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 Abstract 
	  

This bachelor project provides an analysis of the regional, organizational arena of 
Denmark and takes point of departure in the structural reform of 2007, which changed 
the Danish political landscape radically. The result of the reform was that the old 
municipalities and regions were enlarged and the power relation was changed. The 
new physical form made the municipalities far more influential, and took away a great 
deal of power from the regional level. The old regions left behind a emptiness that 
made room for a new form of regional planning; the city regions, which are regional 
collaborations driven voluntarily by different actors such as cities, municipalities and 
private investors.  
          The hypothesis of this paper is that there is a tendency for the regional 
collaborations to follow the existing growth paradigm and thereby having a wish to be 
compatible in the international competition of investors. This causes other themes, 
which earlier were taken care of by the old regions, such as sustainability, which is 
necessary to be taken of across of municipalities, are being down prioritized. This can 
have fatal consequences, if nobody takes responsibility of these themes. 
           Methods of analysis in the project include a quantitative survey and qualitative 
document analysis. The project conducted a survey to gain an understanding of the 
regional collaborations that exists in Denmark. 52 % of all the municipalities in 
Denmark took part of the survey and are thereby are represented in this paper.    
Additionally, the project carried out a qualitative document analysis as to investigate 
the current state of five city regions; Business Region North Denmark, Business 
Region Aarhus, Trekantsområdet, and Greater Copenhagen. The main purpose of the 
document analysis was to assess the similarities and dissimilarities of the five city 
regions. Finally, the project used secondary data from various newspapers, academic 
articles, and books as to further understand the regional development of how the new 
regional collaborations affect this development. 
          The project analysed the question; is sustainability possible in a regional arena 
that is ever more influenced by neoliberal tendencies? The project found that due to 
the globalization and thus neoliberal tendencies that the regional collaborations are 
gaining a greater amount of power. There is a national tendency that the main purpose 
of these collaborations is to create economic growth in the local area. Other themes 
such as sustainability are being down prioritized radically. None of the five city 
regions, which are some of the most popular in Denmark, are incorporating 
“sustainability” in their agendas.  The project argues, from a political ecology stance, 
that this is a deliberate choice. Furthermore the project argues that a strong regulating 
power from a national or regional level is needed, if we are to hope for a sustainable 
development in the regional arena.   
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Forord 
 
Tak til lærerstaben på Institutionen för Kulturgeografi och  Ekonomisk Geografi ved 
Lunds Universitet, for en tre år lang svensk dannelsesrejse, der med denne rapport 
tager sin afslutning. Jeg vil gerne takke Anders Lund Hansen, der har været vejleder 
på denne rapport og som har bidraget med værdifulde synspunkter. 
          Endvidere vil jeg gerne takke Dansk Byplanlaboratorium, mit praktiksted de 
sidste 6 måneder, uden hvem denne proces havde været besværliggjort markant. Jeg 
vil i særdeleshed gerne takke Christian Broen, som har ageret sparringspartner. Denne 
rapport er blevet gennemført i sammenhæng med forberedelserne til dette års 
Byplanmøde, som har temaet ”Den Regionale By”. I den forbindelse producerede jeg 
en analyse for Dansk Byplanlaboratorium, som bygger på samme empiri, som denne 
rapport. Man kan læse analysen i dets fulde længde på: www.byplanlab.dk.   
          Til sidst vil jeg gerne takke de 51 danske kommuner, der har muliggjort denne 
rapport, ved at tage sig tiden til, at deltage i rapportens empiriske undersøgelse.  
 
 
 
 

                       
  
         Sigrid Jessen, d. 1/6 2015  
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1. Baggrund 

          

I dette kapitel vil der blive redegjort for baggrunden af rapporten. Blandt andet vil den 
historiske kontekst for strukturreformen i 2007, sammen med problemformuleringen, 
formålet og dispositionen for den videre rapport, blive gennemgået.   

 

1.1 Indledning 
	  

”Det er ikke nok at erstatte den regionale overligger med nogle 
tværkommunale fællesskaber, hvor man bare lader ”dem man ikke gider 
lege med” stå tilbage på perronen og se på, at ”Business Region togene” 
kører. (…)” 
    – Stephanie Lose, formand for udvalget for regional udvikling, Region Syddanmark (Byregioner 2015:9) 

 
 Siden den danske Strukturreform i 2007, hvor de tidligere 14 amter, blev til fem 

regioner og hvor de 275 kommuner blev til 98, har det politiske landskab i Danmark 
forandret sig radikalt (Regioner.dk 2010). Hvor vi tidligere har set en hierarkisk 
proces, med en fysisk forankring, hvor forholdet mellem by, kommune, amt og stat har 
været tydeligt beskrevet, ser vi i dag en mere diffus forståelse af, hvad der bør 
prioriteres og hvem det er, der skal træffe de endelige beslutninger i en proces, der 
virker mere grænseløs og strækker sig videre end de funktionelle og fysiske 
afgrænsede forhold, der har domineret tidligere (Sehested 2013). Begrundelsen for 
denne reformændring var at samspillet mellem kommune, amt og stat ikke fungerede 
optimalt i forhold til, at løfte disse tværgående problemstillinger. Man mente at de 
større kommuner og nye regioner ville være bedre i stand til at klare disse udfordringer 
(Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2007a). I rapporten Kommunalreformen Kort 
Fortalt fra 2007, udsendt af de danske borgerlige partier, Venstre, Det Konservative 
Folkeparti og Dansk Folkeparti, beskrev de den forventede effekt med den nye 
reformændring således:     

 
”Fremtidens større kommuner giver muligheder for en bedre opgaveløsning,     
hvor flere velfærdsopgaver kan løses i kommunerne. Med flere opgaver placeret    
lokal skal demokratiet styrkes, idet flere politiske beslutninger træffes lokalt.”  
 

         - Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2007a:8  
 

  Siden 2007 har de kommunale organer fået mere magt, men man ser samtidigt, at de 
nye regioner ikke udfylder den rolle, som amterne efterlod, da de forsvandt. De nye 
regioners primære rolle har været sundhedssektoren, med blandt andet etableringen af 
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de nye ”Super-hospitaler”, mens andre temaer, der tidligere blev varetaget af amtet, 
bliver nu nedprioriteret (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2007a). Dette betyder, at 
der efter reformændringen i 2007, er blevet skabt et planlægningsmæssigt vakuum, 
som regionale samarbejder, der er opstået utvungent, har forsøgt at fylde ud. De 
forsøger at udfylde det tomrum, som de nu manglende amter efterlader og som de 
tværkommunale udfordringer kræver. Disse udfordringer er for eksempel, hvordan 
man foreholder sig til den internationale konkurrence og forskellige naturfænomener, 
såsom havstigninger og øgede mængder af regnvand, der ikke respekterer de gamle 
kommunegrænser. Der er et tydeligt behov for, at tænke i samarbejder på tværs 
(Sehested 2013). Disse ”frivillige” regionale samarbejder, kan ses som dynamiske, da 
de opstår uden noget egentligt statsligt pres. Men hvilke konsekvenser har de for 
Danmark? Prøver de blot at passe ind i det vækst paradigme, der dominerer vores 
samfund i dag? Kan man se disse nye regionale samarbejder, som værende et symbol 
på den retning, som det danske samfund, som helhed er ved at bevæge sig hen imod? 
Hvilke agendaer er det, der bliver trumfet igennem på grund af dette og hvorfor? Hvad 
bliver glemt, fordi det ikke passer så godt ind i de neoliberale strukturer, der 
kendetegner vores samfund? Det er det, jeg gerne vil undersøge nærmere i denne 
rapport. 

 

1.2 Strukturreformer i Danmark – en historisk gennemgang  
                 Figur 1.1 De fem regioner 

 

Strukturreformer er både i en dansk 
kontekst, men også generelt andre steder i 
verden, et ganske ofte forekommende 
regionalt, politisk værktøj. De fysiske 
strukturer, der regulerer de demografiske 
forhold i et land, skal kunne følge med 
landenes udvikling både i forhold til 
demografiske,  kulturelle faktorer, 
mobiliseringsmønstre og i forhold til den 
stigende globalisering (Munk Christiansen 
og Klitgaard 2008). På grund af dette kan 
man se strukturreformændringerne, som et 
tegn på en mere generel samfundsmæssig 
udvikling. Før strukturreformen i 2007 var 
det i 1970, at der sidste gang blev ændret i 
den fysiske form og der blev indført 
kommunesammenlægninger og forandring af 
 de daværende amter. Inddelingen var før           Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2007a, Layout: Sigrid Jessen 
2015 
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denne reformændring  med sine ca. 1.300 sognekommuner og 86 købstadskommuner, 
et levn fra den tid, hvor der var en skarpere grænse mellem land og by (Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet 2007a). Det var en tid, hvor borgere havde et tydeligere 
tilhørsforhold til deres sogn og deres kirke, hvor man ikke flyttede i samme grad som 
nu, men levede og døde i højere grad, i den sognekommune man blev født ind i. En af 
de væsentlige grunde til reformen i 1970 var da også, at købstædernes bebyggelse, 
mange steder havde bredt sig over grænserne til de tilstødende kommuner (Indenrigs- 
og Sundhedsministeriet 2007a).  
          En anden vigtig begrundelse for reformen var, at størstedelen af 
sognekommunerne var for små, til at løse de opgaver de stod over for og det var derfor 
nødvendigt, at samarbejde med andre kommuner. Blandt andet skoleområdet krævede 
en tværkommunal håndtering. Det var få af de mindre sognekommuner, som havde 
ansatte til at varetage selve administrationen og dette arbejde blev i stedet udført af de 
folkevalgte. Denne situation begrænsede den kommunale handlefrihed og medførte, at 
staten bestemte mere og mere. Ændringen i 1970 medførte, at de cirka 1300 
sognekommuner blev til 275 kommuner og de 86 købstadskommuner blev til 14 
amter. Den næste strukturreformændring, som er den der vil blive fokuseret på i denne 
rapport, blev gennemført i 2007 af de danske borgerlige partier, Venstre, Det 
Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. De 275 kommuner blev til 98, hvilket 
betød at kommunerne voksede markant, både med hensyn af fysisk areal, men også 
med hensyn til den demografiske størrelse (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2007a). 
I den videre rapport vil udtrykket ”reformændringen” referere til 
Strukturreformændringen, også kendt som Kommunalreformen, der blev gennemført i 
2007. 
   
       Figur 1.2 Andel kommuner fordelt på indbyggertal 

     
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2007a, Layout Sigrid Jessen 2015 

 

          Argumentet for at der skulle implementeres en ny reformændring i 2007 var, at 
det ville skabe større synergigevinster, hvilket betyder at der ved en sammenlægning 
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af to enheder vil komme besparelser. Konsekvensen for kommunerne var, at de fik et 
langt større ansvarsområde, mere magt og større råderum. De 14 amter blev til 5 
regioner, og forskellen var her, at de fik et langt mindre ansvarsområde og som 
primært omhandlede sundhedssektoren. Disse ændringer, der bevæger sig længere hen 
imod en mild form for selvstyre for den enkelte kommune, kan ses som et tegn på en 
større samfundsmæssig forandring (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2007b) Det er 
en udvikling, der har medført en lang række ændringer og det er nogle ad disse 
ændringer, som jeg her vil behandle og diskutere.  
 

               Figur 1.3 Tidslinje over strukturreformer i Danmark 

                            
Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2007a, Layout: Sigrid Jessen 2015 

 

1.3 Begrebsforklaring – ”Regionale samarbejder”, ”Tværkommunale relationer” eller 

”Byregioner”?1 
 

Der vil i denne rapport anvendes nogle forskellige begreber omhandlende regionale 
samarbejder. I denne rapport blive skelnet mellem ”Regionale samarbejder”, 
”Tværkommunale Samarbejder” og ”Byregioner”.  
          ”Regionale Samarbejder” og ”Tværkommunale Samarbejder” dækker, i denne 
rapport, over den samme definition, som er en samarbejdsrelation mellem kommuner 
og evt. private investorer. Samarbejdsrelationerne kan strække sig over regionsgrænser 
og landegrænser, men kan også være mellem kommuner indenfor samme region.  

                    I forbindelse med The City Region Projekt fra 2010, som blev udarbejdet af 
DAMVAD for Aalborg, Aarhus og Odense Kommuner, samt Region Nordjylland, 
Midtjylland og Syddanmark, blev en ”byregion” defineret ”(…) som det samlede 
byområde, som udgøres af centerkommunen der lægger navn til byområdet, samt det 
umiddelbare opland som grænser op til byen og udveksler boliger, arbejdspladser og 
ydelser med centerbyen.” (DAMVAD 2010:16). Dette er denne definition af en 
”Byregion”, som denne rapport læner sig op af. Grunden til at denne rapport ikke 
udelukkende benytter sig af begrebet ”byregion” er, at der i Danmark findes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
          1 Dette afsnit vil også være, at finde i analysen jeg lavede for Dansk Byplanlaboratorium. Se venligst byplanlab.dk, for analysen i  
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forskellige niveauer af regionale samarbejder. I en del af disse samarbejder, findes der 
ikke en centerkommune, men de er på så lille en skala, at der ikke findes en 
centerkommune, men at samarbejdet består af ligeværdige partnere.  

                    Alle de fem fordybelsesområder vil alle, efter The City Region Project´s (2010) 
definition, kunne blive kendetegnet som værende ”Byregioner”, hvilket de også bliver 
i denne rapport.    

 
  1.4 Motivering  
 

  Gennem mit bachelorforløb både ved Lunds Universitet i Sverige og Concordia 
University i Canada, har jeg stødt på diskussioner om både udvikling af det regionale, 
de neoliberale tendensers indflydelse, samt bæredygtighedens vigtighed i dagens 
samfund. Denne diskussion er jeg for alvor blevet gjort opmærksom på, under min 
praktikophold hos Dansk Byplanlaboratorium i København i foråret 2015, hvor jeg har 
arbejdet på forberedelserne til Byplanmødet 2015, som har temaet; Den Regionale By. 
Det faktum at over 600 planlæggere, vil deltage i en fælles diskussion om disse 
problemstillinger, er for mig et tydeligt tegn på, at der er et udtalt behov for en analyse 
af relationerne mellem det regionale, det neoliberale og det bæredygtige.     

                    Men hvorfor er det relevant at undersøge denne problemstilling? Diskussionen 
om region-udvidelser og kommunesammenlægninger er noget, som har fyldt meget i 
de danske planlægningsdebatter de senere år og reformændringen i 2007, kom efter 
mange længerevarende diskussioner og har medført, at man i dag har opnået et nyt syn 
på regional udvikling. Spørgsmålet bliver bare: Hvordan man kan skabe en bæredygtig 
udvikling i et samfund, der domineres af neoliberale tendenser? Og denne diskussion 
er ikke bare relevant indenfor de danske landegrænser. I Sverige har diskussionen om 
kommunesammenlægninger og forstørrelse af regionerne også floreret og 
diskussionen om hvorvidt 290 kommuner er for meget og om hvorvidt en kommune 
med 2451 indbyggere er for lille (Bjurholm Kommun -Västerbotten, 2014, SCB.se)2. 
Hvis man vælger, at gå samme vej, som man har gjort i Danmark, kommer man til at 
stå overfor de samme problemstillinger og diskussioner.  

          Denne opgave kan også ses, som værende aktuel på grund af den danske 
samfundsdebat, der i dag diskuterer forholdet mellem kommuner og regioner og deres 
relevans i dagens Danmark (Information 2015a). Der ses endnu engang en diskussion 
om regionernes størrelse og relevans og måske skal vi snart se nye ændringer i det 
danske organisatoriske landskab.      

 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-   

             sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/385423/ 
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1.5 Formål og Problemformulering 
 

 Formålet med denne rapport er, at analysere relationen mellem det regionale, det 
neoliberale og det bæredygtige. Jeg vil gøre dette ved, at sætte de nye, regionale 
samarbejder i en samfundsmæssig diskussion og kontekst, hvor vi dels får svar på, 
hvilke strukturer der skaber disse og hvilke konsekvenser, det har for den overordnede 
regionale udvikling i Danmark.   

                    Arbejdshypotesen for denne rapport er, at efter reformændringen i 2007 er der 
blevet skabt et planlægningsmæssigt vakuum, som disse nye regionale 
samarbejdsrelationer, har forsøgt at fylde ud. Disse regionale samarbejder er dog skabt 
ud fra nogle helt andre præmisser og har derfor et helt andet formål, nemlig vækst-
optimering. Dette resulterer i, at vi bevæger os længere og længere væk fra den 
traditionelle planlægningstilgang og tættere på den mere neoliberale tilgang til 
planlægnings dilemmaer, styret af frie markedskræfter, der søger vækst, men 
nedprioriterer eller glemmer helt goder, der ikke kapitaliseres i samme grad. Dette er 
problematisk og påvirker i sidste ende bæredygtigheden i Danmark. Jeg vil undersøge 
og afprøve denne hypotese ud fra følgende problemformulering: 

 
 

a.  Hvordan kan de regionale samarbejder, der opstod efter reformændringen i 2007,  
         forstås ud fra en neoliberal kontekst? 
 
b.       Hvordan påvirker de nye regionale samarbejdsrelationer fremtidens bæredygtige  

   Danmark?  
	  

