstitutioner i 
deres arbejde for klimaforbedringer, og samtidig 
blomstrer nye måder at inddrage borgerne i 
arbejdet mod CO2-reduktioner.

Klima og miljø er et af de vigtigste emner for en stigende del af 
vælgerne til kommunalvalget, og nu viser en ny undersøgelse, at 
en stor del af kommunerne allerede er i gang med samarbejder 
med virksomheder og borgere, som skal medvirke til, at CO2-
udledningen reduceres.
 I den ny Momentum-undersøgelse svarer 48 procent af 
kommunerne, at de har indgået et eller flere partnerskaber på 
klimaområdet, og yderligere 39 procent er i gang med at afsøge 
mulighederne for partnerskaber. Undersøgelsen viser også, at 82 
procent af kommunerne med et partnerskab har lavet det med 
virksomheder, mens 74 procent har indgået partnerskaber med 
andre kommuner og 55 procent med uddannelsesinstitutioner. 
Vejle Kommune er en af de kommuner, der har indgået et 

partnerskab med virksomheder i forsøget på at reducere 
udledningen af CO2 inden for kommunegrænsen. Konkret har 
man indgået et partnerskab med en gruppe virksomheder og en 
grundejerforening i Vejle Nord, hvor man fokuserer på at identifi-
cere rentable individuelle og kollektive forsyningsløsninger, som 
systematisk reducerer virksomhedernes klimaaftryk inden for 
rammerne af deres forretningsstrategier og planer.
 For stadsarkitekt og chef for By, Land & Klima i Vejle Kom-
mune Lisbet Wolters er det helt afgørende, at kommunen indgår 
partnerskaber med erhvervslivet, hvis man skal nå i mål med 
kommunens ambition om 70 procent reduktion af drivhusgasser 
i 2030 og klimaneutralitet i 2050.
 »Kommunen udleder selv kun tre procent af den samlede 
udledning inden for kommunegrænsen, så hvis vi skal nå en 
70-procentsreduktion, så skal vi have andre til at bidrage. Vi kan i 
kommunen godt købe elbiler og arbejde med vores indkøbspo-
litik, men det er i høj grad gennem andre, at vi skal opnå CO2-
reduktionen, og med den erkendelse er det naturligt at indgå 
partnerskaber,« siger Lisbet Wolters. 
 Håbet er, at partnerskabet med virksomhederne kan give 
nogle erfaringer, som kan bruges i resten af kommunen senere, 
og at det sker på en måde, så alle kan se fordelene i det.
 »Det hele handler om CO2-reduktion, men når vi gør det i 
et partnerskab, så er det også, fordi at vi gerne vil understøtte 
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Klima

virksomhedernes vækst og udvikling. Det handler om at gøre det 
på en måde, hvor det bliver en gevinst både for klimaet og for 
virksomhederne,« siger Lisbet Wolters.
 I dag er 94 kommuner med i klimasamarbejdet DK2020, som 
betyder, at de skal udarbejde lokale klimahandlingsplaner, der 
lever op til Parisaftalens målsætninger. Nogle er allerede færdige, 
mens andre er i gang med arbejdet.
 Det sætter en streg under, at kommunerne tager den grønne 
omstilling meget seriøst, mener Birgit S. Hansen, formand for KL’s 
Miljø- og Forsyningsudvalg.
 »Vi er ved at løbe tør for tid, og derfor er det meget opløftende 
at se, at tæt på samtlige kommuner er så langt med planerne for 

grøn omstilling i deres kommune. Der er et behov for handling nu, 
og det gør det lokalpolitiske ejerskab for klimaindsatsen meget 
væsentligt, og derfor er det oplagt, at kommunerne tager virksom-
heder, civilsamfund og almindelige borgere helt ind i maskinrum-
met, så vi finder de bedste løsninger for alle,« siger Birgit S. Hansen.

Borgerne får en nøglerolle
Netop borgerinddragelse er helt central i mange kommuners 
klimaindsats, og undersøgelsen viser, at mange kommuner 
tænker nyt i arbejdet med at inddrage borgerne i arbejdet med 
klimahandleplaner og strategier. 84 procent har holdt traditio-
nelle borger- og dialogmøder, mens 4 ud af 10 har lavet borger-
høringer og digital borgerinddragelse. Som et mere nyt greb har 
20 procent af kommunerne gjort brug af borgersamlinger, hvor 
borgerne er med til at udforme selve strategien. 
 Et eksempel er Greve Kommune, hvor man har besluttet at 
nedsætte en klimaborgersamling med 36 borgere, der efter et 
tre måneders forløb i det nye år skal aflevere deres anbefalinger 
til, hvordan man i Greve kan reducere udledningen af klimagas-
ser mest muligt. Undervejs i forløbet får klimaborgersamlingen 
oplæg fra eksperter og god mulighed for at diskutere med 
hinanden og andre borgere. Når de er færdige, afleverer de deres 
anbefalinger til de lokale politikere, som først herefter går i gang 
med at formulere den endelige klimahandleplan for kommunen.
Alle kommunens borgere over 16 år får en invitation til at del-
tage i borgersamlingen, og blandt dem, der melder sig, bliver der 
trukket lod på en måde, hvor man samtidig sikrer sig, at der er 
bred repræsentation på tværs af køn, alder, uddannelsesniveau 
og geografi.
 Det er en proces, som klimakoordinator i Greve Kommune 
Julie Torsbjerg Lynge ser meget frem til at se resultaterne af.
Vi ser det som en god metode i arbejdet med klimahandlings-
planen, så det ikke bare bliver en plan, der laves på rådhuset, og 
hvor vi bagefter skal forsøge at få nogle til at være med på den. 
Det her handler nemlig ikke kun om at udskifte kommunens 
bilpark og isolere bygningerne, men om, hvad vi alle sammen 
kan gøre hver især, og hvad vi kan gøre sammen. Vi skal finde ud 4

Hvilke former for borgerinddragelse har I gjort brug af? (%) 

Kilde: Momentum. Rundspørge til kommunerne.

Borgermøde/dialogmøde 

Borgerhøring 
(ikke lovbestemte)

Digital borgerinddragelse

Lokalråd

Borgerråd (f.eks. ungeråd)

Lokale ”folkemøder”

Borgersamling/borgerpanel/borgerjury 
med repræsentativt udvalgte borgere

Innovation/Co-creation Labs

Spørgetid for borgerne ved 
kommunalbestyrelsesmøder

Samskabelse af o� entlig velfærd

Faste træ� etider, hvor borgerne 
kan møde borgmesteren

Borgerforslag (til behandling 
i kommunalbestyrelsen)

Borgerbudget

A� oldt kommunalbestyrelsesmøde 
uden for byrådssalen

84

40

39

30

25

23

20

20

13

11

9

9

9

8

Andel kommuner, der har indgået nye partnerskaber, som udspringer af kommunens 
klimaarbejde? (%) 

Kilde: Momentum. Rundspørge til kommunerne.

Ét eller � ere partnerskaber

Ved at afsøge et eller � ere 
partnerskaber

Ingen partnerskaber

Ved ikke

48

39

9

5



MOMENTUM 17 - 2. NOVEMBER 2021 - 3

af, hvad der lige præcis kan lade sig gøre her i Greve,« siger Julie 
Torsbjerg Lynge.
 Politikerne i Greve er ikke forpligtet til at gennemføre alle de 
tiltag, som klimaborgersamlingen foreslår, men hvis de fravælger 
nogle af forslagene, er de til gengæld forpligtede til at argumen-
tere for, hvorfor de har fravalgt dem, ligesom de skal aflægge 
en status på, hvordan de konkret er gået videre med de andre 
forslag.
 »En klimaborgersamling er ikke et nyt byråd, men vi skal være 
åbne og lydhøre over for de input, de kommer med, og det bliver 
spændende at se, hvor ambitiøse, de er. Især fordi det er en 
gruppe af helt almindelige engagerede borgere, som er med fra 
start og kan give deres besyv med,« siger Julie Torsbjerg Lynge.

Tæt samarbejde med landbruget
Mens erhvervsvirksomheder og de almindelige borgere er i 
fokus i Vejle og Greve, så er landbruget i centrum i Odder Kom-
mune, hvor man også er i gang med at udforme en klimaplan, og 
det har en helt enkel årsag, forklarer kommunens klimakoordina-
tor Lene Andersen.