 
Danmark har historisk set været påvirket af en socialdemokratisk planlægningstilgang 
og er kendt internationalt som værende en forkæmper for miljøet, København blev for 
eksempel kåret som European Green Capital i 2014 (CopenhagenCVB 2015). Jeg 
mener, at man kan sige, at hvis man ikke kan opnå en udvikling i Danmark, hvori der 
både er plads til det bæredygtige, det neoliberale og det regionale, vil det være 
usandsynligt at opnå sådan en udvikling andre steder i verden. Hvis det derimod viser 
sig at være muligt i Danmark, kan man andre steder i verden lade sig inspirere af dette. 
Derfor vil denne rapport tage udgangspunkt i det man ifølge Flyvbjerg (2006), vil 
kalde en ”critical case”.   

 
 

1.6 Afgrænsninger 
	  

Denne rapport vil fokusere på de regionale samarbejder, der eksisterer i Danmark, og 
derfor bliver de fem nye, institutionaliserede regioner og deres rolle kun flygtig 
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beskrevet. Denne afgrænsning er valgt, da vurderingen i rapporten har været, at de nye 
regionale samarbejder til en vis grad er et resultat af reformændringen i 2007 og 
derved også af de nye regioner. En sammenligning mellem de nye regioner og de nye 
regionale samarbejder, ville have givet et mere politisk perspektiv til rapporten, men 
ville samtidigt have gjort rapporten for bred. Denne rapport vil først og fremmest 
fokusere på den miljømæssige side af bæredygtigheden. Denne prioritering er gjort 
med bevidstheden om, at der er flere aspekter, der skal opfyldes, for at der kan opnås 
en bæredygtig udvikling. Den sociale side af bæredygtigheden vil dog blive 
gennemgået flygtigt. Grunden til denne prioritering er, at det er vurderet at de 
miljømæssige faktorer i højere grad end de sociale, går på tværs af 
kommunegrænserne. Man ser for eksempel ikke havstigninger eller luftforurening 
respektere hverken de nye eller de gamle kommunegrænser.  
 

1.7 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
	  

Den videnskabsteoretiske baggrund for denne rapport har taget udgangspunkt i 
Andrew Sayers værk; Method in Social Science – a Realist Approach (1992). Sayer 
(1992) beskriver blandt andet forholdet mellem det abstrakte og det konkrete, samt 
forholdet mellem strukturer, mekanismer og hændelser/effekter (Se: ”Structures, 
Mechanisms and Events/Effects” på engelsk). Disse forhold er illustreret i Figur 1.4.  
           
           Figur 1.4 – Forholdet mellem det abstrakte og det konkrete, samt 

    mellem strukturer, mekanismer og hændelser/effekter 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
               Kilde: Sayer 1992:117 
 
          Ifølge Sayer (1992) er der nogle forskellige abstrakte strukturer, der dominerer 
samfundet og disse strukturer kan igangsætte en række mekanismer, der i sidste ende 
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forårsager nogle konkrete begivenheder. Fokusset i denne rapport er illustreret i Figur 
1.5. Rapporten beskriver forholdet mellem de abstrakte strukturer; neoliberaliseringen 
og globaliseringen, der har resulteret i en lang række forskellige mekanismer. Denne 
rapport fokuserer på mekanismen; reformændringen i 2007 i Danmark og hvilke 
konkrete effekter dette har medført. Effekterne er mangfoldige, så prioriteringen i 
denne rapport har været at fokusere på fem af disse, som er de fem byregioner; 
Business Region North Denmark Business Region Aarhus, Trekantsområdet, Byregion 
Fyn og Greater Copenhagen.  
 
Figur 1.5 – Rapportens forhold mellem det abstrakte og det konkrete, samt 
                mellem strukturer, mekanismer og hændelser/effekter 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Kilde Sayer 1992:117, Layout Sigrid Jessen  
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          Resultatet er af vælge fem konkrete ”hændelser” og ikke et kun ét, betyder at det 
ikke er muligt at gå i dybden på samme måde, som hvis der kun var blevet en 
”hændelse”, der skulle repræsentere forholdet mellem de abstrakte strukturerer og 
mekanismerne, samt de konkrete hændelser. Det betyder dog, at det er muligt at danne 
sig en bredere forståelse af, hvordan relationen udspiller sig, hvilket i denne rapport 
har været ønskværdigt, grundet reformændringens landsdækkende konsekvenser.      

 

1.8 Disposition  
	  

For  at danne en teoretisk ramme, som skal danne grundlag for analyse af rapportens 
resultater, bliver der i kapitel 2 præsenteret tre temaer. Det første tema er en 
beskrivelse af det regionale og hvorfor den regionale scene, ser ud som den gør. Det 
andet tema er det neoliberale, som beskriver den stigende neoliberalisering af det 
vestlige samfund. Det tredje og sidste tema er det bæredygtige, som beskrives ud fra et 
politisk økologisk perspektiv.  For at øge rapportens transparens og videnskabelige 
troværdighed, bliver der i kapitel 3 redegjort for, hvordan rapporten er blevet udført og 
hvilke metodologiske overvejelser, der ligger bag og hvordan disse har påvirket 
resultatet. Kapitel 4 analyserer rapportens resultater, ved hjælp af det empiriske 
datamateriale, som er blevet indsamlet i survey-undersøgelsen og i den komparative 
dokumentanalyse, samt den teoretiske ramme, der blev præsenteret i kapitel 2. Kapitel 
5 opsummerer de resultater, som rapporten er kommet frem til.  
 

1.9 Delkonklusion 
	  

Dette kapitel har forsøgt, at lægge grunden for denne rapport. Læseren er, blandt 
andet, blevet introduceret for en historisk gennemgang af, hvorfor der gennem tiden er 
blevet gennemført strukturreformer, hvorfor dette er en problemstilling, der er værd af 
beskæftige sig med og hvordan den resterende rapport kommer til at forløbe.  
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2. Teori 

	  
I det følgende kapitel vil den teoretiske ramme for denne rapport blive gennemgået. 
Den teoretiske ramme er, som resten af rapporten, tredelt med henholdsvis et afsnit om 
det regionale, det neoliberale og det bæredygtige. Formålet med dette kapitel er, at 
danne en ramme, som kan anvendes i den videre analyse.  
 

2.1 Regionen i forandring: Globalisering & Rumsopfattelser 
	  

Regionale samarbejder er som sådan ikke noget nyt. Gennem historien, både i en 
europæisk og i en dansk kontekst, er der set eksempler3 på regionale samarbejder. 
Disse har fungeret som tværkommunale samarbejder og har fungeret på tværs af 
regioner og har endda fungeret på tværs af landegrænser. Men hvordan passer de ind i 
en moderne, samfundsmæssig kontekst og hvordan kan vi se de regionale samarbejder, 
som en del af en større samfundsudvikling? En enkel forklaring på behovet for 
regionale samarbejder, er den stigende grad af globalisering eller i hvert fald den 
stigende grad af bevidsthed om globaliseringen, hvor det er byen der fungerer som 
midtpunktet for udvikling og vækst. Begrebet ”Globalisering” har forskellige 
definitioner. For at gøre denne forståelse lettere, anvendes der i denne rapport følgende 
definition:    
 

               ”The term globalization reflects a more comprehensive level of interaction   
                                          than has occurred in the past, suggesting something different from the word  
                                         `international´. It implies a diminishing importance of national borders and  
                                          the strengthening of identities that stretch beyond those rooted in a particular   
                                         country or region.”                 - Newell 2012:7 

 
 
Globaliseringen betyder, at der i dag leves mere grænseløse tilværelser, end tidligere 
set i historien. Hverdagsliv er for mange blevet mere globalt, men man ser samtidig en 
tendens til at borgere, planlæggere og politikere, er blevet mere bevidste om denne 
udvikling, og at man derfor i højere grad tænker konkurrence ind i hverdagslivet 
(Sehested 2013). Politikerne benytter sig ofte af retorik om vækst og 
internationalisering, for at skulle kunne klare sig i den internationale konkurrence og 
planlæggerne forsøger at indpasse sig til disse nye krav og spilleregler (Lund Hansen 
2007). ”Nedskaleringen” af magt til det urbane og det kommunale niveau er ifølge 
Jessop (1994), et resultat af den øgede interurbane konkurrence. Det betyder altså en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Et minimalt uddrag af regionale samarbejder kan være: ABC Samarbejdet (Amsterdam, Brusseles og Köln), 
Øresundssamarbejdet (Region Skåne, Sverige og Region Sjælland, Danmark), Business Region Oslo, Den Østjyske 
Millionby (Regionalt samarbejde i Østjylland, Danmark), City Region of Leeds (England),  Trekantsområdet 
(Danmark), Business Region Göteborg og mange flere. 
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omstrukturering af nationalstatens rolle og dette medfører i sidste ende, at denne ikke 
længere har så meget magt. Dette betyder, at byen er blevet en selvstændig spiller, der 
kæmper mod andre byer i kampen om den evige vækst og investorernes gunst. På en 
regional skala kommer dette til udtryk, gennem en række forskellige vækstkoalitioner. 
Dette hænger sammen med Jessops (1997) forklaring, af oprettelsen af de nye former 
for samarbejder, der opstod efter krisen i 1970´erne, hvor man begyndte at tilpasse 
rummet efter kapitalen, frem for tidligere hvor man havde tilpasset rummet til 
kapitalen. For at kunne indgå i denne interurbane konkurrence om investorenes gunst, 
er flere byer og kommuner begyndt at gå sammen i samarbejder, for er fremme 
erhvervslivets muligheder i lokalområdet. Dette er en måde, hvorpå man kan udnytte 
hinandens størrelser, til at konkurrere med større byer både indenrigs, men også 
udenrigs. Men hvordan har denne udvikling, med stigende konkurrencelyst, påvirket 
de vestlige samfund på et mere regionalt niveau? 
          Udvikling af den stigende globalisering, eller i hvert fald   den stigende 
bevidsthed om globalisering, har betydet en stigende konkurrence byerne i mellem og 
dannelsen af nye ”byhierarkier”. Helt øverst i dette nye hierarki ses internationale 
knudepunkter, som New York, London og Tokyo, hvorfra den globale økonomi styres 
(Sassen 2001; Harvey 1989 m.fl.). For at kunne konkurrere mod disse internationale, 
økonomiske knudepunkter, ser man globaliserede metropoler, der forsøger at forbedre 
konkurrenceevnen, igennem tværnationalt samarbejde for derved at stige højere på 
byhierarkiets rangstige. På det nationale niveau, kan man observere en lang række 
mellemstore byer, der   benytte sig af hinandens størrelse og derved stige opad i det 
nye hierarkis globale rangstige (Sassen  2001). Disse regionale samarbejder kan have 
forskellige fysiske strukturer, for eksempel ”den fysisk forankrede” eller 
”amøbestrukturen” (Sehested 2013). Det menes at globaliseringen i dag, har gjort det 
lettere at gå længere væk fra den fysisk forankrede struktur, hvor man samarbejder 
med de nærmeste aktører (Sehested 2013). Dette kunne for eksempel, i en dansk 
kontekst, være en kommune, der arbejdede med sine nærmeste nabokommuner.  
 
Figur 2.1 Regionalt samarbejde med ”amøbestruktur”              Figur 2.2 Regionalt samarbejde med ”fysisk forankring”   
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         Globaliseringen skulle derfor også have medført, at det blev lettere at bevæge sig 
tættere på amøbestrukturen, der ikke nødvendigvis tog hensyn til, at 
samarbejdspartnerne skulle være så tæt på som muligt, men snarere at det skulle være 
fælles interesser, der skulle være drivkraften bag samarbejdet. Dette ville kunne 
medføre, at samarbejder strakte sig tværs over landet, men også, at det ikke ville være 
usandsynligt, at der kom nogle internationale samarbejdspartnere, som der blev delt 
interesser med, eller som man havde fælles træk med.      

          For at beskrive, hvorledes forholdene for regionerne og kommunerne har ændret 
sig, anvendes i denne rapport Harveys (1973) distinktion af rummene. Han beskriver 
tre forskellige former for rum, nemlig det absolutte rum, det relative rum og det 
relationelle rum. ”Den absolutte rumsopfattelse” ser det geografiske rum, som 
værende selvstændig og uafhængig af objekter, såsom mennesker, byer og 
virksomheder (Lund Hansen 2013). I denne definition er rummet fuldstændigt adskilt 
fra det materielle. ”Den relative rumsopfattelse” kan karakteriseres ved, at den lægger 
vægt på relationerne mellem de forskellige objekter, der findes indenfor rummet. Det 
er en forståelse, der er domineret af den kvantitative samfundsvidenskab. Dette kan ses 
for eksempel ved at mennesker,  bliver reduceret til at være ”punkter”, hvor de 
rumslige mobilitetsmønstre kan vejes og måles. Det er Harveys (1973) forklaring af 
det ”relationelle rum”, som har fået tildelt størst opmærksomhed. I denne 
rumsopfattelse bliver det geografiske rum koblet sammen med de sociale processer. 
Dette betyder, at det er de sociale processer, der bliver det dominerende i forhold til 
rummet og at disse sociale processer samtidig indfiltres i objekterne. Harvey (1973) 
bevæger sig således væk fra forståelsen af at rummet er en faktor og hen til forståelsen 
af at rummet er et produkt. Altså væk fra ”det absolutte rum” og ”det relative rum”, 
hvor det er et selvstændigt, fysisk, materielt rum og hen til ”det relationelle rum”, hvor 
rummet er et socialt-funktionelt rum, der bygges op af disse sociale processer. Han 
skaber derved en integration mellem rummet og det sociale (Lund Hansen 2013). ”Det 
relationelle rum” teoretiserer denne, til stigende grad mere uklare, og til tider, mere 
grænseløse styring. Man mener at ”det relationelle rum”, konstant produceres gennem 
hverdagslivet, den fælles meningsdannelse, samt det kulturelle udtryk der modtages 
gennem  for eksempel historie, forestillinger, symboler og meninger. ”Det relationelle 
rum” er, i kontrast til ”det absolutte rum”, ikke afhængig af fysisk nærhed og 
forskellige tidsrumlige dynamikker og skalarækkevidder er, at finde på samme sted 
(Sehested 2013).  

 

2.2 Fra government til governance – Fra hierarkisk styring til netværksstyring?  
 

Siden 1970´erne har vi i stigende grad set en tendens til, at flere byer vender ryggen til 
den keynesianske planlægningsparadigme og længere hen imod den mere neoliberale 
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indgangsvinkel4. Det er blevet beskrevet som, at vi bevæger os fra ”managerialism” til ” 
entrepreneurialism”  (Harvey, 1989). Dette vil sige, at vi har bevæget os længere væk 
fra den keynesianske, statskontrollerede velfærdstat og tættere hen imod  det neoliberale 
samfund, der styres af de frie markedskræfter og som fokuserer på vækstoptimering, 
konkurrence og place/city branding og som der argumenteres for, ved hjælp af ”trickle 
down effekten”. Dette betyder, at økonomiske gevinster for den økonomisk-stærkeste 
del af samfundet, vil i sidste ende drysse ned gennem samfundet og til sidst også gavne 
samfundets svageste (Baeten 2012). Denne forandring, med den stigende 
neoliberalisering, påvirker måden, hvorpå byerne bliver styret. Hvor man tidligere har 
set den mere statsligt styrede (government) planlægning, ser man i dag i højere grad det, 
som man vil kunne kalde for governance (Harvey 1989; Jessop 1994).  
          Sehested (2013), beskriver også denne udvikling og forklarer, hvordan dette 
påvirker den regionale udvikling i Danmark. Hun benytter sig af terminologien om 
”hierarkisk styring” og ”netværksstyring”. ”Den hierarkiske styring” kan beskrives ved, 
at der er et centralt beslutningscenter, der er et hierarki, regler og bureaukrati som 
styringsprincip og der eksisterer nogle helt klare grænser og kompetencefordelinger 
mellem det offentlige og det private. Netværksstyring på den anden side har mange 
forskellige beslutningscentre, forhandling og konsensus råder som styringsprincip og 
der er uklare grænser og en uklar kompetencefordeling mellem det offentlige og det 
private. Sehested (2013) argumenterer for, hvordan man sjældent ser en tydelig 
overgang fra ”den hierarkiske styring” over til ren ”netværksstyring”, men at man i 
højere grad kan se en blanding af de to, som hun karakteriserer som værende 
”netværksstyring i skyggen af hierarkiet”.  Denne kritik af enten-eller tankegangen, 
kritiserer Baeten (2012) også, når han beskriver neoliberaliseringen af de vestlige 
samfund. Han diskuterer nemlig en lignende tendens, at ”den neoliberale by”, i sin 
egentlige, ideologiske form ikke eksisterer, men at man derimod kan karakterisere 
samfundene, som at de i stigende grad blive udsat for en neoliberalisering og neoliberale 
tendenser, i stigende grad påvirker de vestlige samfund.   
           Florida (2002) argumenterer for vigtigheden af ”livability”, for at virksomheder 
vil ønske at etablere sig i et bestemt område. Han forklarer at det skal være attraktivt, 
for investorerne og den attraktive udenlandske arbejdskraft og at dette kræver mere end 
bare gode vilkår for virksomheden, der skal også være gode vilkår for menneskene bag 
virksomheden. Dette betyder blandt andet anlæggelse af forskellige servicemuligheder 
og blandede funktioner, som Jane Jacobs (1961) beskriver i sit værk; The Death and 
Life of Great American Cities, men det betyder også kulturelle tilbud og nærværet fra 
den ”kreative klasse”. Den kreative klasse er et begreb, som er blevet benyttet af mange 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 	  Et lille udsnit af eksemplerne på den stigende neoliberalisering i Danmark kunne være: midt-halvfemsernes 
liberalisering af det danske telemarked og frasalget af TDC, salget af Københavns Lufthavn og salget af DONG, 
fremkomsten af offentlig-private-partnerskaber, stigende gentrificering på grund stigende boligpriser og nu 
kommunesammenlægningerne hvor kommunerne får mere magt og giver plads til regionale samarbejder styret af de 
frie markedskræfter, er eksempler på en stigende neoliberalisering.  
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beslutningstagere, siden Floridas udgivelse af bogen; The Rise of the Creative Class 
(2002). At der findes mere at fortage sig et bestemt sted end bare at skulle arbejde fra 8 
– 16 og derefter gå hjem og spise aftensmad. Her argumenteres også for at det såkaldte 
”boheme-indeks”, hvorved det skulle være muligt at måle mængden af ”kreative” 
mennesker, for derved at afgøre, hvor stor sandsynligheden er, for at virksomheder og 
investorer vil slå sig ned.       
          Ifølge Lund Hansen (2007) har urbanpolitikken forandret sig siden 1970´erne og 
bygger i dag på et ræsonnement: hvis byregionerne ikke går på kompromis med deres 
standarder, angående miljø og social retfærdighed, tænker de, at der vil være andre 
byregioner, der vil være villige til at gøre det og vil derved vinde konkurrencen om 
investorernes gunst, om etablering af deres virksomheder i lokalområdet. Lund Hansen 
(2007) beskriver Harvey Molotchs (1999) begreb ”underbudsstorbykonkurrence”, som 
kan ses som en videreførelse af denne type argumentation. Der argumenteres for, at 
forandringerne i urbanpolitikken ikke er et resultat af ukontrollerbare globale kræfter, 
forårsaget af globalisering, men snarere en stigende grad af bevidsthed om de globale 
kræfter. Resultatet vil være en række sociale, urbanpolitiske forandringer, som i sidste 
ende bliver en form for ”underbudspolitik”, hvor sociale og miljømæssige 
problemstillinger skubbes længere og længere i baggrunden, til fordel for 
vækstdagsordener og generelle økonomiske overvejelser. Molotch (1999) argumenterer 
for, hvordan vækstkoalitionernes formål i sidste ende er at påvirke beslutningstagernes 
dagsorden, således at de vil dreje lovgivningen hen imod de frie markedskræfter og altså 
vil gavne deres egen dagsorden. Ifølge Molotch (1976) er det svært, at argumentere for 
denne konstante konkurrencelyst om investorernes eventuelle etablering af deres 
virksomheder i et specifikt lokalområde. Dette skyldes at der, ifølge ham, ikke findes 
noget empirisk grundlag for, at generel vækst har nogen reel effekt på 
arbejdsløshedsstatistikken. Den konstante argumentation om vækstens vigtighed i 
lokalsamfundene, er altså ikke holdbar, ifølge Molotch (1976), der i stedet for 
argumenterer for at statslige indgreb, hvis man ønsker en reel effekt på forskellige 
faktorer, såsom på arbejdsløshedsstatistikken. Men hvad betyder konsekvenserne af 
denne underbudskonkurrence, hvor miljø, æstetik og sociale forhold presses i 
baggrunden, til fordel for en vækstdagsorden, der ifølge Molotch (1976), har lille effekt 
på de lokale forhold?  
 