 »I en landbrugskommune som Odder, der kommer en meget 
stor del af vores udledning af drivhusgasser fra landbruget, og 
når vi i vores klimaplan skal have som mål at sænke den samlede 
udledning inden for kommunegrænsen, så er det centralt at have 
et tæt samarbejde med dem,« siger Lene Andersen. 
 Derfor har Odder Kommune indgået et partnerskab med 
Landboforeningen Odder-Skanderborg, der skal danne rammen 
om et forpligtende samarbejde om bæredygtig udvikling og 
løsning af klima- og miljørelaterede udfordringer.
 Et af de foreløbige konkrete resultater er, at landboforeningen 
har hjulpet med at udpege en række landmænd, som er med i 
en fokusgruppe, der kommer med input til Odder Kommunes ar-
bejde med den nye klimaplan. Og det har allerede vist sig, at kom-
munen kan spille en vigtig rolle i at gøre den enkelte landmand 
klogere på, hvilke muligheder de selv har i en grøn omstilling.
 »Det kom frem, at den enkelte landmand egentlig syntes, at 
det var rimelig uoverskueligt at finde ud af, hvornår noget tæller 
positivt i deres eget klimaregnskab. De havde en masse ønsker 
til, hvad de godt kunne tænke sig at vide, så i vores partnerskab 
aftalte vi at sætte nogle arrangementer op, så vi kan fylde viden 
på landmændene,« siger Lene Andersen.
 Og netop den slags samarbejde mellem kommuner og land-
brug er centralt, fordi kommunen ikke kan diktere en udvikling.
»Vi kan ikke bestemme, hvad de skal gøre, og hvis der skal være 
nye regler, skal de komme fra landspolitikerne. Men vi kan finde 
folk, der kan gøre dem klogere og sætte arrangementer op, og 
hvis de har potentielle grønne projekter, kan vi hjælpe dem med 
at finde ud af, hvad det kræver af godkendelser, og hvilket mate-
riale de selv skal levere, og skabe rammerne for en tidlig dialog 
med naboer og borgere, så det hele glider så let som muligt,« 
siger Lene Andersen.

: Vi kan i kommunen 
godt købe elbiler og 
arbejde med vores ind-
købspolitik, men det 
er i høj grad gennem 
andre, at vi skal opnå 
CO2-reduktionen, og 
med den erkendelse er 
det naturligt at indgå 
partnerskaber
Lisbet Wolters, stadsarkitekt og 
chef for By, Land & Klima i Vejle 
Kommune

Andel kommuner, der har indgået partnerskaber med forskellige aktører på 
klimaområdet (%) 
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Personer med skizofreni, der bor i botilbud, er 
i gennemsnit indlagt i langt kortere tid og bli-
ver oftere genindlagt, end dem der ikke har et 
socialpsykiatrisk tilbud at vende hjem til. Det 
vidner om en presset social- og behandlings-
psykiatri. Udfordringer som den kommende 
psykiatriplan blandt andet skal løse ved at op-
ruste fagligheden, lyder det fra KL, SL og FOA. 

Personer med skizofreni i botilbud 
sendes hurtigere hjem fra hospitalet
Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk

Analyse: Mette Bøjesen, KL’s Analyse- og Makroenhed

Psykiatri

En person med skizofreni, der bor i et botilbud, har langt større 
risiko for at blive udskrevet hurtigere fra behandlingspsykiatrien 
og for at blive genindlagt end personer, der ikke bor i botilbud. 
Det viser en ny omfattende Momentum-analyse af personer 
med skizofrenis kontakt med behandlingspsykiatrien i årene 
2015-2020.
 Den gennemsnitlige indlæggelsestid for personer med 
skizofreni, der bor i et botilbud, er 15,6 dage, og 19,1 dage for 
personer der får bostøtte, mens den for personer, der hverken 
får bostøtte eller bor i botilbud er 24,3 dage. De er dermed 
indlagt i 8,7 dage eller 56 procent længere tid end personer, der 
bor i et botilbud. Samtidig viser analysen, at hele 40 procent af 
personerne med skizofreni, der bor i et botilbud og har været 
indlagt i behandlingspsykiatrien, bliver genindlagt indenfor 30 
dage. Det gælder kun 30 procent af personerne, der hverken får 
bostøtte eller bor i botilbud, og for 32 procent af personerne der 
får bostøtte. Momentums analyse viser, at det er omkring hver 
tredje person med diagnosen skizofreni, der i 2020 enten boede 
i botilbud (13,3%) eller fik bostøtte (20,8%).
 Formand for social- og sundhedssektoren i FOA, Torben K. 
Hollmann kalder tallene opsigtsvækkende.

 »Det tyder jo på, at man er tilbøjelig til at udskrive hurtigere, 
når man ved, der er et botilbud i en eller anden form, der samler 
op. Samtidig kunne det tyde på, at borgerne ikke er færdigbe-
handlede, da de også har flere genindlæggelser. Så der er et eller 
andet, der går galt,« siger Torben K. Hollmann.
 Han forklarer, at hvis personen bliver udskrevet inden ved-
kommende er i sin bedst mulige tilstand, så er det begrænset 
hvad et bosted kan gøre, da botilbuddene ikke er behandlings-
steder og ikke har samme muligheder som man har i psykiatrien.
 »Man risikerer at stå med nogle personer, der har det rigtig 
dårligt, og det er svært at gøre noget ved, for det er betragtet 
som eget hjem. Man kan derfor ikke bruge tvang og medicin i 
samme omfang, og det kan betyde, at de kommer dårlige hjem 
og er mere tilbøjelige til selvmedicinering med stoffer. Der er 
masser af ting, der kan gå galt. Det skal vi gøre op med,« siger 
Torben K. Hollmann.
 Også blandt en anden medarbejdergruppe socialpædagoger-
ne mærker man konsekvenserne, forklarer landsformand Benny 
Andersen.
 »Botilbuddene er steder, hvor du skal bo og få redskaber til 
at klare dig, og hvor du selvfølgelig skal hjælpes og støttes og 
have medicin - men det er ikke et behandlingssted. Så det er helt 
afgørende, at de er klar til at tage det skridt, når de kommer ud. 
Men tallene tyder jo på, at behandlingspsykiatrien er så presset, 
at den udskriver mennesker for tidligt og til et område, der også 
er udsultet og i den grad mangler uddannet personale. Så er der 
jo nogle der taber, og det er de her borgere.«