2.3 Bæredygtighedens principper set ud fra politisk økologi 
 

Dette afsnit er inspireret af Elinor Ostroms nobelprismodtagende værk; Governing the 
Commons (1990), hvor hun blandt andet tager udgangspunkt i Herdins (1968) model 
om, The Tragedy of the Commons. Denne model vil blive beskrevet  mere 
dybdegående senere i dette afsnit.       
          Men hvorfor behøver vi diskutere bæredygtighed? Ifølge Randers, Meadows og 
Meadows (2004) og deres klassiske værk; Limits to Growth (1974), ser vi en helt 



”Vore(?) Regionale Samarbejder” – Bacheloropgave 2015 –SGEL36 
Sigrid Jessen (920918 –T081), Vejleder: Anders Lund Hansen 

Lunds Universitet, Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi 
 

	   19 

tydelig konsekvens af den mangelende prioritering af miljø, og større prioritering af 
vækstdagsordener. Ifølge Randers et. al. (2004) har vi i dag passeret det absolut 
kritiske punkt for, hvad miljøet kan klare og en stor del af forklaringen på dette er, det 
konstante ønske om vækst – der er kort sagt grænser for, hvor meget vækst miljøet kan 
klare. Hvis man skal opnå en bæredygtig udvikling, er det ifølge 
”bæredygtighedsprincippet” 
nødvendigt, at opnå en udvikling med forståelse for både miljøet, økonomien og 
sociale relationer i samfundet. Figur 2.3 illustrerer dette forhold. Man kan beskrive det 
således, at man skal have en økonomisk udvikling, som ikke påvirker miljøet negativt 
og ikke forringer mulighederne for samfundets svageste. For at opnå denne 
bæredygtige udvikling er det altså nødvendigt, at prioritere alle tre faktorer i 
udviklingen og det er derfor ikke nok udelukkende, at fokusere på miljøet eller 
udelukkende at fokusere på økonomien. Bæredygtigheden er, ifølge dette 
bæredygtighedsprincip, som en trebenet taburet, som vil vælte, hvis et eller flere af 
benene mangler (Wheeler 2013).               Figur 2.3 – Bæredygtighedens tre ben 
          Teorien om den politiske økologi, 
er noget som de senere år, er begyndt at 
bliver mere normaliseret i diverse 
akademiske diskussioner. Tankegangen, 
som blandt andet beskrives af Robbins 
(2013) i hans bog; Political Ecology -  a 
Critical Introduction, går ud på, at miljøet 
er som en selvstændig aktør og at 
miljømæssige diskussioner altid vil være 
politisk ladede. Så selv i dagsordener, der 
ikke nødvendigvis har haft noget med 
miljødebatten at gøre, bør man altid have 
disse med i sine overvejelser. Det 
betyder, at selv i tilfælde, hvor miljøet 
ikke nævnes og derved ikke bliver prioriteret, så miljøet er det altid til stede og denne 
manglende prioritering er et politisk aktivt taget valg, der skyldes en række forskellige 
politiske overvejelser. Miljøet er aldrig apolitisk og som så mange andre eksempler, er 
dette også et spørgsmål om magt. Hvem får trumfet specifikke dagsordener igennem 
og hvorfor er det, at der er andre der glemmes? Hvilke strukturer er det, der giver disse 
aktører magten og retten til, at vurdere at det der kommer os alle til gode, nemlig 
naturen, ikke er ligeså vigtigt. Newell (2012) diskuterer i sit værk; Globalization and 
the Environment: Capitalism, Ecology and Power, sammenhængen mellem de globale 
kapitaliserede kræfter på miljøet. Han diskuterer, hvorvidt globalisering og bæredygtig 
udvikling i virkeligheden er et oxymoron – en modsigelse, hvorved det aldrig ville 
være muligt, at opnå begge elementer fyldestgørende på samme tid. Han skriver: 
 

”For good or for bad then, the fate of the planet´s ecology is increasingly 
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 bound up with the fate of contemporary capitalism, or what we are  
 referring to here as globalization. ”  
     – Newell 2012:8   

  
Marx beskriver dette i Kapitalen (1867) med formuleringen, at ”de oprindelige kilder 
til al velstand” i bund og grund kommer fra ”jorden og arbejderen” (Marx 1867:30). 
Dette passer fint sammen med Newells (2012) argumentation om, at naturen og 
økonomien hænger sammen på godt og på ondt.  Newell (2012) argumenterer for, at 
hvis der skal gøres en reel indsats for miljøet og for at det skal være muligt at kunne 
klare de forskellige udfordringer vedrørende dette, er det nødvendigt at gøre det til et 
politisk projekt, der fungerer som et regulerende låg på et nationalt niveau. Dette er 
dog sværere i dag end tidligere, da samfundet har bevæget sig fra ”government” til 
”governance” som reguleringsprincip.   
         Ostrom (1990) samler forskellige modeller, som kan bruges til at beskrive den 
generelle samfundsudvikling, som der blev konstateret i det foregående afsnit, bliver 
mere og mere påvirket af frie markedskræfter og hvordan de ikke hænger sammen 
med idealet om at opnå bæredygtighed. En af disse modeller er The Tragedy of the 
Commons (Hardin 1968). The Tragedy of the Commons beskriver, hvordan alle 
mennesker forsøger at udnytte det kollektive gode, til gavn for dem selv. Begrundelsen 
herfor er, at individet ikke har noget at miste ved at udnytte det fælles, da det er 
fællesskabets ansvar at rette op til alles gavn: 

                                                           

 
 

 
- Hardin, 1968:1244 (set i Ostrom 1990:2) 

 
 
Ostrom (1990) beskriver videre dette ved hjælp af Gordon (1954) citat: 

 

            
            
 
 
 

 
 

 
 

- Gordon 1954:124 (set i Ostrom 1990:3) 
 
Dette er altså en kritik af de frie markedskræfter og en argumentation for, at skulle 
have mere statsregulering blandt andet i forhold til konservering af vores miljø. Hardin 
(1968) mente meget sort/hvidt, at løsningen enten var  ren socialisme eller total 
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privatisering. Så for at undgå ”fælledernes tragedie”, var der kun to løsninger. Disse 
løsninger var; privatisering, som den eneste udvej eller statsregulering som den eneste 
udvej. Ved privatiseringen  blev man enten nødt til at privatisere, så der ikke 
eksisterede miljømæssige fællesansvar, som enkeltindividet eller det private firma, 
ville kunne udnytte uden nogle egentlige konsekvenser.  En anden indgangsvinkel var 
statsreguleringen som ”den eneste løsning”, hvor enkeltindividerne eller de private 
firmaer ikke længere havde mulighed for at kunne gøre, som det passede dem på 
bekostning af det fælles gode, i dette tilfælde naturen, men at der skulle være nogle 
reguleringer fra toppen, der skulle stoppe denne udvikling.  
          Men udgangspunktet for alle disse ideer, er spørgsmålet; hvordan kan man 
udvikle bæredygtige samfund, hvis bæredygtighed og globalisering/kapitalisme er et 
oxymoron og det derved aldrig vil være muligt at opnå begge elementer på samme tid?    
 

2.4 Delkonklusion 

 

Dette kapitel har behandlet den teoretiske ramme for rapporten, som bygger på en ide 
om, relationen mellem det regionale, det neoliberale og det bæredygtige. I afsnittet om 
det regionale, blev det forklaret, hvorfor den regionale udvikling ser ud som den gør, 
blandt andet forklaret med globaliseringen og de globale byer (Sassen 2001), de 
forskellige rumsopfattelser (Harvey 1973) og ændringer af magtspillet (Jessop 1997). 
Det neoliberale blev blandt andet forklaret ved hjælp af, overgangen fra ”government” 
til ”governance” (Harvey 1989), ”hierarkisk styringen” hen imod ”netværksstyring” 
(Sehested 2013) og fremkomsten af ”underbudsstorbykonkurrence” (Molotch 1999).  
Det bæredygtige blev blandt andet forklaret ved hjælp af globalisering og 
bæredygtighed som værende et oxymoron, ”bæredygtighedsprincippet” (Wheeler 
2013) og The Tragedy of the Commons (Hardin 1968).       
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3. Metodologi, metode og materiale 

I det følgende kapitel vil der blandt andet blive gennemgået en kort metodologisk 
baggrund for rapporten, samt redegøre for mine metodevalg og metodefravalg.  
 

3.1 Metodologi 
 
”Hermeneutikken” og ”positivismen” er de to hovedinddelinger af videnskabsteoretisk 
metode. Generelt set kan man sige, at det naturvidenskabelige hører ind under 
positivismen og det videnskab hører ind under hermeneutikken. Samfundsvidenskaben 
er ofte en blanding af de to (Thurén 2007).”Positivtismen” er en konstant stræben  
efter absolut viden, den evige sandhed. Derfor  Figur 3.1 – Den hermeneutiske spiral 
 skal den positivistiske forskning være helt 
objektiv fra forskerens side. Man siger derfor 
at ved brug af en positivistisk indgangsvinkel, 
at forskningen skal være uhildet og 
forforståelse, skal være fuldstændig uden 
betydning (Thurén 2007). Hermeneutikken 
derimod søger ikke efter den absolutte viden 
og mener faktisk ikke at det er muligt. I 
hermeneutikken menes ikke bare at være 
umuligt for forskeren, at være objektiv, det er 
heller ikke være ønskeligt. I hermeneutikken 
er formålet, at man skal forstå og tolke 
fænomener, og det er netop derfor at det er 
vigtigt, at benytte sig af sin forforståelse (U. 
Bjereld, M. Demker, og J. Hinnfors 2009). 
Forforståelsen er særlig vigtig i opsamling af 
ny viden og dette gøres gennem den 
”hermeneutiske spiral”, se Figur 3.1. Viden 
opstår ved, at man gennemgår en proces, hvor man starter med sin forforståelse, 
derefter indsamles der empiri, derefter tolkes der, derved opnår man en ny forståelse 
og sådan fortsætter spiralen (Thurén 2007).  

                    Denne rapport er resultatet af en hermeneutisk indfaldsvinkel. Dette begrundes 
med, at formålet med denne rapport har været, at analysere relationen mellem det 
regionale, det neoliberale og det bæredygtige og hvordan dette kan forenes i en 
relation. På grund af den hermeneutiske indfaldsvinkel, har det været nødvendigt, at 
danne sig en forståelse af forskerens subjektivitet og forforståelse og være bevidst om 
det i den videre analyse. Denne rapport vil være præget af en forforståelse, der er 
kritisk overfor de neoliberale tendenser, der påvirker samfundet i højere og højere 
grad. Rapporten er præget af en forforståelse, der efter tre års uddannelse ved Lunds 
Universitet mener, at det er en udvikling, der i sidste ende er med til at skabe større 
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uretfærdighed i samfundet. Der er forsøgt, at se ud over denne forforståelse, men det 
er plausibelt, at hvis en anden havde beskæftiget sig med dette og skrevet denne 
rapport, så havde resultatet måske været et andet. 

  
 

3.1.1 Valg af brugen af case-study   

 
 Der er i denne rapport blevet benyttet multiple-casestudies, for at kunne trække nogle 

landsdækkende tendenser. Da strukturreformændringen i 2007 påvirkede hele 
Danmark, er det i denne rapport blevet prioriteret, at få så bredt et overblik over de 
generelle påvirkninger på hele det danske land. Derfor er valget faldet på at anvende 
multiple-case study, hvor lighederne og forskellene i fem af de største byregioner i 
Danmark, vil blive sammenlignet. På grund af den begrænsede mængde af tid og 
ressourcer vil dette gå udover dybden på analysen, men vil hjælpe til, at finde frem til 
nogle landsdækkende tendenser i Danmark. Casestudierne vil fungere som en 
muliglighed for yderligere fordybelse. Empirien der vil blive benyttet til beskrivelse af 
disse cases er den kvalitative komparative dokumentanalyse, der vil blive gennemgået 
senere i dette afsnit.   Flyvbjerg (2006) argumenterer, at casestudier kan fungere som 
”gode eksempler”, som er vigtige i den videnskabelige diskussion og at selve 
diskussionen om, hvorvidt det er muligt at generalisere ud fra dem er overvurderet.     

                      Disse cases er alle taget ud fra en dansk kontekst, hvor den danske 
planlægningstilgang, historie og forhold til naturen selvfølgelig spiller ind og gør det 
svært at generalisere på et mere internationalt perspektiv. Det argumenteres dog i 
denne rapport, at de kan fungere som et ”godt eksempel” på neoliberaliseringens 
indflydelse på et land og kan gå som en kritisk case, da eksemplet, Danmark, har både 
en stærk socialdemokratisk planlægningstilgang og derved ikke er ligeså påvirket af 
neoliberaliseringen som andre lande, og endvidere er Danmark kendt for deres 
miljøbevidsthed. Udgangspunktet for rapporten er derfor en ”critical case” (Flyvbjerg 
2006), det vil sige at tanken bag rapporten at på grund de danske forhold, der gør sig 
gældende, så kan man konkludere, at hvis det ikke muligt at skabe en regional 
udvikling, der har plads til bæredygtigheden i en tid, der præges mere og mere af 
neoliberale tendenser, så er det usandsynligt at det vil være muligt for andre lande for 
forholdene er lignende.  

3.2 Metode  

3.2.1 Empiri 

	  
Der er i denne rapport blevet benyttet en metodekombination eller ”mixed methods”, 
som henholdsvis er en kvantitativ metode og en kvalitativ metode (Frederiksen 2015). 
Begrundelsen for dette har været, at det er blevet vurderet, at denne måde at gribe 
forskningen an på er stærkere end, hvis der var valgt enten en helt ren kvalitativ måde 
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eller en helt ren kvantitativ måde at indsamle empirien på. De to metoder er 
henholdsvis en survey-undersøgelse og en dokumentanalyse. Survey-undersøgelsen 
fungerer i denne rapport mere som et bredt videns grundlag og dækker hele landet,  
hvor den komparative dokumentanalyse i højere grad fungerer, som en måde, der har 
gjort fordybelse i de fem respektive cases mulig.  