Psykiatriplan haster
I KL finder formand for Socialudvalget, Ulrik Wilbek, også tallene 
alarmerende.
 »Tallene bekræfter, hvad vi længe har hørt, nemlig at der er 
skruet for langt ned for behandlingspsykiatriens indsats til nogle 
af de mest udsatte borgere i de socialpsykiatriske tilbud, og uden 
at der tilsvarende er sket et tilstrækkeligt nationalt løft af den 
kommunale indsats. Hvis vi skal kunne give den hjælp, borgerne 
har brug for, så forudsætter det, at Christiansborg med tiårspla-
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nen træder til og sikrer nogle bedre rammer for, at socialpsykia-
trien i samspil med behandlingspsykiatrien kan styrke indsatsen 
til de her borgere«, siger Ulrik Wilbek.
 Han håber, at den kommende 10-årsplan for psykiatrien kan 
være med til at sikre den finansiering, der skal til, for at kom-
munerne kan opruste indsatsen og samtidig få bedre adgang til 
behandlingspsykiatrisk ekspertise og rådgivning.
 Allerede under valgkampen i foråret 2019 fremlagde Social-
demokratiet en ambition om en 10-årsplan for psykiatrien. Den 
skal ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke gøre op med 
mange års politisk og økonomisk efterslæb og sætte en lang-
sigtet retning for området. De politiske forhandlinger forventes 
igangsat i starten af det nye år.

 Momentums analyse understreger dog ifølge Jane Heit-
mann, psykiatriordfører i Venstre, det presserende behov for, at 
der kommer en psykiatriplan snarest.
 »Tallene giver stof til eftertanke, og er med til at vise, at der 
er brug for handling nu – vi kan simpelthen ikke være bekendt at 
lade psykiatriens sårbare brugere sejle deres egen sø. Jeg er mål-
løs over, at regeringen sidder på hænderne og nøler. Corona har 
været et forstørrelsesglas for udfordringerne inden for psykia-
trien, og jo længere tid vi venter, jo værre bliver det.,« siger Jane 
Heitmann.
 Hun påpeger, at mange problemstillinger som mangel på 
personale og kompetencer allerede er kendte, men alligevel, så 
venter hun stadig på, at regeringen i det hele taget kommer med 
deres analyser og tegner det udfordringsbillede, de ser, så man 
kan få et grundlag at diskutere ud fra. 
 Også i SF venter man utålmodigt på et udspil fra regeringen, 
forklarer psykiatriordfører Trine Torp.
 »Ventetiden kan jo enten gøre en mismodig eller man kan 
skrue sine forventninger gevaldigt i vejret. For området skriger jo 
på forandring. Det skal ikke bare være et spørgsmål om priorite-
ringer og sengepladser men om kvalitet, indhold og forandrin-
ger,« siger Trine Torp.
 For hende er de vigtigste mål for en 10-årsplan, at det skal 
være nemt at få hjælp tidligt og at færre bliver indlagt og genind-
lagt.
 »Genindlæggelser er jo et udtryk for, at den hjælp vi giver dem 
derude, hvor de lever deres liv ikke er tilstrækkelig. Jeg tror, at me-
get af den genindlæggelse, vi ser, både handler om, hvorvidt man 
har fået den behandling, der var brug for, mens man var indlagt, 
men også om, hvad det er, man udskrives til,« siger Trine Torp.

Faglig oprustning nødvendig
I KL håber man på en snarlig og ambitiøs psykiatriplan, hvor man 
investerer i at skabe en bedre balance mellem behandlingspsy-
kiatrien og socialpsykiatrien.
 »Der er i dag sammenlignet med tidligere et langt stærkere 
fagligt fundament for den sociale indsats, socialpsykiatrien skal 

Den gennemsnitlige varighed per indlæggelse blandt borgerne med skizofreni i årene 
2015-2020 (dage) 

Note: Indlæggelser af over 1.000 dages varighed er frasorteret. De psykiatriske indlæggel-
ser omfatter alle psykiatriske indlæggelser blandt borgere med skizofreni, ikke kun indlæg-
gelser med skizofreni som aktionsdiagnose. Baseret på 48 kommuner med godkendt data. 
Bostøtte og botilbud er gensidigt udelukkende. 