 
 

3.2.3 Spørgeskema undersøgelse5  

	  

Den første undersøgelse, der blev udført, var en survey-undersøgelse, der blev udsendt 
per e-mail med henvisning til et eksternt link til surveyen, der var blevet udformet ved 
hjælp af Google Drive. Undersøgelsen blev sendt ud d. 2/3 2015 og blev lukket d. 3/4 
2015. Surveyen blev sendt ud til planchefer i samtlige landets 98 kommuner. I alt har 
51 kommuner svaret på surveyen og dette giver en svarprocent på 52 %. Senere vil der 
blive gennemgået en bortfaldsanalyse over mulige forklaringer til, hvorfor der er nogle 
der har valgt ikke at svare og hvem det er der har valgt ikke at svare. Formålet med 
denne survey-undersøgelse var at få en fornemmelse af, blandt andet hvilke regionale 
samarbejder, der eksisterer i Danmark, hvad de forskellige kommuner vurderer som 
værende vigtigt, hvornår de vigtigste regionale samarbejder er etableret, hvor tilfredse 
kommunerne er med deres samarbejder og hvorvidt samarbejderne er juridisk 
bindende. Det havde været ideelt,  at finde en måde, hvorpå man kunne få kendskab til 
samtlige regionale samarbejder i Danmark, men da dette er en umulig opgave, grundet 
den uoverskuelige datamængde og frygten for, at svarrespondenterne ville falde fra, 
blev det besluttet at svarrespondenterne skulle udvælge de tre regionale samarbejder, 
som de vurderer til at være de vigtigste, som kommunen indgår i. Derudover har de 
fået muligheden for at nævne andre regionale samarbejder som kommunen indgår i, se 
venligst bilag 8.2 for flere detaljer. Det som kan nævnes som værende problematisk 
ved denne undersøgelse er, at de forskellige svarrespondenter kan have forskellige 
holdninger til, hvad et regionalt samarbejde indbefatter. Grunden til, at der ikke er 
blevet defineret, hvad et regionalt samarbejde ville være, har været frygten for derved, 
at ville presse en bestemt definition ned over hovedet på den enkelte kommune og at 
man derved, særligt i forhold til de mindre kommuner, kunne frygte at gå glip af nogle 
regionale samarbejder, som var anderledes end hvad min personlige forforståelse 
mente, et regionalt samarbejde skulle handle om. Dette er blandt andet også grunden 
til, at der i denne rapport bliver skelnet mellem begrebet ”regionale samarbejder” og 
begrebet ”byregioner”. Resultatet har været et nyt kendskab til 216 forskellige 
regionale samarbejder, der har varieret temamæssigt og størrelsesmæssigt, hvor det 
mindste har været tværkommunalt samarbejde imellem to kommuner og det største har 
været en byregion bestående af 46 kommuner. Undersøgelsen har givet kendskab til 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Uddrag af dette afsnit vil også, , at finde i den analyse jeg lavede for Dansk Byplanlaboratorium. Se venligst 
byplanlab.dk, for analysen i dets fulde længde.	  	  	  
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samarbejder indenfor bestemte regioner, på tværs af det danske land og samarbejder 
hvori internationale samarbejdspartnere indgår.  

                    Fordelen ved brugen af en survey-undersøgelse udsendt via e-mail er, at det er 
relativt billigt og tidsbesparende, sammenlignet med for eksempel telefoniske 
interviews og surveys udsendt via post i fysisk form og en let måde at komme i 
kontakt med mange kontaktpersoner på relativ kort tid. Derudover ser man generelt en 
tendens til, at svarrespondenter oplever det som mindre besværligt, at bare skulle have 
tilgang til internettet og efter få tryk faktisk være færdig med undersøgelsen i stedet 
for at skulle ud og fysisk poste brevet.  Det har vist sig at være brugbart i denne 
rapports analytiske del, at udsende denne survey via e-mail, både fordi antallet af 
respondenter har været så stort, 98 kommuner, men også fordi der har været en stor 
geografisk spredning på de forskellige respondenter. Faktisk er det den størst mulige 
geografiske spredning i en dansk kontekst, da respondenterne repræsenterer hele det 
danske land. Ønsket var at få nogle standardiserede data, hvor respondenterne skulle 
besvare præcis de samme spørgsmål, for at kunne danne nogle generelle tendenser, der 
strækker sig på tværs af hele landet. Dette har været en måde, hvorpå det har været 
muligt at få et statistisk grundlag for rapporten. En anden fordel er at ”interviewerens 
person” ikke går ind og eventuelt påvirker kontaktpersonernes besvarelser. Herudover 
kan kontaktpersonen forblive anonym og derved være tilbøjelige til at svare 
sandfærdigt på spørgsmålene, selv dem af mere følsom karakter. Der findes derimod 
også ulemper, som man bliver nødt til at være opmærksom på, både under 
udformningen af spørgeskemaet, under indsamlingen af datamaterialet og under 
bearbejdningen af datamaterialet (Denscombe 2009). Disse ulemper er for eksempel, 
at fordi man ikke har en direkte, personlig kontakt til kontaktpersonerne og 
kontaktpersonerne derfor, muligvis, vil være mere tilbøjelige til at afslå, at deltage i 
sådanne undersøgelser.  Da det er en skriftlig form man sender spørgsmålene ud på, er 
der også problemstillingen med, hvordan man udformer sine spørgsmål. Da 
besvarelsen i sidste ende skal munde ud i en et kvantitativt resultat, der altså er baseret 
på tal, skal spørgsmålene også udformes derefter. Dette betyder blandt andet, at det er 
svært, at stille personlige spørgsmål, hvor der skal reflekteres og kommes med mere 
detaljerede svar. I frygt for at komme til at begrænse svarrespondenternes besvarelser, 
er det i flere tilfælde blevet gjort muligt at kommunerne selv kan kommentere, hvis de 
mente at svarmulighederne var for begrænsende. Som tidligere skrevet at sende en 
survey ud som et eksternt link via en e-mail, er tids- og pengebesparende, hvilket også 
er rigtigt, hvis man sammenligner med for eksempel at sende surveyen ud via post, 
telefonisk interviews eller fysiske interviews med 98 kommuner. Men når det så er 
sagt, er det også en langsommelig proces, da der indgår så mange aktører i denne 
undersøgelse. Det er nødvendigt at afse tid til selve planlægningsfasen med research, 
at udforme det første udkast til surveyens udformning, at producere et første udkast, at 
teste det første udkast, at rette det første udkast til at udforme et efterfølgende udkast, 
producere det efterfølgende udkast, give respondenterne tid til at svare på 
spørgsmålene, at følge op  på/rykke for dem (muligvis flere gange, som det har været 
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nødvendigt i denne rapport), der ikke har svaret for at forhøje svarfrekvensen og at 
analysere det indkomne datamateriale (Denscombe 2009). Det har taget fra starten af 
februar til starten af maj at blive helt færdig med survey-undersøgelsen, så det har 
været en langsommelig proces, at indhente denne mængde datamateriale. Måden 
hvorpå datamaterialet efterfølgende er blevet bearbejdet, er ved først og fremmest at få 
dannet et overblik over de forskellige besvarelser. Da surveyen er blevet udformet ved 
hjælp af Google Drive og udsendt via e-mail, kom alle besvarelserne tilbage 
elektronisk og opbevaret online. Dette gjorde hele processen noget lettere, da det ikke 
har været nødvendigt, at transskribere de omfattende besvarelser fra de 51 deltagende 
kommuner. Efter besvarelserne var blevet struktureret, begyndte forskellige tendenser, 
både regionale, men også nationale, at dukke frem. Interessen for denne rapport har 
været hvilke temaer, de forskellige kommuner har valgt, som værende de vigtigste for 
deres regionale samarbejder. Men i ligeså høj grad for, hvilke temaer, der ikke blev 
prioriteret, hvorvidt samarbejdet er blevet inkorporeret i kommunernes 
plandokumenter og strategier, hvor gamle de regionale samarbejder er, i forhold til 
reformændringen i 2007 og hvorvidt man kunne tegne sig et billede af nogle regionale 
og nationale tendenser.   

                   Alle respondenter er blevet garanteret anonymitet i behandlingen af 
datamaterialet.                  

 

3.2.3.1 Undersøgelsespopulation og udvalg6 

 
Survey-undersøgelsen er udført med to formål, både i kraft af min rolle som praktikant 
hos Dansk Byplanlaboratorium, se venligst ”Forord” på side 3 i denne rapport, samt 
som en del af min selvstændige bachelor-rapport. Surveyen er blevet udsendt i Dansk 
Byplanlaboratoriums navn, men det er blevet informeret i den udsendte email, at 
resultaterne blandt også ville blive brugt til mit bachelorprojekt. Jeg har været 
eneansvarlig for udformningen af surveyen, kontakt med kontaktpersoner, indsamling 
af datamaterialet, samt bearbejdelse og analyse af datamaterialet. Kontaktpersonerne, 
der repræsenterer de enkelte kommuner, er udvalgt dels i deres rolle som planchefer, 
men de har samtidig tidligere meddelt til Dansk Byplanlaboratorium, at de gerne vil 
optræde som kontaktpersoner fremadrettet. Dette har så medvirket til, at udvalget har 
været et såkaldt ”informations-orienteret udvalg” (Flyvbjerg 2006). 
Undersøgelsespopulationen er i og for sig, alle 98 kommuner og de samtlige ansatte, 
der er i de respektive kommuner. I alle de danske kommuner findes der en lang række 
af forskellige underafdelinger, det er derfor svært at finde en konkret officiel 
prioritering fra de forskellige kommuner. Da det ikke har været muligt, at kontakte 
samtlige ansatte i alle landets 98 kommuner, har det været nødvendigt, at lave et 
udvalg af den totale undersøgelsespopulation. Dette udvalg er blevet lavet ud fra det 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Uddrag af dette afsnit vil også, , at finde i den analyse jeg lavede for Dansk Byplanlaboratorium. Se venligst 
byplanlab.dk, for analysen i dets fulde længde.	  	  	  
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Denscombe (2009) kalder et ”ikke-sandsynligheds udvalg”. Dette betyder, at udvalget 
ikke er blevet lavet på baggrund af sandsynligheder og med forudindtaget viden om 
populationen. Udvalget er videre blevet specialiseret, ved det der kendetegnes som et 
”subjektivt udvalg”, som betyder at udvalget er blevet håndplukket for denne 
undersøgelse.  Det er blevet gjort på baggrund af, at jeg har et vist kendskab til de 
mennesker og disse hændelser, som der undersøges og det er mit indtryk at det er de 
respektive planchefer i de respektive planafdelinger, der ved mest om de forskellige 
regionale samarbejder, som kommunerne indgår i. Jeg mener at deres viden 
omhandlende dette emne, vil kunne give mig langt større information end, hvis det 
havde været et ”slumpmæssigt” udvalg og har udvalgt tilfældige individer indenfor 
undersøgelsespopulationen. Det skal dog siges, som Denscombe (2009) også nævner, 
at dette udvalg, som mange andre af denne slags udvalg, bærer præg af et 
”bekvemmelighedsudvalg”. Dette vil sige, at selvom det er blevet vurderer, at det er de 
respektive planchefer i de forskellige kommuner, der vil kunne bidrage med bedst 
information om dette emne, så var det også det udvalg der var først for hånden, i kraft 
af at Dansk Byplanlaboratorium allerede havde dem som kontaktpersoner. Stake 
(1995) udtrykker det, ifølge Denscombe (2009), således: 

                      
 

 
 

-  Stake 1995:4 (set i Denscombe 2009:39).  

 
Det skal også siges, at det er plausibelt at resultatet havde set anderledes ud, hvis det 
for eksempel havde været borgmestrene for de enkelte kommuner, der havde fået 
rollen at udfylde spørgeskemaet. På trods af denne subjektivitet hos 
svarrespondenterne, og at kommunerne har svaret forskelligt, så tegner der sig nogle 
tendenser gennem landet og det er også muligt at udse nogle geografiske og regionale 
tendenser, hvilket vil blive gennemgået senere i denne rapport.                    

 

3.2.3.2 Bortfaldsanalyse7 

 
 Ud af de i alt 98 kommuner jeg har henvendt mig til, har 52 % af kommunerne 

deltaget i survey-undersøgelsen. Kommunerne er blevet rykket tre gange per e-mail og 
en gang telefonisk, men dette har dog ikke været nok til at få svarprocenten højere op. 
Der har ikke tidligere været foretaget en survey-undersøgelse, med samme formål 
omhandlende regionale samarbejder og det er derfor svært at sammenligne denne 
survey-undersøgelses svarprocenter, med tidligere udførte undersøgelser, og derfor er 
vanskeligt, at udtale sig om hvorvidt svarfrekvensen er rimelig. På grund af dette 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Dette afsnit vil også være, at finde i den analyse jeg lavede for Dansk Byplanlaboratorium. Se venligst byplanlab.dk, for 
analysen i dets fulde længde. 
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bliver svarfrekvensen taget med i den videre analyse, så undersøgelsen ses ud fra det 
helhedsbillede, hvori den er blevet udført. Det vil nu blive forsøgt, med hjælp fra 
Denscombe (2009), at analysere bortfaldet og prøve at se om der er nogle generelle 
tendenser på, hvem der har undladt at svare og derved forsøge at analysere og komme 
frem til en plausibel forklaring på, hvordan dette kan være tilfældet. Hvis vi ser på de 
regionale forskelle i det danske land, er det let at spotte nogle store udsving. Region 
Hovedstaden topper med sine 65,4 %, efterfulgt af Region Nordjylland med sine 63,7 
%, Region Syddanmark med 55,6 %, Region Midtjylland med 47,4 % og til sidst, og 
også mindst, Region Sjælland med 23,5 %. Figur 3.2 viser, hvor stor en procentdel af 
den totale svarprocent, de forskellige 
regioner repræsenterer. Det er altså 
Regions Sjælland, der helt tydeligt er den 
region, der falder mest ud af 
undersøgelsen. Flere sjællandske 
kommuner udtrykte, at de ikke havde 
nogen interesse i at deltage i 
undersøgelsen, andre havde ikke tid og 
andre igen undlod helt at svare på 
henvendelsen. Da Region Sjælland er så 
dårligt repræsenteret, i forhold til de 
andre regioner, er det svært at drage nogle 
helt konkrete tendenser for denne region. 
De andre regioner derimod, minder mere 
om hinanden i forhold til svarfrekvensen, 
hvilket gør det lettere at drage nogle 
konklusioner.  

 .  

 

3.2.4 Komparativ dokumentanalyse  
	  
Formålet med min komparative dokumentanalyse har været at få dannet et overblik 
over fem af de mest populære regionale samarbejder fra surveyen. Dette er blevet gjort 
ud fra et kvalitativt perspektiv. Disse fem regionale samarbejder, der også hver især 
repræsenterer et geografisk område i Danmark, er som tidligere nævnt, Business 
Region North Denmark i Nordjylland, Business Region Aarhus i Midtjylland, 
Trekantsområdet i starten af Sønderjylland, Byregion Fyn på Fyn og Greater 
Copenhagen på Sjælland. De eneste områder der ikke bliver repræsenteret på samme 
måde rent geografisk, er Vestjylland og det sydlige af Sønderjylland og grunden hertil 
har været, at der ikke har været samarbejder, der på samme måde har trådt frem i 
survey-undersøgelsen fra disse områder. 
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          Ønsket har været at undersøge, hvordan disse fem byregioner adskilte sig både i 
forhold deres tema, men også rent retorisk. Hvordan beskrev de sig selv og hvad 
fremhævede de selv som værende det vigtigste, for de enkelte byregioner? Jeg har 
sammenlignet dem ud fra en række forskellige kriterier, for eksempel hvad deres 
formål har været, hvordan samarbejdet forløber rent organisatorisk med mere. Se 
venligst Bilag 8.1 for mere dybdegående information. Grundlaget for 
sammenligningen har været hjemmesider og andre skriftlige udgivelser fra de 
respektive regionale samarbejder. Herudover er de diverse kommuneplaner for de 
involverede kommuner, blevet benyttet. Grunden til, at der er blevet benyttet 
primærkilder til denne analyse, har været at formålet har været, hvordan de enkelte 
regionale samarbejder, har valgt at beskrive sig selv og ikke hvordan andre har valgt at 
beskrive dem.  På denne måde er det lettere drage nogle konkrete tendenser og man 
undgår risikoen, at det materiale der bliver benyttet ville have en ukendt afsender, hvor 
baggrund og agenda for at beskrive de forskellige byregioner, er ukendt.     
          Fordelen ved brugen af dokumentanalyser er, at det er muligt at danne sig et 
overblik over de forskellige regionale samarbejder, ud fra den måde, hvorpå de selv 
beskriver dem. Det er en måde at få førstehånds information på, hvor svarene er 
sandfærdige, da afsenderen selv har været ude og formulere beskrivelserne. Man kan 
altså sige at dokumenterne, der benyttes af dokumentanalytikeren ikke er produceret 
primært med det formål, at det skulle indgå i denne analyse og at 
dokumentanalytikeren ikke har medvirket i produktionen af dokumenterne (Lynggaard 
2015).   Det problematiske ved en dokumentanalyse er, at man ikke på samme måde 
som et interview, har mulighed for at få dybdegående information. Derimod er man 
nødt til at tage til takke med det materiale, som er muligt at fremskaffe. Et andet 
problem er, at hvis det viser sig at være besværligt, at opsamle litteratur eller 
dokumenter omhandlende emnet med den rette afsender bagved dokumentet, så bliver 
man nødt til at kunne finde nye veje, ellers går man i stå. Så man bliver nødt til at 
kunne være fleksibel angående sit materiale, når man benytter sig af dokumentanalyser 
(Lynggaard 2015).  