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og 
Sundhedsdatastyrelsen.
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Torben K. Hollmann, formand 
for social- og sundhedssektoren 
i FOA



levere, og vi ved, at man kan komme sig eller få et bedre liv, hvis 
der er tilstrækkelig adgang til hjælp og støtte, der tager afsæt i 
den enkeltes hverdagsliv, håb og drømme. Men kommunerne 
skal også kunne kompensere for, at der er skruet så langt ned for 
behandlingen i den regionale psykiatri. Det stiller krav om flere 
hænder og andre kompetencer, end vi har været vant til tidligere, 
hvor mennesker opholdt sig længere i hospitalsregi,« siger Ulrik 
Wilbek.
 Han påpeger samtidig, at samarbejdet mellem socialpsykia-
trien, almen praksis og behandlingspsykiatrien skal styrkes. For 
eksempel med en større udgående kapacitet fra sygehusene.
 Spørger man Torben K. Hollmann fra FOA så er der to ting en 
psykiatriplan som minimum skal indeholde.

 »Vi ved, at fem procent af patienterne bruger op imod 45 
procent af økonomien, og dem skal vi sørge for får det bedre. Vi 
bliver nødt til at have nogle afdelinger, hvor man kan være ind-
lagt længere tid og få lov til at falde til ro og lære at leve livet med 
den udfordring, man nu engang har. Og så skal vi have skruet 
gevaldigt op for kvaliteten af botilbuddene. Det vil kræve virkelig 
meget, og nok også, at vi får lavet krav til, hvad det er man skal 
kunne på botilbuddene. « siger Torben K. Hollmann.
 For Benny Andersen fra Socialpædagogerne er der heller 
ingen tvivl om, at fagligheden på botilbuddene skal løftes, da 
kun halvdelen af medarbejderne i socialpsykiatrien har den nød-
vendige socialpædagogiske faglighed, hvilket øger risikoen for, at 
beboerne ikke får den hjælp, de skal have.
 »Vi ved godt, det kan være svært at skaffe flere socialpæda-
goger, men man kunne starte med at uddanne de ufaglærte via 
merit til egentlige pædagoger. Det koster ikke ret mange penge. 
Men vi kommer ikke udenom at forholde os til, hvordan vi får 
flere uddannede medarbejdere, for ellers bliver det bare en 
omgang sniksnak,« siger Benny Andersen.
 Han understreger, at selvom han naturligt har et fokus på for-
holdene i socialpsykiatrien så kan vi ikke have en velfungerende 
socialpsykiatri uden en velfungerende behandlingspsykiatri og 
vice versa. Psykiatriplanen skal derfor skal have fokus på begge 
og samarbejdet derimellem.
 På Christiansborg er SF’s psykiatriordfører Trine Torp enig 
i, at der er et behov for at styrke fagligheden, da borgere med 
psykiske lidelser er nogle af de borgere i vores samfund, som i 
virkeligheden har allermest brug for, at folk er godt klædt på til at 
hjælpe dem. Derfor skal både social-og behandlingspsykiatrien 
igennem en gennemgribende forandring.
 »Den forandring, jeg mener, der er brug for i behandlingspsy-
kiatrien, vil også betyde noget for socialpsykiatrien. Omvendt 
vil en styrket faglighed og tværfaglighed i socialpsykiatrien, gøre 
det til en anden opgave for behandlingspsykiatrien, når de bliver 
indlagt. Der er en klar sammenhæng mellem kvaliteten det ene 
og andet sted.«

Andel af borgere med skizofreni der i perioden 2015-2020 er blevet genindlagt inden-
for 30 dage efter afsluttet psykiatrisk indlæggelse (%) 

Note: De psykiatriske genindlæggelser omfatter ikke kun indlæggelser med skizofreni som 
aktionsdiagnose. Genindlæggelsesprocenten er således forholdet imellem genindlæg-
gelser og primærindlæggelser. Baseret på 48 kommuner med godkendt data. Bostøtte og 
botilbud er gensidigt udelukkende. 

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og 
Sundhedsdatastyrelsen.
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Andel af borgere med skizofreni der modtager enten bostøtte eller botilbud, 
2015-2020 (%) 

Note: Viser hvor stor en andel af borgerne med skizofreni, som modtager enten bostøtte 
eller botilbud. Opgjort pr. 1/1 i opgørelsesåret, 18+ år. Bostøtte og botilbud er gensidigt 
udelukkende. Baseret på 48 kommuner med godkendt data.