 
 
  
3.2.5 Fravalg af metode?  
	  
På grund af den tidsmæssige ramme for denne rapport, har det været nødvendigt, at 
bortvælge nogle forskellige metoder, der ellers ville have kunnet belyse denne rapport 
på en helt ny og mere dybdegående måde. Det havde været interessant, at anvende 
semi-strukturerede interviews med forskellige borgmestre fra de respektive 
byregioner, da det ville havde bidraget med flere detaljer, samt et mere personligt 
perspektiv på denne rapport (Denscombe 2009). Grundet den tidsomfattende 
dataindsamling, er rapporten blevet begrænset til den kvantitativ survey-undersøgelse, 
samt den kvalitative dokumentanalyse. 
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3.3 Materiale 
	  
Den litteratur der er blevet benyttet har, udover teoretikere gennemgået i kapitel 3, 
været forskellige former for sekundær litteratur omhandlende reformændringen i 2007, 
for eksempel Kommunalreformen Kort Fortalt (2007), Det Kommunale Selvstyre – På 
tærskelsen til en ny struktur (2007)  og Kommunalreform – de politiske aftaler (2009) 
og generel information omhandlende byregioner for eksempel rapporten, The City 
Region Projekt (2010) og Byregioner (2015). Denne litteratur er hovedsagligt udsendt 
af enten Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL). Der er også blevet 
benyttet diverse plandokumenter udgivet af de fem byregioner. I denne kontekst vil 
disse dokumenter blive vurderet, som værende primær litteratur. Der er blevet anvendt 
kildekritik mod den anvendte litteratur. Hvornår er den udgivet? Hvem er afsenderen? 
Hvilken baggrund har afsenderen og hvilket forhold har afsenderen til emnet? Ligger 
der en skjult agenda bag udgivelsen? Grundet disse overvejelser, er resultatet blevet, at 
det hovedsagligt har været litteratur udsendt af statslige myndigheder. Disse er dog, 
stadig til en vis grad farvede af forskellige faktorer, såsom hvilken politisk orientering 
den siddende regering besidder. Disse iagttagelser er blevet taget med i analysen og 
det er udelukkende faktuelle begivenheder eller statistik, som bliver anvendt som reel 
fakta grundlag for denne rapport.        

 

3.4 Delkonklusion 
	  
I dette kapitel er den metodologiske baggrund, samt metodevalgene blevet 
præsenteret. Formålet med dette kapitel har været, at skabe en gennemsigtighed for 
læseren og derved øge rapportens videnskabelige troværdighed. Denne forståelse vil 
kunne anvendes i den videre analyse i rapporten.   
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4. Analyse og Resultater – Sammenspillet mellem det Regionale, det Neoliberale og det       
Bæredygtige 

	  
	  
I dette kapitel vil samspillet mellem det regionale, det neoliberale og det bæredygtige 
blive analyseret og diskuteret.  Det vil have til formål, at svare på min 
problemformulering: 
 

a. Hvordan kan de regionale samarbejder, der opstod efter reformændringen i 2007, 
forstås ud fra en neoliberal kontekst? 
 

b. Hvordan påvirker disse regionale samarbejdsrelationer fremtidens bæredygtige Danmark?  
 
Er det muligt indenfor regionens begrænsninger at opnå bæredygtighed, hvis det 
danske samfund i dag, i højere og højere grad, påvirkes af neoliberale tendenser? 
Kapitlet er blevet skrevet gennem et samspil af teori, den indsamlede empiri, samt 
litteratur omhandlende emnet. Dette kapitel vil blive afsluttet med en diskussion om, 
hvordan fremtiden for den danske region med dets regionale samarbejder, kan se ud.     
 

4.1 De regionale aspekter i sammenspillet? 
 
Globaliseringen og dets effekter er efterhånden ved, at have været længe kendt af både 
fagfolk, som af privatpersoner (Newell 2012). Man er i dansk kontekst vidne om, 
hvordan vi i dag er mere bevidste om den internationale omverden, end man var for 
halvtreds år siden. Dette skyldes blandt andet den stigende mediebevågenhed, der har 
gjort at vi i langt højere grad end tidligere, får informationer fra hele verden (Newell 
2012). Dette har også forandret vores mobilitetsmønstre, og har gjort os langt mere 
mobile og sørget for, at man i dag pendler i langt større udstrækning, end for bare 
ganske få år siden. Tilhørsforholdet til ens lokalområde, samt lokalpatriotisme, er ikke 
ligeså stærk nu som tidligere og folk tenderer til at flytte fra deres fødebyer og flytte til 
større byer, eller bo i en by, men arbejde i en anden og have fritidsaktiviteter i en 
tredje. Man ser også at pendlingen i Danmark fra landet til de større byer, er på ti år 
steget med ti procent (Byregioner 2015). Man kan se, hvordan dette påvirker 
forståelsen af grænsen mellem land og by, som mange (se blandt Sehested 2013; 
Brenner 2002  m.fl.) i dag mener ikke er lige så tydeligt defineret, som den tidligere 
har været. Denne i dag mere utydelige forståelse betyder, at rumsopfattelsen har 
forandret sig. David Harvey (1973) beskrev de rumsopfattelser, som han så og 
kendetegnede som ”det absolutte rum”, ”det relative rum” og ”det relationelle rum”. 
Vi har tidligere haft en helt tydelig fysisk og funktionel, forståelse af forskellige 
enheder, som for eksempel byen, kommunen, nationalstaten med mere. Man kan 
fristes til at sige, at disse grænser i dag, er blevet visket ud og ikke eksisterer længere, 
men at vi derimod lever i et såkaldt grænseløst samfund, der også kan karakteriseres 
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ud fra Harveys (1973) terminologi; ”det relationelle rum”. Dette er dog, ifølge Harvey 
(1973) ikke helt sandt, vi har stadig nogle fysiske, funktionelle enheder, som behøver 
planlægning. Det er disse fysiske, funktionelle enheder reformændringen i 2007 
forandrede. Hvor vi tidligere havde en anden forståelse af ”det absolutte rum”, for 
eksempel de gamle kommunegrænser, ser vi i dag med kommunesammenlægningerne 
nye kommunegrænser og derved er der opstået et nyt ”absolut rum”. For eksempel var 
det, som i dag er Randers Kommune, før reformændringen i 2007 Langå, Nørhald, 
Purhus, Sønderhald Kommune, Randers, Mariager Kommuner og Havndal-området 
(www.randers.dk). Harvey (1973) mener, at de forskellige rumsopfattelser godt kan 
fungerer simultant og at den ene rumsopfattelse ikke nødvendigvis overtager den 
anden. Vi ser nemlig også samtidigt med ”det nye absolutte rum”, som 
strukturreformen i 2007 medførte, en større grad af ”det relationelle rum”, der betyder 
at de sociale processer og de geografiske enheder fungerer i samspil. Dette rum kan 
tænkes at være blevet gjort lettere ved den stigende grad af globalisering, samt de 
forandrede mobilitetsmønstre.  Denne rumsforståelse, hvor forskellige skalaer er at 
finde i samme geografiske rum, kan vi også se i dag i større udstrækning efter 
reformændringen i 2007. Reformændringen har resulteret i, at det er lettere for 
kommunerne at indgå i den regionale, nationale, men også internationale konkurrence.  
          Strukturreformen i 2007 ændrede den politiske og planlægningsmæssige arena 
og gav en større magt til forskellige aktører, byerne, kommunerne og staten, og 
fjernede magt fra andre aktører som amterne. Det tomrum som amterne efterlod, har 
regionerne ikke formået og har ikke haft mulighed for at udfylde. De nye regionale 
samarbejder og såkaldte byregioner, kan ses som en måde at udfylde denne rolle. Det 
menes af flere, at der mangler en planlægningsmæssig overligger, der skal tage vare på 
de overordnede planlægningsrelaterede problemstillinger. Carsten Jahn, som er lektor i 
mobilitet og urbane studier ved Aalborg Universitet,  udtaler blandt andet til 
Byregioner.dk: 
 

 
 
 

 
       - Carsten Jahn (Byregioner 2015:8) 

 
De seneste år er byregionerne begyndt at dukke op mere hyppigt og de får tildelt 

mere magt og mediebevågenhed end tidligere (Byregioner 2015) Dette kan 
selvfølgelig forklares med, at det i dag er vigtigere, på grund af den stigende 
neoliberalisering, at kunne brande sig og at regionale samarbejder, har forstået at 
benytte sig af forskellige medier, til at skabe opmærksomhed, omkring dem selv. 
Præcis hvor mange regionale samarbejder og byregioner, der eksisterer vides ikke med 
sikkerhed og det vides heller ikke, hvor mange regionale samarbejder der er opstået i 
kølvandet på reformændringen  
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 Figur 4.1 Alderen på de regionale samarbejder 
 
 
 
 
    
 
 
 
   
 

 
i 2007. Det der kan siges, er at i kraft af survey- undersøgelsen, er der opnået et 
kendskab til 216 forskellige regionale samarbejder og kun lidt over halvdelen af 
kommunerne er repræsenteret i survey-undersøgelsen, så jeg mener, at kunne 
konkludere at der findes en lang række af regionale samarbejder, som man ikke har 
fået kendskab til gennem survey-undersøgelsen. Af de tre vigtigste regionale 
samarbejder, som kommunerne indgår i er over 70 % etableret efter 2007, omkring 20 
% havde ikke et fuldstændigt overblik over, hvornår samarbejdet var blevet etableret 
og svarede derfor blankt. Under 10 % svarede at de vigtigste regionale samarbejder, 
som kommunen indgik, var etableret før 2007. Dette kan selvfølgelig forklares med 
talemåden ”New is Better”, men det interessante ved disse procentenheder er, at af 
under 10 % af de regionale samarbejder, der blev etableret før 2007, er  92 % etableret 
før 2000-tallet. Dette giver mig anledning til at konkludere, at der er sket noget 
omkring 2007, der har gjort det lettere eller givet en større anledning til at indgå i 
forskellige regionale samarbejder og byregioner 8 . En af de fem byregioner, 
Trekantsområdet, som der fokuseres på i denne rapport, skriver at de decideret skabte 
det nuværende samarbejde i forbindelse med strukturreformen i 2007.  
           Disse  nye regionale samarbejdsrelationer, kan ses som værende en del af 
politikerne og planlæggernes forsøg på, at tilpasse sig de nye urbanpolitiske 
spilleregler. Dette vil medføre en forøgelse af den interurbane konkurrence, som ifølge 
Jessop (1994), vil påvirke nationalstatens rolle og vil i sidste ende gøre den mindre 
magtfuld. Denne ”nedskalering” af nationalstatens magt virker også bekendt i en 
dansk kontekst. Selvom det ikke er en ren ”nedskalering” af magt, da den danske 
keynesianske planlægningstilgang stadig er stærk, så ser man, hvordan den danske stat 
afgiver mere magt til det urbanpolitiske niveau. Denne udvikling beskrives også i Det 
Kommunale Selvstyre – På Tærsklen til en ny Struktur (2007):          
     

 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Det ovenstående afsnit vil også være at finde i den analyse jeg udførte for Dansk Byplanlaboratorium. Se venligst 
byplanlab.dk, for analysen i dets fulde længde.	  	  	  
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- Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2007b:6 

 
Byerne er, grundet globaliseringen, blevet selvstændige aktører, der kræver at 
nationalstaten afgiver magt til det urbanpolitiske niveau, hvilket kan, som i den danske 
kontekst, resultere i kommunale selvstyrer. Selvom man i en dansk kontekst kan se, 
hvordan reformændringen var en mekanisme, der gjorde det lettere for planlæggerne 
og politikerne at indgå i den interurbane konkurrence og at dette har medført en 
”nedskalering” af magten fra et nationalt niveau til et urbanpolitisk niveau, som 
resulterer i kommunale selvstyrer og nye vækstkoalitioner, så findes der stadig i 
Danmark en relativ stærk reguleringsmagt i form af det statslige organ. Det vi kan se, 
med de nye regionale samarbejder, er en ”nedskalering” af den nationale og regionale 
magt, samt en begyndende tendens til prioritering af det urbanpolitiske og de 
kommunale selvstyrer.  Helt konkret ser man, at der er nogle nationale krav, men at 
kommunerne har fået langt større frihed til selv at opfylde disse krav på den måde, der 
passer dem bedst. Det der er også er værd, at lægge til, er den sidste sætningen i citatet 
ovenfor: at kommunerne har frihedsgrader til at udforme, hvordan målene skal se ud. 
Dette betyder, som vil blive forklaret mere dybdegående i det kommende afsnit, at 
kommunerne har overtaget en del af nationalstaten og de tidligere amters magt, men at 
sige at der ikke findes nogen form for overligger, vil være en overdrivelse. 
Overliggernes magt er, i form af nationalstatens mindskede rolle, men i særdeleshed 
også de nye regioner, der ikke kan overtage deres forgængers roller, blevet mindsket 
markant, men ikke desto mindre findes den stadig.  
  

      4.2 De neoliberale aspekter i sammenspillet? 
 

Som nævnt i kapitel 2 ser man i dag i Danmark en udvikling, som præges mere og 
mere af neoliberale tendenser. Om det så har været salget af Dong eller 
liberaliseringen af teleselskaberne i midten af halvfemserne eller 
strukturreformændringen i 2007 (Sehested 2013), så ser man i højere og højere grad, 
hvordan samfundet påvirkes af neoliberale tendenser. Man kan ikke karakterisere 
Danmark som værende et neoliberalt samfund, men man kan sige, at det danske 
samfund, hvor den danske velfærdsmodel altid har været i højsædet, i højere og højere 
grad påvirkes af en stigende neoliberalisering (Baeten 2012). Sehested (2013) mener 
ikke, at man kan beskrive danske udvikling så sort og hvidt, som ved at sige direkte, at 
Danmark har bevæget sig fra en ”hierarkisk styring” til en ”netværksstyring”. Hun 
mener derimod, at Danmark, ligesom mange andre europæiske lande, i dag indgår i 
det, man vil kunne karakterisere som værende ”netværksstyring i skyggen af 
hierarkiet”, hvilket betyder at de to styreformer opererer samtidigt. Der findes stadig 
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Folketinget, regionsrådene og kommunalbestyrelserne, som man kender fra den 
traditionelle hierarkiske, styring, der i højere grad er inspireret af keyesianisme, men 
man ser dog en stigende udvikling hvor beslutningsprocesserne påvirkes af 
inddragelsen af et stigende antal aktører i diverse samarbejdsnetværk (Sehested 2013). 
Sehested (2013) mener at reformændringen i 2007, har skabt en højere grad af uklare 
grænser og en uklar kompetencefordeling mellem det offentlige og det private. Dette 
ser man for eksempel også i survey-undersøgelsen, der blev gennemført i anledning af 
denne rapport, omhandlende regionale samarbejder i Danmark.                       
          Ikke nok med at de regionale samarbejder, som vi ser i stigende grad i dag, kan 
kendetegnes som værende en del af den stigende neoliberalisering af det danske 
samfund, så ser vi også disse regionale samarbejder, har prioriteret et bestemt tema, 
der går igen næsten over hele landet, nemlig temaet omhandlende erhvervsudvikling 
og vækst. En del af tendensen med, at vi bevæger os længere og længere væk fra den 
keynesianske planlægningstilgang, med en stærk statslig kontrol, og bevæger os 
tættere på den liberale, hvor det er de liberale markedskræfter, der i højere grad 
dominerer og sætter dagsordenen, påvirker i høj grad også, hvilke temaer der 
prioriteres i det regionale samarbejde. Ud fra surveyen kan det aflæses, at særligt 
temaer omhandlende profitoptimering, såsom erhvervsudvikling (36%), infrastruktur 
(24 %) turisme (12 %) og internationalisering/branding (8 %), prioriteres blandt de 
regionale samarbejder og er derfor blevet udvalgt som det samarbejde, der vurderes at 
være det vigtigste samarbejde. De blødere, mere værdiorienterede temaer, som 
integration, fødevarer, bæredygtighed og kultur, er temaer der bliver nedprioriteret i 
udvælgelsen af kommunens vigtigste regionale samarbejde. Hvis vi ser på de regionale 
forskelle i landet, er det slående, at vækst virker højere prioriteret på dagsorden i 
Jylland og Fyn, mens at Sjælland og Hovedstadsområdet prioriterer andre temaer, 
såsom turisme. 

 
Figur 4.2 – Hovedfokus for de vigtigste regionale samarbejder  
       

 
                                                                                                                                                                          Layout: Sigrid Jessen (2015) 
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          Dette kan forklares, med Saskia Sassens (2001) ”globale by”, samt Harveys 
(1989) beskrivelse af den stigende fokusering på vækst. Sassen (2001) beskriver, 
hvordan globaliseringen har ændret det urbanpolitiske spil, så der i dag er opstået en 
byhierarki, hvor byer internationalt konkurrerer med hinanden. Hvis byen ikke er stor 
nok størrelsesmæssigt eller i forhold til, at kunne slå igennem internationalt og blive et 
internationalt, konkurrencedygtigt brand,  til at kunne indgå i denne konkurrence på 
egen hånd, ses det hyppigere og hyppigere, hvordan disse byer eller kommuner indgår 
i forskellige vækstkoalitioner, der skal fremme deres konkurrencedygtighed. Dette er 
også tydeligt i en dansk kontekst, hvor et tilbagevendende argument for, hvorfor lige 
netop disse byer og / eller kommuner har valgt at indgå i et samarbejde, er argumentet 
med størrelsen. Borgmester i Vejle Kommune, Arne Sigtenbjerggaard i artiklen; ”Den 
Østjyske Millionby er ikke til at slå ihjel” fra 11/12 2014, siger blandt andet om dette, 
at: 
 ”(…) det tæller mere i Kina, at vi er 1.2 millioner mennesker  end 110.000. (…)” 
angående visionen om Den Østjyske Millionby (DØM), som senere fusionererede og 
blev til det, som i dag er kendt som Business Region Aarhus. Byerne og kommunerne 
i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark, er derfor nødt til, at slå sig 
sammen og fokusere på vækst, for at kunne konkurrere mod det tætteste man i 
Danmark, har på en ”global city”, nemlig København. Dette kan også forklare, hvorfor 
resten af Sjælland heller ikke er ligeså fokuserede på erhvervsudvikling, som resten af 
landet. De fokuserer i større udstrækning på turisme, hvilket kan forklares med, at de 
sjællandske kommuner forsøger at finde en måde, hvorpå de kan nyde gavn af, det 
internationale brand og den vækstmotor, som København er, ved at udvikle sig til. 
Jylland og Fyn derimod, kan ikke i samme udstrækning udnytte København, som 
værende en vækstmotor og bliver derfor nødt til, at gå sammen i forskellige 
vækstkoalitioner, regionale samarbejder eller byregioner, for at kunne stå mere 
attraktivt i den internationale konkurrence. De fem fokus-byregioner har det til fælles, 
at de alle har en af de større danske byer, som de centraliserer omkring. Greater 
Copenhagen har København, Business Region Aarhus har Aarhus, Byregion Fyn har 
Odense, Business Region North Denmark har Aalborg og Trekantsområdet, der har tre 
byer som er på top ti over de største byer i landet. Dette giver dem altså en status, som 
blev defineret i afsnit 2.3, af værende en såkaldt ”byregion”. 
          Hver især repræsenterer de hver deres region. Greater Copenhagen er det nyligt 
etablerede regionale samarbejde, bestående af 46 sjællandske kommuner, Region 
Sjælland og Region Hovedstadsområdet – der er også rygter om at Region Skåne på 
sigt vil blive inddraget (Greater Copenhagen 2015). Trekantsområdet består af 
Fredericia, Kolding, Middelfart, Billund, Vejen og Vejle Kommuner og repræsenterer 
derved Region Syddanmark og den nordlige del af Sønderjylland. Samarbejdet er 
oprindeligt tilbage fra 1960´erne, men den form, som vi kender fra i dag, er etableret i 
2007, i forbindelse med kommunalreformen (Trekantsområdet 2015). Byregion Fyn 
består af alle de fynske kommuner, lige med undtagelse af Middelfart Kommune.  
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         Figur 4.3 – De Fem Byregioner 
  

 
              Kilde: Respektive byregioners hjemmesider, se kapital 7 for mere information,  Layout: Sigrid Jessen (2015) 

 
Samarbejdet repræsenterer derved Fyn og blev etableret i 2011 (Byregion Fyn 2015). 
Business Region Aarhus består af Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, 
Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg og Aarhus Kommuner og repræsenterer derved den 
østlige del af Region Midtjylland. Samarbejdet blev først etableret i 1997 under navnet 
Den Østjyske Millionby (DØM)  Men da det samarbejde begyndte at krakelere, 
fusionerede samarbejdet, til det vi i dag kender som Business Region Aarhus 
(Business Region North Denmark 2015). Business Region North Denmark er det 
nyeste af de fem regionale samarbejder, da det er blevet etableret i slutningen af 2014. 
Samarbejdet består af Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, 
Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg Kommuner, samt 
region Nordjylland og repræsenterer derved Nordjylland (Business Region North 
Denmark 2015). Hvis vi prøver at sammenligne de forskellige regionale samarbejder, 
ser vi flere tendenser. Deres retorik minder ofte meget om hinanden, de ønsker et 
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samarbejde, der skal kunne give lokal vækst, som skal kunne gøre området mere 
attraktivt og skal kunne være konkurrencedygtigt – både nationalt og internationalt. 
Ord som ”Vækst”, ”Konkurrencedygtighed”, ”Erhvervsudvikling”, 
”Internationalisering” og ”Branding” går igen overalt på de respektive byregioners 
hjemmesider og deres planstrategier. I det nye samarbejde, Greater Copenhagen, ”står 
de sammen om vækst og nye jobs” (Greater Copenhagen 2015), hvorimod de i 
Nordjylland er ”fælles om vækst og udvikling” (Business Region North Denmark 
2015). Business Region Aarhus arbejder for at skabe ”vækst og arbejdspladser og for 
at fastholde og styrke området som et af Danmarks to førende vækstcentre med 
international gennemslagskraft”(Business Region Aarhus 2015) På Fyn vil Byregion 
Fyn ”skabe et stærkt grundlag for vækst i erhvervsliv og bosætning gennem et tæt 
fynsk samarbejde” (Byregion Fyn 2015) og i Trekantsområdet reklamere de med, at de 
har ”Danmarks bedste rammer for vækst” (Trekantsområdet 2015).9 Dette passer godt 
overens med en ny hjemmeside med MBBL som afsender, omhandlende byregioner i 
Danmark, hvor sloganet er: ”Byregioner – en stærkere ramme for vækst” (Byregioner 
2015). Generelt ser vi over hele landet, hvordan flere nye regionale samarbejder, med 
det samme mål; erhvervsudvikling, dukker op. Det er lige fra de store samarbejder, 
som Greater Copenhagen til  de små, som Storbyregion Vest, bestående af Tønder, 
Esbjerg og Varde Kommuner eller Lolland Business, bestående af Lolland og 
Vordingborg Kommuner. Denne tydelige prioritering af erhvervsudviklingen er 
interessant, da der, ifølge Molotch (1999), ikke er et egentligt bevis for at lokalvækst 
og etablering af nye virksomheder, har en egentlig effekt på 
arbejdsløshedsstatistikken. Han mener altså ikke at argumentet om en ”trickle-down 
effect” er brugbart, da den økonomiske vækst kun vil komme få i samfundet til gode. 
Hvis der prioriteres gavn for hele samfundet, er regulering fra statslig side nødvendig.   
          En anden interessant tendens er , at en stor del af de kommuner, der vurderer 
deres regionale samarbejder omhandlende erhvervsudvikling, som værende de 
vigtigste kommunen indgår i, nævner internationalisering og branding som en del af 
deres formål, men det er kun to ud af alle de 216 samarbejder, der oplyser at de har en 
international samarbejdspartner. Og den eneste af de fem byregioner, der fokuseres på 
i denne rapport, så er det kun Greater Copenhagen, der direkte lever op til deres ide 
om, at blive internationaliserede, ved at have samarbejde med udlandet – Region 
Skåne, som absolut ligger geografisk tættest på, også i forhold til andre landsdele i 
Danmark (Greater Copenhagen 2015) Det er også værd at lægge mærke til de fem 
regionale samarbejders navne. Hvorfor hedder de Business Region Aarhus og 
Business Region North Denmark og ikke Erhvervsudvikling i Region Midtjylland eller 
Erhvervsudvikling i Region Nordjylland? Hvorfor hedder det Greater Copenhagen og 
ikke Store København? Dette fortæller også lidt om, hvem disse regionale samarbejder 
primært er henvendt til og hvad formålet med disse samarbejder er; at kunne fremstå 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Dette afsnit, vil også være at finde i den analyse jeg lavede for Dansk Byplanlaboratorium. Se venligst byplanlab.dk, for 
analysen i dets fulde længde. 
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konkurrencedygtige i en national og international konkurrence om vækst.   
                    En tredje tendens der går igen, for de fem regionale samarbejder, er at flere af 

kommunerne, der indgår i disse regionale samarbejder, argumenterer for, at grunden 
til, at de lige netop indgår i dette regionale samarbejde er, at de sammen udgør noget 
større og derved får en mere seriøs fælles stemme i den offentlige debat og bliver 
derved en stærkere aktør på den internationale arena. Udover det, er det den ”fysiske 
forankring” som er argumentationen. Byregion Fyn skiller sig ud fra de andre, ved at 
argumentere for grunden til, at det regionale samarbejde er vigtigt for dem og det 
vigtigt at lige netop, er dem der arbejder sammen, er dels ”at de står på brændende 
platform” (Byregion Fyn 2013:10) rent konkurrencemæssigt  i forhold til andre 
landsdele i Danmark og dette er en opgave, de er nødt til at løfte i flok. Derudover er 
en anden væsentlig argumentation, at de alle, kommunerne og deres indbyggere, har et 
”særpræget talemod”, altså den fynske dialekt, der skiller dem ud i forhold til andre 
regioner i Danmark (Byregion Fyn 2013:8). Dette er et argument for deres kulturelle 
identitetsfølelse, der er værd at værne om. I en verden, der bliver mere og mere 
globaliseret og hvor lokale særpræg i højere og højere grad viskes ud, kan der opstå et 
behov for, at kunne stå sammen og værne om sin identitet. I dag ser man, hvordan 
politiske partier som står for beskyttelse af nationalidentiteten, som for eksempel 
Dansk Folkeparti i Danmark, Sverigedemokraterna i Sverige, Fremskrittspartiet i 
Norge, Front National i Frankrig (Information 2014) og mange andre europæiske 
lande, i dag får flere og flere stemmer og mere og mere magt. Dette betyder at 
globaliseringen eller den øgede bevidsthed om globalisering, kunne have trukket de 
regionale samarbejders fysiske form, i hvert fald i to forskellige retninger. Den første 
påvirkning ville kunne være, at den øgede bevidsthed om globalisering, ville have 
gjort kommunerne mere bevidste om den internationale konkurrence og ville i højere 
grad have udvisket grænsen mellem by og land. Dette kunnet have medført et større 
ønske om, at indgå i såkaldte ”amøbestrukturer”, der ville kunne betyde samarbejde 
med internationale samarbejdspartnere. Dette ville passe godt sammen med, at det ofte 
er en vigtig del af de regionale samarbejders formål set ud fra surveyen, at blive mere 
internationaliserede. Det andet resultat af globaliseringen på de regionale samarbejders 
fysiske strukturer ville kunne være, at globalisering har gjort mange individer mere 
rodløse: hvem er de og hvad indbefatter deres identitet? Det samme kan ses på Fyn, 
hvor de mener at deres fynske dialekt, blandt andet, er begrundelse til at ni fynske 
kommuner skal indgå i et samarbejde. Størstedelen af de tre regionale samarbejder, 
som kommunerne der har deltaget i survey-undersøgelsen, har udvalgt som værende 
de vigtigste, har en fysisk form, der er fysisk forankret. Helt op i mod 88 % af de 
vigtigste regionale samarbejder, er blevet beskrevet som værende et samarbejde 
indgået mellem kommunen og dets nabokommuner. Det er få, der helt tydeligt 
definerer, hvorfor det er lige præcis deres kommuner der bør samarbejde, udover det 
eksplicitte, at det lige var de kommunerne, der var mest tilgængelige.  Dette er 
interessant i og med, at det resulterer i, at de forskellige regionale samarbejder, i en høj 
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grad, begynder at minde om hinanden både rent retorisk og formålsmæssigt. De 
samarbejder ikke, fordi at de har noget til fælles, lige med undtagelse af Byregion Fyn 
og deres fynske dialekt, men det virker mere som om de samarbejder, fordi alle andre 
er begyndt at samarbejde og man vil ikke være den kommune, ”der bliver tabt tilbage 
på perronen, mens Business-region togene bare suser derudaf” – som Stephanie Lose, 
formand for udvalget for regional udvikling, Region Syddanmark beskrev det til 
byregioner.dk. For hvis de forskellige regionale samarbejder vil samarbejde for 
samarbejdets skyld, resulterer dette i en række samarbejder der ikke har en tydelig 
forståelse for, hvorfor de samarbejder, men de vil ikke glemmes i den store 
konkurrence om den øgede vækstdagsorden.  Dette resulterer i at samarbejder bliver 
for brede og diffuse. Dette var også en tendens, som kunne aflæses af surveyen. De 
respektive kommuner blev bedt om at udpege hovedfokus for de tre regionale 
samarbejder, som de vurderede som værende de vigtigste.  Der var 11 forskellige 
svarmuligheder, efterfulgt af muligheden for at kommentere og derudover efterfulgt af 
muligheden for selv at skrive eventuelle undertemaer. Dette var dog ikke 
tilfredsstilende for flere af kommunerne. Det var ikke kategorierne for hovedfokus, der 
skabte den store utilfredshed. Det var snarere, at de blev bedt om kun, at vælge ét 
hovedfokus, og dette var selvom de, som tidligere nævnt, fik muligheder for selv at 
udpege eventuelle undertemaer. Et udvalg af de utilfredse kommentarere kan læses 
nedenfor:10 
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10Disse citater vil også være at finde i den analyse jeg udførte for Dansk Byplanlaboratorium. Se venligst 
byplanlab.dk, for analysen i dets fulde længde.	  	   
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Denne utilfredshed med dette spørgsmål i surveyen, mener jeg, er et tegn på en mere 
grundlæggende tendens, hvor kommunerne gerne vil samarbejde, måske hovedsagligt, 
fordi alle de andre gør og man ikke vil være den kommune, der ikke vil blive ligeså 
konkurrencedygtige. Dette resulterer i, at man forsøger at putte en masse underemner 
ind i det regionale samarbejde og ikke danner sig en helt tydelig forståelse af, hvad 
den røde tråd igennem samarbejdet skal være og får måske svært ved at få etableret 
nogle faste målsætninger. Teoretikere som Jane Jacobs (1961) og Florida (2002) 
mener, at det er korrekt for at succesfuldt kunne konkurrere, både internt indenfor 
nationalstaten, men også kunne klare sig i den internationale konkurrence, bliver man 
nødt til at tænke på andre faktorer, end bare hårde økonomiske faktorer og 
rammebetingelser som for eksempel skatteniveauet eller hvor velfungerende 
infrastrukturen er på en specifik plads. Man bliver nødt til at tænke på flere faktorer og 
på menneskene bag virksomhederne. Denne ”livability”, som skal kunne tiltrække 
”den kreative klasse” opnås blandt andet gennem tilstedeværelsen af ”bohemer”, som 
kunne være kunstnere. Det er nødvendigt at der er andre tilbud, der tiltrækker 
menneskene og gør et område stimulerende. Det kan være at det er trygt for børnene, 
at der er forskellige kulturelle tilbud i nærområdet, at infrastrukturen og den kollektive 
transport fungerer, at der er smukke naturområder i nærheden og at det er muligt at 
komme til sygehuset. Man kan altså sige, at ifølge blandt andet Florida (2002), så 
spiller flere faktorer ind for at få en succesfuld erhvervsudvikling. Det kan muligvis 
tænkes, at dette har været motivet, eller måske ligefrem en helt bevidst strategi, som 
ligger bag de regionale samarbejders meget brede hovedfokus. Jeg fristes dog til at 
argumentere for, at dette ikke er tilfældet. Dette skyldes alene, at det ikke virker til, at 
der er noget overordnet tema, for hvorfor de forskellige temaer bliver implementeret i 
samarbejdet, men virker nærmere som en stor sammenblanding af forskellige temaer, 
hvor man har haft tankegangen, at ”nu hvor vi alligevel samarbejder, kan vi inddrage 
andre emner og derved dække os lidt ind”. Men man kan sige at, hvis samarbejdet 
handler om alt, handler det så overhovedet om noget? Hvis man ser på de fem 
regionale byregioner, der er udvalgt som fokusområder for denne rapport, hvordan 
klarer de sig i forhold til at implementere de blødere og menneskelige værdier? 
           Business Region Aarhus virker til at have fanget Floridas (2002) tankegang og 
forsøgt at implementere tankegangen om, at det ikke bare er nok at fokusere på, at 
tiltrække forskellige investorer, firmaer og den attraktive, udenlandske arbejdskraft, 
men at man også bliver nødt til, at gøre det attraktivt for menneskene, der står bag 
firmaet.  Som de oplyser på Business Region Aarhus hjemmeside, så er en af 
hovedprioriteringerne ”forbedring af rammebetingelser, herunder infrastruktur og 
menneskelige ressourcer”.(Business Region Aarhus 2015) Af helt konkrete 
indsatsområder, er det dog kun en såkaldt velkomstpakke, der er afsat penge til de 
menneskelige ressourcer. Ellers virker samarbejdet mere informativ end som en aktiv 
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aktør, for at prioriterer de menneskelige værdier. Hjemmesiden redegør snarere for, 
hvilke kulturelle og naturmæssige muligheder der findes i lokalområdet, end at direkte 
udvikle disse. Det virker som en form for retorisk strategi, for at tiltrække 
menneskelige ressourcer og investorer til området. Byregionen fokuserer også på 
Clean Tech, men når man dykker længere ned i deres dokumenter, virker det ikke til at 
være det som prioriteres højest. Det er snarere tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft 
og generel jobskabelse. Dette ses også ved at hele hjemmesiden som udgangspunkt, er 
på engelsk.      
          Også Trekantsområdet giver udtryk for, forståelsen for vigtigheden af dette 
aspekt, hvis det regionale samarbejde skal vise sig succesfuldt, i forhold til at få 
tiltrukket nye investorer til området. De siger i samme åndedrag, at de ”har Danmarks 
bedste rammer for vækst”, at det ”er Danmarks bedste sted at leve, bo og arbejde” 
(Trekantsområdet 2015) Trekantsområdet virker, fra min optik, som værende det 
samarbejde, der af de fem, i højest grad formåer at implementere både menneskelige 
værdier og til dels værn om naturen i deres samarbejde. Derved skiller dette 
samarbejde sig ud fra de resterende fem. Det er tydeligt at det er erhvervsudvikling og 
vækst, der helt klart er det vigtigste, men der bliver også gjort en aktiv indsats for 
menneskene bag, hvilket blandt andet kan ses med bestyrelsens og sekretariatets brug 
af Trekantområdets Advisory Board, der består af 15 topledere fra erhvervs-, 
uddannelses- og kulturlivet, og som skal virke rådgivende. Dette er selvfølgelig også 
en form for profitmaksimering, men det virker modsat andre samarbejder, som om der 
er mere handling bag ordene. Hvad angår deres forhold til naturen, virker det mest 
som om, det skal udvikles til at være attraktivt for beborene, tilflyttere og investorerne, 
frem for af miljømæssige og bæredygtige årsager.       
          Hvis vi ser på det næstyngste og største af de fem regionale samarbejder, nemlig 
Greater Copenhagen, så er det helt klart det mest ”hårde”, af de fem samarbejder. 
Samarbejdet fokuserer helt klart mest på vækst, internationalisering/branding og 
erhvervsudvikling. Dette kan skyldes at København, som tidligere nævnt er det 
tætteste i Danmark på en reel storby. København har derved allerede et internationalt 
navn/brand. (Greater Copenhagen 2015) Som samarbejdet selv giver udtryk for, på 
deres hjemmeside, så er området internationalt kendt, men er tidligere blevet fravalgt, 
fordi de overordnede rammebetingelser i regionen ikke har fungeret optimalt. Dette er 
for eksempel infrastrukturen på Sjælland, og sprog og skattebarrierene  mellem 
Sjælland og Skåne. Disse vilkår vil der blive ændret på nu. Greater Copenhagen er helt 
klart det af de fem samarbejder, som virker til mindst at prioritere bæredygtighed og 
”livability”. Dette gør det også interessant at Kommunekontaktrådet Hovedstaden har 
bedt kommunerne om, at implementere et afsnit om Greater Copenhagen i deres 
fremtidige kommuneplaner (Ballerup 2012). Dette kan ses som det Molotch (1999) 
beskriver som, at vækstkoalitionerne har til formål, at implementere 
vækstkoalitionerne og deres vækstorienterede dagsorden i de politiske dokumenter, 
såsom kommunestrategier. Dette kan være et tegn på, at rummet er ved at tilpasse sig 
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kapitalen, snarere end tidligere, hvor det var kapitalen, der skulle tilpasse sig rummet 
(Jessop 1997).  
          Byregion Fyn virker ikke til, at prioritere de menneskelige værdier i samme 
grad, men forsøger derimod at satse på forbedring af rammebetingelserne, herunder 
infrastrukturen på Fyn, både den fysiske, men også med hensyn til den digitale 
infrastruktur. Fyn er et af de områder, som oplever størst problemer med hensyn til 
den digitale opkobling og usammenhængende infrastruktur. Denne ”digital divide” 
som Fyn oplever, kan være problematisk i forhold til, at kunne tiltrække investorer. 
Man kan altså sige at Byregion Fyn ser disse helt praktiske udfordringer, som værende 
overskyggende, hvis man skal kunne indgå i den internationale konkurrence og det er 
derfor nødvendigt at tage hånd om, før de menneskelige værdier bliver prioriteret 
(Byregion Fyn 2014). Herudover er det vigtigt for Byregion Fyn, som et af de eneste 
større erhvervsudviklings fokuserede, regionale samarbejder, at kunne brande sig på 
grøn innovation. Man kan vælge at se dette, som en strategi som gør det muligt at 
brande byregionen på, da det skiller regionen lidt ud, i forhold til de andre landsdele 
og at bæredygtighed i dag er ved at udvikle som en måde, hvorpå man kan lave 
”placebranding”.   
           Business Region North Denmark,  har med kernebyen Aalborg, der er 
Danmarks fjerde største by og en af Danmarks største universitets byer, blandt andet 
valgt at fokusere på den store kritiske masse, regionen har i kraft af Aalborgs rolle, 
som værende en universitetsby. Nordjylland oplever i stor udstrækning af de har en 
stor mængde studerende, men der efter endt uddannelse vælger at flytte væk fra 
området. Denne ”Brain Drain” som regionen derved oplever er problematisk, hvis 
regionen ønsker vækst og at blive konkurrencedygtig i en international kontekst. Dette 
er motivationen for at Business Region North Denmark vælger, at fokusere på unges 
forhold i regionen og har blandt andet valgt, at indgå i en aftale med det private 
erhvervsliv og sikret at Nordjylland, er den region efter befolkningsantal, der tilbyder 
studentermedarbejderjobs og praktikpladser i højere udstrækning, end nogen anden 
region i Danmark. Det skal dog siges, at informationen, får man ved hjælp af 
informanterne i surveyen og er ikke noget der fremgår af for eksempel det regionale 
samarbejdes hjemmeside. Der er det i højere udstrækning temaer som turisme, 
branding og internationalisering, der udover erhvervsudvikling bliver prioriteret 
(Business Region North Denmark 2015). Dette kan blandt andet forklares med, at 
Business Region North Denmark, som sagt er det yngste regionale samarbejde af de 
fem udvalgte og har derved ikke formået at udsende plandokumenter, der beskriver 
strategierne for samarbejdet. Business Region North Denmark prioriterer herudover 
internationalt samarbejde, turisme og infrastruktur. Dog skal det nævnes, at på trods af 
det engelsk-klingende navn på samarbejdet, er hjemmesiden dog udelukkende på 
dansk og det er ikke muligt at finde nogle dokumenter omhandlende samarbejdet på 
engelsk. Dette kan måske skyldes at samarbejdet er så ungt. Men man må da forvente, 
at det ikke hjælper dem til, at fremskaffe eventuelle internationale samarbejdspartnere.  
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          Ingen af de fem regionale samarbejder, beskriver krav til eventuelle investorer 
om implementering af et grønt perspektiv, ved etablering af virksomheder i deres 
regioner.   
 