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik og 
Sundhedsdatastyrelsen.
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De fem ø-kommuner er med afstand de kom-
muner, hvor ældre fylder mest blandt de stem-
meberettigede til kommunalvalget. Her er 
mere end 4 ud af 10 vælgere mindst 65 år, og 
på Læsø er det næsten hver anden vælger. Til 
gengæld fylder de ældre meget lidt i storby-
kommunerne København og Aarhus.

De ældste vælgere fylder 
markant mest i ø-kommuner
Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

Analyse: Teis Bay Andersen, KL’s Analyse- og Makroenhed

Kommunalvalg

Der er meget stor forskel på, hvor meget de ældre vælgere fylder 
blandt de stemmeberettigede til kommunalvalget i de enkelte 
kommuner. På tværs af landet er 26 procent af vælgerne 65 år og 
derover, mens det i landets største byer København og Aarhus kun 
gælder 14 og 19 procent. Helt anderledes ser det ud i Danmarks 
fem ø-kommuner Læsø, Fanø, Ærø, Samsø og Langeland. Topsco-
reren er Læsø, hvor hele 48 procent er 65 år og derover efterfulgt 
af Fanø (44%), Ærø (44%), Samsø (43%) og Langeland (43%).
 Det sætter en streg under, at selvom det i alle kommuner 
handler om, hvem der skal sidde i kommunalbestyrelsens de 
næste fire år, så er udgangspunktet for valgkampen vidt forskellig 
fra kommune til kommune. Det siger valgforsker og professor på 
Institut for Statskundskab på SDU, Ulrik Kjær.
 »Normalt siger vi, at vi har 98 forskellige valg til kommunal-
valget, fordi dem, der stiller op, er forskellige, og fordi de vigtigste 
emner i valgkampen er forskellige fra kommune til kommune. 
Men nogle gange glemmer vi, at vælgerkorpset også er ganske 
forskelligt, når man ser på demografien kommunerne imellem. 
Det viser de her tal med al tydelighed,« siger Ulrik Kjær.
 At andelen af de ældre blandt vælgerne er stor på ø-kom-
munerne, skal selvfølgelig ses i forhold til, at det samlede antal 
af vælgere er i den lave ende, så der skal mindre til, før andelen 
stiger. For eksempel er der kun godt 1.500 vælgere i alt på Læsø.
 Men øerne er også en kondenseret udgave af nogle af de 
udfordringer, der også rammer landfaste yderkommuner. Mom-

entums undersøgelse viser, at også Odsherred og Lolland Kom-
mune ligger højt på listen med henholdsvis 38 og 37 procent 
+65-årige vælgere.
 »De her ø-kommuners valgkampe er i forvejen lidt specielle, 
fordi der er nogle problematikker, der er anderledes end i andre 
landfaste kommuner. Det kan handle om tiltrækning af arbejds-
kraft, som er særlig svær, og udfordringer med færgeforbindel-
sen. Men de har også en mere ekstrem udvikling i demografien, 
som vi kan se i de her tal,« siger Ulrik Kjær.
 Det handler især om, at det i stigende grad har været svært at 
fastholde især yngre mennesker på øerne.
 »Populært sagt kan man sige, at de på øerne sikkert har nem-
mere ved at få flere ældre, end de har ved at skaffe ledige hæn-
der til at passe dem. Det er den udfordring, man ser andre steder 
også, men som er forstærket på en ø. De gamle vil gerne blive på 
øen, men det er svært at tiltrække arbejdskraft,« siger Ulrik Kjær.
 Den samlede andel af +65-årige vælgere er steget ved de 
seneste tre kommunalvalg fra 24 procent i 2013 til 25 procent i 
2017 og altså 26 procent i år. Samtidig ser Danmark ind i en år-
række, hvor andelen af ældre kun vil stige. Derfor kan valgkampe-
ne i de her kommuner, der allerede har en meget høj andel ældre 
også være et blik ind i, hvad fremtidens valgkampe vil handle om.
 »Vi ser i forskellige målinger, at ældreområdet bliver et 
centralt emne i den kommunale valgkamp. Det kan være i de her 
kommuner, vi kan lære, hvad det så er omkring ældreområdet, 
der giver de vigtigste diskussioner, fordi de allerede her fylder så 
meget blandt vælgerne,« siger Ulrik Kjær. 4
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Udvikling i andel 65+ årige blandt de stemmeberettigede ved kommunalvalgene i 
2013, 2017 og 2021 (%) 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.
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Der er store forskelle på, hvor meget børne-
familierne fylder i vælgerkorpset i de enkelte 
kommuner. Allerflest er der i Skanderborg og 
Egedal, hvor tilvæksten også har været stor 
siden sidste valg. Borgmestre glæder sig, men 
det giver også udfordringer, når der skal findes 
plads i børnehaver og skoler.