 

4.3 De bæredygtige aspekter i sammenspillet? 
 
Det er i dag bevist, at miljøet og naturen allerede har passeret sit kapaciteten for, hvor 
meget den kan rumme (Randers et. al 2004). Ifølge Molotch (1976) oplever man i dag, 
som et resultat af en række urbanpolitiske forandringer, en såkaldt 
”underbudsstorbykonkurrence". Dette betyder, at på grund af globaliseringen, hvor 
byer er begyndt at indgå i byhierarkiske strukturer (Harvey 1989; Sassen 2001; 
Molotch 1976) på den internationale arena, fokuserer på vækstoptimering, derved 
konkurrerer indbyrdes. Denne stigende grad af konkurrence og fokuseringen på vækst 
vil, ifølge Molotch (1976), have nogle fatale konsekvenser for æstetikken, de sociale 
forhold, kulturen og  miljøet. Man kan se den stigende grad af byregionale 
samarbejder, heriblandt de fem regionale samarbejder, som der fokuseres på i denne 
rapport, som værende et direkte resultat af de nye byhierakier, hvor de mindre storbyer 
i Danmark forsøger at gøre sig konkurrencedygtige internt i landet, men også i forhold 
til udlandet. Disse samarbejder lever, med dets primære vækstfokus, op til Molotchs 
(1976) ide om ”byen som en vækstmaskine” (se ”Growth Machine”) og hans 
definition på ”underbudsstorbykonkurrence”. Dette skulle så betyde, ifølge Molotch 
(1976), at andre dagsordener som for eksempel miljøet skulle blive mindre prioriteret. 
Hvordan ser det ud på landsbasis? Som tidligere nævnt, så blev erhvervsudvikling 
valgt som værende det tema, flest kommuner vurderede som værende hovedtemaet for 
det vigtigste regionale samarbejde. Hvad angår miljømæssig bæredygtighed, så er det 
få af kommunerne, der mener at det er miljømæssig bæredygtighed, der er 
hovedtemaet for det vigtigste regionale samarbejder, som kommunen indgår i. 2 % 
sammenlignet med erhvervsøkonomiens 36 %. Dette kan ses som et tegn på, at 
Molotch havde ret i hans analyse af ”underbudsstorbykonkurrencens” konsekvenser. 
Hvis vi ser på hvordan de fem store, regionale samarbejder, der fokuserer på 
erhvervsudvikling, Business Region North Denmark, Business Region Aarhus, 
Trekantsområdet, Byregion Fyn og Greater Copenhagen, så er det kun Byregion Fyn, 
der nævner miljøet i deres samarbejde, som værende en vigtig prioritering. Det kan 
tænkes at de regionale samarbejder følger den tankegang, som Lund Hansen (2007) 
beskriver; ”at skal sænke vores etiske standarder, for hvis vi ikke gør det, så vil der 
være en anden byregion der vil og de vil derved vinde den regionale vækst-
konkurrence”. Dette passer også sammen ned Newells (2012) ide om at 
globaliseringen og den miljømæssige bæredygtighed er et oxymoron, og at det aldrig 
vil være muligt at opnå begge elementer på samme tid.   
          Problemet med dette er, hvis der mangler en regional overligger, der har til 
ansvar at passe på miljøet og det er kommunerne, der får mere og mere magt, så bør 



”Vore(?) Regionale Samarbejder” – Bacheloropgave 2015 –SGEL36 
Sigrid Jessen (920918 –T081), Vejleder: Anders Lund Hansen 

Lunds Universitet, Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi 
 

	   45 

denne miljø-etiske tankegang, tænkes ind i de regionale samarbejder, hvor der blandt 
andet bliver stillet krav til firmaerne, der vil slå sig ned i regionen. Det skal siges, at 
Danmark har nogle af de hårdeste miljøreguleringer i verden, men det kan tænkes at 
nu, hvor kommunerne får mere magt og mere handlefrihed, at argumentet om vækst 
fremfor alt vil vinde frem. Min frygt er, at det er en ”slippery slope”, som starter med 
de nye byregioner. Ifølge teorien om ”den poliske økologi”, så vil er det altid et 
politisk valg, når man vælger at bortprioriterer miljøet eller at der ikke bliver sat 
tydelige krav til de firmaer, der eventuelt skal etablere sig i området. Dette gælder 
både de danske kommuner, der prioriterer erhvervsorienterede, regionale samarbejder 
og de regionale samarbejder, som kun fokuserer på vækst og derved ikke stiller 
tydelige krav til de nye virksomheder. Hvis man ser på  The Tragedy of the Commons 
ud fra denne problemstilling, så kan man argumentere for, at løsningen her ville være 
enten total privatisering af vores naturområder, eller en socialisering, hvor vi vender 
mere tilbage til tankegangen omkring ”government” fremfor ”governance” og 
keynesianisme fremfor neoliberalisme. Dette fordi, hvis disse regionale samarbejders 
stigende fokusering på vækst, derved skubber de miljømæssige aspekter mere i 
baggrunden og at de etiske standarder på sigt, vil blive sænket i højere grad, for at 
kunne konkurrere og at det er kommunerne der i højere og højere grad får magten i 
disse regionale diskussioner, så betyder dette, at vi på sigt vil nedprioritere naturens 
vigtighed.  
          Det skal dog siges, at jeg finder det usandsynligt, at vi nogensinde kommer til 
det punkt, fordi der stadig i Danmark er en stærk aktør i form af vores stat. Som 
tidligere nævnt i dette kapitel som findes, der stadig en national overligger, men som 
mister mere magt, da kommuner får mere råderum til opgaveløsning af de 
nationalstillede krav og i flere tilfælde får de endda selv mulighed for, at fastsætte 
disse krav. Hvis neoliberaliseringen fortsætter, hvilket alt tyder på at den gør, vil dette 
få miljømæssige konsekvenser. Imaget om Danmark, som værende et bæredygtigt 
foregangsland, sælger Danmark til udlandet og er med til at få Danmark til at fremstå 
attraktivt. Hvorvidt en stor del af dette blot er et image, som Danmark er dygtige til at 
opretholde og som egentlig virker som en branding, der er med til at skabe mere vækst 
i landet er en anden diskussion. Men selvom det næppe nogensinde bliver således at 
Danmark vil svigte miljøet helt, så ser vi i dag et dansk samfund, der præges mere og 
mere af neoliberale tendenser og vi kan med strukturreformen i 2007 se, hvordan vi 
bevæger os tættere på ”netværksstyring” og ”governance” og længere væk fra 
”hierarkisk styring” og ”government”. Dette har nogle negative konsekvenser for 
miljøet og kan på sigt gøre det svært at opnå fuldstændig bæredygtighed i Danmark.          
	  

	  

4.4 Fremtidens regionale arena i Danmark  
	  
Men hvordan kommer det til at se ud på længere sigt i Danmark? Kommer denne 
udvikling til at fortsætte i fremtiden? D. 27/5 2015 kl. 11 blev der udskrevet valg i 
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Danmark med afholdelse d. 18/6 2015 og dette kan have nogle interessante 
konsekvenser for den regionale, politiske scene i Danmark. Dette er fordi der lige nu 
florerer diskussioner om, hvad der skal ske med regionerne efter valget. Rød blok, 
bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 
Enhedslisten vil, hvis de vinder valget, bevare regionerne. Hvorimod Blå blok, 
bestående af Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Det Konservative 
Folkeparti, hælder mere til at nedlægge regionerne (Information 2015a). Hvad der 
præcist skal erstatte regionerne, hvis der overhovedet er noget der skal erstatte dem, 
eller man skal fokusere på privatisering og kommunerne får mere magt, har blå blok 
stadig ikke givet et tydeligt svar på. At nedlægge regionerne kan betyde mere 
privatisering og større magt til private aktører, kommunerne og de regionale 
samarbejder. Mens disse diskussioner florerer, ser vi samtidigt også en diskussion om 
bæredygtigheden i fremtidens Danmark. Dansk Folkeparti har de senere år fået en 
meget markant stigning af stemmer og er blevet en væsentlig aktør i dansk politik. 
Derfor er det vigtigt at lægge mærke til, hvad de mener angående bæredygtighed.  D. 
18/4 2015 udtalte Mikkel Dencker, Klima og Energi Ordfører fra Dansk Folkeparti, at 
når Dansk Folkeparti kommer til magten og får mere indflydelse, ønsker de at ”bremse 
den grønne omstilling” (DR 2015). De beskriver, hvordan man i stedet bør prioritere, 
at skabe jobs og økonomisk vækst til landet. I stedet for at se muligheder i, at forsøge 
at skabe et bæredygtigt samfund, der både tænker på den økonomiske vækst, uden at 
det har sociale eller miljømæssige konsekvenser, så tolker jeg det som om, at de ikke 
mener, at det er muligt at opnå denne kombination.  Samtidig med denne udvikling, 
ser vi en anden tendens til, at der er ved at opstå nye politiske partier, der forsøger at 
udfordre det politiske landskab i Danmark. Blandt disse nye politiske partier, ser vi 
blandt andet Alternativet, der for nyligt klarede at blive opstillingsparate. Alternativet 
mener, at det er muligt at skabe et bæredygtigt samfund, der lever op til 
bæredygtighedsprincippets tre ben. De vil skabe en udvikling, med grønne jobs, hvor 
de både ville kunne forene miljømæssig etik, økonomisk vækst og social 
bæredygtighed (Alternativet 2015). Det er svært på nuværende tidspunkt at forudse 
præcis, hvad der kommer til at ske på den regionale scene, men som det ser ud nu, 
virker det som om at den stigende neoliberalisering af landet ikke virker til at 
mindskes, også selvom der er begyndt at komme aktører med andre  synsvinkler. 
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4.5 Delkonklusion 

 
Der er i dette kapitel blevet analyseret og diskuteret rapportens resultater, som er 
blevet gennemgået i et samspil af teori og empiri. De danske regionale samarbejders 
opståen er blevet forklaret og de specifikke forhold der udspiller sig omkring dem, 
samt deres effekt på den regionale udvikling er blevet diskuteret. Kapitlet blev 
afsluttet med en diskussion med fremtidige scenarier for den danske regionale 
udvikling.  
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5. Konklusion  
	  
I denne rapport er forholdet mellem det regionale, det neoliberale og det bæredygtige 
med udgangspunkt i danske, regionale samarbejder blevet undersøgt. Dette er blevet 
gjort ved at svare på problemformuleringen: 
 
a.  Hvordan kan de regionale samarbejder, der opstod efter reformændringen i 2007     
         forstås ud fra en neoliberal kontekst? 

 
b. Hvordan påvirker disse regionale samarbejdsrelationer fremtidens bæredygtige  
         Danmark?  
 