Skanderborg og Egedal har flest 
børnefamilier blandt vælgerne
Af Rasmus Giese Jakobsen, ragj@kl.dk

Analyse: Teis Bay Andersen, KL’s Analyse- og Makroenhed

Kommunalvalg

Der er gang i byggeriet af daginstitutioner i Skanderborg og Ege-
dal, for de har travlt, hvis de skal følge med det hastigt stigende 
antal børnefamilier, der bor i dem, og det er et tema, der fylder i 
den lokale valgkamp.
 En ny Momentum-analyse viser, at 39 procent af vælgerne 
til kommunalvalget i Skanderborg Kommune enten er par eller 
enlige med hjemmeboende børn. Det er den største andel i 
Danmark og markant over landsgennemsnittet på 29 procent. 
Herefter følger Egedal, hvor 38 procent af vælgerne er børnefa-
milier med Allerød, Solrød og Vallensbæk lige i hælene. 
 Skanderborg er samtidig en af de kommuner, hvor andelen af 
børnefamilier blandt vælgerne er steget mest siden sidste kom-
munalvalg i 2017, og det er en udvikling, der sætter sit præg på 
politikernes opgaver, forklarer borgmester Frands Fischer (S).
 »Stigningen betyder, at vi står med nogle udfordringer med 
at have plads nok og få lavet daginstitutioner og skoler nok, så vi 
kan følge med det pres, der er fra børnefamilierne. Når man ser 
på kommunens budget, så fylder børneområdet helt vildt me-
get, og vi har mange nye børnehaver på vores anlægsprogram 
de kommende år. Samlet betyder det, at børneområdet generelt 
ligger højt på dagsordenen i Skanderborg Kommune og har gjort 
det i nogle år,« siger Frands Fischer. 

 Også i Egedal Kommune oplever man de udfordringer, der 
følger med, når andelen af børnefamilier bliver meget høj.
 »Lige nu har vi store udfordringer med kapaciteten på små-
børnsområdet, fordi fødselsraten er steget voldsomt. Det er rig-
tig godt, og vi havde også forventet, at der kom flere børn, men 
tallet er steget meget mere, end vi havde forventet. Så udover 
de nye daginstitutioner, vi har besluttet at bygge, så er vi lige nu 
også ude og lave nogle midlertidige løsninger med pavilloner, 
fordi vi simpelthen ikke har plads nok rundt omkring,« siger borg-
mester Karsten Søndergaard (V).
 I Egedal har man vedtaget en stor skoleplan, hvor man laver 
moderniseringer og vedligeholdelse af skolerne over en 10-årig 
periode for mere end 500 millioner. For halvandet år siden indvi-
ede man en ny daginstitution i Smørum med 126 børn, men der 
er allerede planlagt yderligere en institution i Smørum og en ny i 
Ølstykke. 
 »Det er noget, der fylder rigtig meget for os politikere, for det 
er der, behovet er lige nu,« siger Karsten Søndergaard.
 Ifølge Ulrik Kjær, kommunalforsker og professor på Institut 
for Statskundskab på SDU, er der generelt en lyst til at tiltrække 
børnefamilier i kommunerne, men det er ikke uden omkostnin-
ger, når andelen bliver meget stor.
 »Jeg tror, at der nogle kommuner og politikere, som har væ-
ret meget målrettet om tiltrækningen af børnefamilier, men som 
kan se, at kapacitetsudfordringen er besværlig og kan give nogle 
politiske sværdslag. Det kan føre til en mere besværlig politisk 
diskussion, end man havde forestillet sig, fordi automatreaktio-
nen er, at jo flere børnefamilier, jo bedre,« siger Ulrik Kjær. 
 Det er en central og løbende udfordring i kommunerne at 
sikre den rette kapacitet til pasning og undervisning af børn og 
unge, og det gælder begge veje.
 »Vi har i mange år set, hvor svært det er, når man skal lukke 
en skole, men det giver også problemer, når man skal åbne en 
skole eller daginstitution. Dels koster det nogle penge at bygge 
og drive den, som skal prioriteres mellem andre områder, og dels 
vil der være en periode, hvor man mangler halvdelen af eleverne, 
før der er nok til at fylde alle klassetrin,« siger Ulrik Kjær. 4



Andel enlige eller par med børn blandt de stemmeberettigede til kommunalvalget 2021 (%)

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.

Hjemmeboende børn over 18 år - 6

29 - Enlige eller par med børn

Enlige eller par uden børn - 65

4

Udvikling i andel enlige eller par med børn blandt de stemmeberettigede 2017-2021 
(procentpoint) – Top og bund 5

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.

 1 Samsø +1,5

 2 Dragør +1,3

 3 Skanderborg +1,3

 4 Rudersdal +1,2

 5 Solrød +1,1

 93 Norddjurs -1,1

 94 Frederikssund -1,2

 95 København -1,5

 96 Aarhus -1,5

 97 Struer -1,6
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Om undersøgelsen
Vælgere til kommunalvalget i 2021 er opgjort på baggrund af befolkningen d. 1 
januar 2021, som aldersmæssigt er fremskrevet til d. 26 november og her undersøgt, 
om vedkommende er stemmeberettiget ud fra reglerne om stemmeberettigelse til 
kommunalvalget.
Vælgerne er dernæst opdelt i vælgere hhv. med og uden børn på baggrund af in-
formationer om familietype og børn i familien fra Danmarks Statistik. Par dækker 
over registrerede partnerskaber, samlevende eller samboende par eller ægtepar af 
forskelligt eller samme køn. Resten de  neres enten som enlige eller hjemmebo-
ende børn. Hjemmeboende børn er personer der er under 25 år, som bor på samme 
adresse som mindst én af sine forældre, som aldrig har været gift eller registreret 
partner, og som ikke selv er far eller mor. 

 Det betyder ikke, at det ikke er attraktivt for kommuner at få 
flere børnefamilier, for det er også gode skatteborgere, der som 
regel bliver boende i kommunen i mange år, men det er stadig en 
opgave, der skal løses.
 »Problemer med kapaciteten har man måske tænkt på som 
et luksusproblem, og det er nok også, hvis man sammenligner 
sig med de kommuner, der ikke kan tiltrække børn, men et luk-
susproblem er også et problem,« siger Ulrik Kjær.

Børn fylder også i valgkampen
Selvom der både i Skanderborg og Egedal er indgået brede 
budgetforlig, der forsøger at tage hånd om de stigende børnetal, 
så er børneområdet alligevel noget, der sætter sit præg på den 
igangværende valgkamp.
 »I forbindelse med kapacitetsudvidelserne er det for eksem-
pel oppe at vende, hvor langt fra ens hjem, man som forældre 
skal kunne acceptere, at daginstitutionen ligger. Det er der 
forskellige holdninger til,« siger Karsten Søndergaard.
 Ulrik Kjær kan også se de oplagte politiske diskussioner, der 
kan komme i kommuner med mange børnefamilier. 
 »I en valgkamp kan det blive et problem, at der er vælgere, 
der bliver ramt af kapacitetstilpasningen. Enten fordi de ikke 
synes, at tilpasningen sker hurtigt nok, så den nye daginstitution 
ikke står færdig, præcis når deres barn skal bruge den, eller fordi 
de ikke selv bruger de tilbud, som laves til børnefamilierne, og 
derfor oplever, at der tages midler fra områder, der er relevante 
for dem,« siger Ulrik Kjær.

 Momentums analyse viser, at Læsø, Ærø, Langeland og 
Samsø med henholdsvis 15, 17 og 19 procent børnefamilier 
blandt vælgerne er de kommuner med de laveste andele. Ulrik 
Kjær forudser, at valgkampens temaer generelt vil være meget 
anderledes i kommuner med mange børnefamilier sammenlig-
net med de kommuner, hvor der er få.
 »Det billede, man tegner af den gode kommune, bliver farvet 
af, hvilke borgere, der er flest af i kommunen. Når der er mange 
børnefamilier, så får spejderklubber, idrætsforeninger, gode 
legepladser og cykelstier større vægt end i kommuner med færre 
børn. Det er i hvert fald nogle andre ting, end man vil slå på i 
sommerhuskommunerne, hvor der er mange ældre,« siger Ulrik 
Kjær.
 I Skanderborg Kommune kan borgmester Frands Fischer godt 
genkende, at børnefamilierne er et tema i valgkampen, men 
fordi der også kommer flere ældre, oplever han ikke, at børnene 
helt har overtaget billedet.
 »Vi har også udfordringer med at skabe pladser nok på vores 
plejecentre. Når børnefamilierne flytter til, så går der ikke så lang 
tid, så kommer bedsteforældrene også, men på et tidspunkt 
bliver de så gamle, at de får brug for pleje og måske en plads på 
et plejecenter. Derfor synes jeg, at det giver en forholdsvis afba-
lanceret valgkampsdagsorden, og det er jeg glad for, for det er 
vores opgave at skabe en god kommune for alle,« siger Frands 
Fischer.

Andel enlige eller par med børn blandt de stemmeberettigede til 
kommunalvalget 2021 2021 (%) – Top og bund 5

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.

 1 Skanderborg 39

 2 Egedal 38

 3 Allerød 38

 4 Solrød 38

 5 Vallensbæk 37

 94 Lolland 21

 95 Samsø 19

 96 Langeland 19

 97 Ærø 17

 98 Læsø 15