 Rapporten har taget udgangspunkt i reformændringen fra 2007, hvor kommunerne 
blev større og fik mere magt. Amterne blev afløst af regionerne, som fik mindre magt. 
Resultatet er blandt andet blevet en landsdækkende tendens til prioritering af regionale 
samarbejder og byregioner, der kan ses som et forsøg på at udfylde det regionale 
planlægnings tomrum, der er opstået efter reformændringen.  
          For at analysere den udvikling, som de nye regionale samarbejder har medført, 
har jeg gennemført en større survey-undersøgelse, omhandlende regionale samarbejder 
i Danmark. Jeg har endvidere fordybet mig i fem store byregioner, Business Region 
North Denmark, Business Region Aarhus, Trekantsområdet, Byregion Fyn og Greater 
Copenhagen, hvis primære formål har været vækst. Fordybelsen i disse byregioner, er 
blevet gennemført gennem en kvalitativ dokumentanalyse. Resultaterne for denne 
rapport er, at etableringen af en række nye byregionale samarbejder i Danmark, kan 
ses som et udtryk for den stigende bevidsthed om globaliseringen, som betyder en 
”nedskalering” af magten fra et nationalt og regionalt niveau, til et urbanpolitisk og 
kommunalt niveau. Særligt etableringen af nye vækstorienterede byregioner i de større 
danske byområder kan ses, som tegn på en bypolitisk virkelighed, der bevæger sig fra 
den keynesianske velfærdsstat til neoliberale værdier. En stor del af de danske 
kommuner virker til at indgå i samarbejder, for at blive mere konkurrencedygtige i den 
interurbane konkurrence. Det virker til, at der er en frygt for at blive ”glemt” i denne 
konkurrence, hvorfor der er flere der ikke har en klar begrundelse for at indgå i 
samarbejdet. Dette ser man også med den overvældende mængde af ”fysisk 
forankrede” regionale samarbejder. Man samarbejder for at samarbejde, og så er det 
lettest at samarbejde med dem, der er fysisk, lettest tilgængelige.  Reformændringen 
ændrede herudover den eksisterende rumsopfattelse af ”det absolutte rum”, og gjorde 
samtidig overgangen til ”det relationelle rum” tydeligere. 
          De fem forskellige byregioner, viser en tendens til, at være meget ens både 
retorisk og temamæssigt. Dette kan forklares med Sassens (2001) ide om det globale 
byhierarki. For konsekvenserne af disse nye regionale samarbejder er en regional 
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udvikling, som bliver dikteret af en stigende storbykonkurrence, på grund af den øgede 
bevidsthed om det globale byhierarki. Den intensiverede storbykonkurrence resulterer 
i en underbudskonkurrence, med forandringer i byens sociale, kulturelle og 
miljømæssige strukturer (Molotch 1976). Det er svært, at måle præcis, hvordan den 
miljømæssige bæredygtighed påvirkes. Men der kan konstateres, at manglen på den 
regionale overligger kræver, at den enkelte kommune tager et større ansvar og det er 
derfor interessant, at se hvordan kommunerne vurderer, sammenlignet med for 
eksempel erhvervsudvikling, vigtigheden af bæredygtigheden i de regionale 
samarbejder. Det der ses er, at næsten ingen af de regionale samarbejder virker til, at 
vurdere samarbejder omhandlende miljømæssig bæredygtighed, som værende de 
vigtigste for kommunen og dette på trods af blandt andet Randers et. al. (2004) og 
mange fleres advarsler om, at vi har passeret miljøets kapacitet. Af de fem byregioner 
er det kun Byregion Fyn, der prioriterer grøn innovation, men dette kan også ses som 
en form for placebranding. Ingen af de fem byregioner forsøger at gøre sig attraktive 
for virksomheder med en grøn profil. Ifølge ”den politiske økologi” er dette et bevidst 
valg, både fra kommunerne der prioriterer de vækstorienterede samarbejder, fremfor 
de miljømæssige, men også de regionale samarbejder, der ikke vælger at udtrykke 
reelle krav til virksomhederne eller have implementeret miljømæssige dagsordener. 
Der findes selvfølgelig i Danmark en stærk overligger i form af det statslige organ, 
som Sehested (2013) beskriver som ”netværksstyring i skyggen af hierarkiet”, men 
reformændringen i 2007 kan ses som en begyndelse på en højere grad af kommunalt 
selvstyre, hvor man ifølge Hardin (1968) vil opleve at ingen vil tage ansvar for det 
fælles gode – i dette tilfælde miljøet. Der er behov for en stærkere statslig eller 
regional overligger, der vil prioritere miljøet, men det tyder på, at den danske 
udvikling går i den modsatte retning.         
          Rapporten viser ikke bare en regional udvikling, men en generel landsdækkende 
udvikling, derfor kan dette studie ses som et ”godt eksempel”. Hvis bæredygtighed 
ikke er mulig i Danmark, som tidligere har været domineret af den keynesianske 
planlægningstilgang og som har et internationalt ry, som værende miljømæssige 
forkæmpere, men som i dag til stigende grad præges af den neoliberale doktrin, så er 
det urealistisk, at dette er muligt andre steder i verden, hvor forholdene er lignende. 
Fremtidens regionale udvikling afhænger af resultatet af det kommende 
folketingsvalg. Hvis de liberale partier vinder det kommende valg, vil Danmark opleve 
en ny reformændring, som højst sandsynligt medfører en højere grad af 
neoliberalisering med mere magtfulde kommunale selvstyrer. Uanset hvad, så kan 
dette ses som starten på en højere grad af neoliberalt netværksstyring, der prioriterer 
væksten, fremfor naturen.  
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Bilag 
	  
	  

Bilag A - Komparativ analyse af de fem byregioner11  12 
 
 
 Byregion Fyn Greater 

Copenhagen 
Business 
Region North 
Denmark 

Business Region 
Aarhus 

Trekantsområ

det 

Hvornår 
blev 
samarbejd
et 
etableret? 

2011 2014 2015 2010 2007 (”i 
forbindelse med 
kommunalrefor
men i 2007”) 

Hvilke 
aktører er 
med i 
samarbejd
et? 

Assens 
Kommune 
Kerteminde 
Kommune 
Nyborg 
Kommune 
Svendborg 
Kommune 
Faaborg-
Midtfyn 
Kommune 
Langeland 
Kommune 
Nordfyns 
Kommune 
Odense 
Kommune 
Ærø 
Kommune 

Alle 46 kommuner i 
Region 
Hovedstaden og 
Region Sjælland (+ 
på sigt Region 
Skåne) 

 

Brønderslev 
Kommune 
Frederikshavn 
Kommune 
Hjørring 
Kommune 
Jammerbugt 
Kommune 
Læsø Kommune
  
Mariagerfjord 
Kommune 
Morsø Kommune 
Rebild Kommune 
Thisted 
Kommune 
Vesthimmerland 
Kommune 
Aalborg 

Kommune 

+ Region 
Nordjylland 

 

Favrskov Kommune 
 Norddjurs 
Kommune 
 Odder Kommune 
 Randers 
Kommune, 
 Samsø Kommune, 
 Skanderborg 
Kommune, 
 Syddjurs 
Kommune, 
 Silkeborg 
Kommune 
 og Aarhus 

Kommune 

Fredericia 
Kommune, 
Kolding 
Kommune,  
Middelfart 
Kommune, 
Billund 
Kommune, 
Vejen Kommune 
og Vejle 
Kommune 

Befolkning
?  

Ca. 450.000  Ca. 2.750.000  Ca. 600.000  Ca. 850.000  Ca. 300.000 

Hvad 
samarbejder 
de om – 
hovedfokus? 

Erhvervsudvikli
ng 
Grøn 
innovation 
Infrastruktur 

Erhvervsudvikling 
Tiltrækning af 
investorer og talent 
Internationalisering/
Branding 

Erhvervsudvikling 

Turisme ��� 

Infrastruktur ��� 

Internationalisering ��� 

Erhvervsudvikling Erhvervsudvikling 
– DK og 
internationalt 
(leve, studie, 
erhverv) 

Hvad er 
deres 
vision/mål? 

At: 
• Skabe en 
sammenhænge
nde fynsk 
byregion 
• Udvikle den 

At:  
• Greater 
Copenhagen  2020 
er et internationalt 
knudepunkt for 
investeringer og 

At: 
 • Få mest muligt 
ud af de 
investeringer, 
de enkelte parter 
foretager på 

At: 
• Arbejde på tværs 
af 
kommunegrænser 
for at skabe vækst 
og arbejdspladser  

At: 
• Fremme den 
fortsatte 
internationaliseri
ng af 
erhvervslivet 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Denne komparative analyse vil også være at finde i den analyse jeg udførte for Dansk Byplanlaboratorium. Se   
                                          venligst byplanlab.dk, for analysen i dets fulde længde.   
                                     12 Når andet ikke er oplyst er informationen hentet henholdsvis fra Byregion Fyn 2015, Greater Copenhagen 2015,        
                                         Business Region North Denmark 2015, Business Region Aarhus 2015 og Trekantsområdet 2015	  
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fynske 
byregion som 
en aktiv del af 
den østdanske 
storbyregionsa
mmen med 
København og 
Malmø, og 
samtidig styrke 
den tætte 
tilknytning til 
Vestdanmark 
• udvikle den 
fynske 
byregion, som 
et 
laboratorium 
for nye grønne 
teknologier og 
løsninger på 
fremtidens 
globale 
udfordringer. 
 

viden 
 
 •Samarbejdet i 
2020 har øget den 
økonomiske vækst 
og beskæftigelse, så 
det som minimum 
er på niveau med 
de mest succesfulde 
metropoler i 
Europa. 
 

erhvervsfremmeo
mrådet 
• Synliggøre 
regionens 
samlede 
kompetencer og 
styrkepositioner 
mere markant for 
arbejdskraft og 
investorer – 
nationalt og 
internationalt 

• Fastholde og 
styrke området 
som et af 
Danmarks to 
førende 
vækstcentre med 
international 
gennemslagskraft 

• Styrke 
tiltrækning af 
kompetent 
udenlandsk 
arbejdskraft 
• Synliggøre 
Trekantområdet 
internationalt og 
selv 
aktivt søge global 
inspiration 
• Fremme 
tiltrækning af 
internationale 
investorer 
og virksomheder 
• Fremme den 
fortsatte 
internationaliseri
ng 
af uddannelserne 
– fra folkeskolen 
til de 
videregående 
uddannelser 

Hvilke 
konkrete 
indsatsomr
åder er 
der i gang? 

• Politisk 
Lederskab 
• Infrastruktur 
• 
Erhvervsudvikli
ng 
• Bosætning 
• Fælles 
planstrategi 

• Fælles Brand 
(CPH) 

• Fælles 
Trafikcharter 

• International 
House 

• Fælles 
Fødevaresatsning 

• Fælles 
Besøgstjeneste 

• Fælles opslag til 
Regional vækst- og 
udviklingsstrategi 
samt 
kommuneplaner  

• Kompetenceløft 
iturisme og 
serviceerhverv 

• 
Erhvervsudvikling 
og jobskabelse 
 
• Turisme 
 
• Adgang til 
Kvalificeret 
arbejdskraft 
 
• Infrastruktur 
 
• Internationalt 
samarbejde 

• 

Velfærdsinnovation 

• Cleantech og 

energi  

•Produktionsarbejd

spladser 

• Fødevarer 

• IT 

• Forbedring af 

rammebetingelser, 
herunder 

infrastruktur og 

menneskelige 

ressourcer 

• Innovation  
 
• Public-Private 
partnerships 
 
• Mangfoldighed 
af kulturelle og 
naturmæssige 
tilbud 
 
• 

Internationaliseri

ng 

Begrundels
e for 
samarbejd
et? 

”Fyn er, 
sammen med 
de omgivende, 
større som 
mindre øer, en 
velkendt, klart 
defineret og 
overskuelig 
geografisk og 
kulturhistorisk 
enhed, hvor 
sammenhænge
n fx også 
bekræftes af 

” Greater 
Copenhagen-
samarbejdet er et 
erhvervspolitisk 
partnerskab mellem 
kommuner og 
regioner i 
Østdanmark, hvor 
vi står sammen om 
at fremme væksten 
i området. 
Udenlandske 
virksomheder og 
investorer ser i 

Fordi de har et 
fælles ønske om 
at udvikle og 
forbedre 
Nordjyllands 
muligheder for 
vækst 

Siden DØM ikke 
udviklede sig som 
først planlagt, blev 
det besluttet at 
satse på Aarhus 
som værende 
regionen 
tilvækstmotoren i 
regionen, da man 
mente at der ville 
være mere 
økonomisk 
udvikling. 

Trekantsregione
n forstår at 
forbinde natur, 
bolig og job. 
Hver især står de 
lidt svagere, men 
har sammen en 
stærk profil, der 
gør det attraktivt 
for investorer at 
bosætte sig. 
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en velkendt 
fælles 
sprogtone. Fyn 
er, og bliver 
opfattet, som 
en helhed, ikke 
som en sum af 
enkelte 
kommuner.”13 

forvejen hele 
området som 
Greater 
Copenhagen, men 
administrative 
opdelinger og 
forskelle gør det 
besværligt at 
samarbejde. Det vil 
vi ændre på.” 

Hvilken 
form for 
samarbejd
e er der 
tale om? 

Fysisk 
forankret, ej 
amøbestruktur 

Fysisk forankret, ej 
amøbestruktur 

Fysisk forankret, 
ej amøbestruktur 

Fysisk forankret, ej 
amøbestruktur 

Fysisk forankret, 
ej amøbestruktur 

Organisato
risk set-
up? 

Alle fynske 
lokalpolitikere 
og MF’ere 
inviteres to 
gange årligt til 
såkaldte Fyns 
Fremtid-
konferencer, 
hvor aktuelle 
projekter og 
temaer 
præsenteres 
og debatteres. 
De fælles 
projekter er 
fagligt 
forankret i et 
fynsk 
planchefnetvæ
rk ���Der er 
oprettet et 
sekretariat 
med 2 
personer til at 
understøtte 
samarbejdet i 
Byregion Fyn.  

Greater 
Copenhagen-
samarbejdet er 
organiseret med en 
politisk bestyrelse, 
en administrativ 
styregruppe og et 
sekretariat – som 
alle tre består af 
repræsentanter for 
Region 
Hovedstaden, 
Region Sjælland, 
Kommunekontaktrå
d Hovedstaden, 
Kommunekontaktrå
d Sjælland og 
Københavns 
Kommune. Region 
Skåne og 
Kommuneforbunde
t Skåne deltager i 
både bestyrelse, 
styregruppe og 
sekretariat. De er 
dog endnu ikke 
formelt trådt ind i 
samarbejdet. 

 

Bestyrelsen for 
det nye 
samarbejde 
består af 
borgmestre fra 
de medlems-
kommuner og 
regionsformande
n. Der er nedsat 
et Erhvervsforum, 
der  står for 
udviklingen og 
nye ideer i 
samarbejdet.  

 

Business Region 
Aarhus ledes af en 
politisk og 
administrativ 
styregruppe 
bestående 
af ���henholdsvis 
borgmestre og 
kommunaldirektøre
r fra medlems-
kommuner.  

Et sekretariat 
bestående af 
medarbejdere fra 
hver af de 
deltagende står for 
den daglige drift af 
samarbejdet 

 

Trekantområdet 
Danmark ledes 
af 
en bestyrelse bes
tående af 
borgmestrene i 
de seks 
kommuner.  
Trekantområdet 
Trekantområdets 
Advisory Board, 
der består af 15 
topledere fra 
erhvervs-, 
uddannelses- og 
kulturlivet, spiller 
derfor en vigtig 
rolle i 
samarbejdet. 
Samarbejdet i 
Trekantområdet 
Danmark ledes i 
det daglige af 
et sekretariat. 

Udgivne 
dokument
er? 

•”Fyn 

Samarbejder” 

•”Fyn på 

Banen” 

•”Fyn i Vækst”  

•”Attraktive 
Fyn” 

•”Fynsprojekte

t” 

•”Vi er Greater 
Copenhagen” 
• ”Fokuseret 
Vækstdagsorden” 
•” Greater 
Copenhagen: En 
vækstudfordring og 
-mulighed” 
•” Kortlægning af 
erhvervsfremmesyst
emet i 
Copenhagen” 
	  

Grundet den 
nyligt etablerede 
status, har 
samarbejdet 
endnu ikke 
udgivet nogle 
officielle 
dokumenter  

 • Fælles 
vækststrategi 
med titlen ’Vores 
Fremtid” 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Byregion Fyn 2014:8 



”Vore(?) Regionale Samarbejder” – Bacheloropgave 2015 –SGEL36 
Sigrid Jessen (920918 –T081), Vejleder: Anders Lund Hansen 

Lunds Universitet, Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi 
 

	   58 

 
Finansierin

g?  

(Information 

ikke mulig at 

finde) 

På grund af 
samarbejdets nylige 
etablering, er der 
endnu ikke fastsat 
retningslinjer for 
finansiering, men 
dette forventes 
igangsættes primo 
2015  

 

Hver medlems-
kommune betaler 
15 kr. pr. 
indbygger til 
samarbejdet på 
en årlig basis, 
hvilket betyder et 
årligt budget på 
ca. 8,7 mio. kr.	   

 

Hver medlems-
kommune betaler 3 
kr. pr. indbygger til 
samarbejdet på en 
årlig basis, hvilket 
betyder et årligt 
budget på ca. 2,5 
mio. kr. 

(Information ikke 

mulig at finde) 
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Bilag B - Spørgeskemaets udformning  

Survey om Regionale Samarbejder 
 
Hvilken kommune repræsenterer du? 

 
 
Hvad er navnene på tre vigtigste samarbejder? 
Hvilke samarbejder vurderer du til at være de vigtigste regionale samarbejder, som kommunen indgår i? 
Skriv venligst navnene på de tre vigtigste samarbejder. Markér det vigtigste med "Samarbejde nr. 1" og 
fortsæt ned til "Samarbejde nr. 3" 
 
Øvrige navne på regionale samarbejder, som kommunen indgår i? 
 
Samarbejde nr. 1 
Beskrivelse af det samarbejde, der blev udvalgt som "Samarbejde nr. 1"/det vigtigste 
samarbejde. Vær venligst opmærksom på, at det er muligt at gå tilbage til den første 
side og se hvilket samarbejde, der er blevet udvalgt. 
  
Hvad er hovedfokus for samarbejde nr. 1? 
Vælg venligst kun en 

o   Bæredygtighed/miljø 
o   Energi 
o   Erhvervsudvikling 
o   Fødevarer 
o   Infrastruktur 
o   Integration 
o   Internationalisering og branding 
o   Kultur 
o   Social bæredygtighed 
o   Sundhedssektor 
o   Turisme 
o   Uddannelse og beskæftigelse 

 
Evt. kommentar? 

 
Evt. undertemaer for samarbejde nr. 1? 
 
Hvilke forskellige aktører indgår i samarbejde nr. 1? 
 
Hvilket år blev samarbejde nr. 1 etableret? 
 
Bliver samarbejde nr. 1 beskrevet i kommunens plandokumenter? 



”Vore(?) Regionale Samarbejder” – Bacheloropgave 2015 –SGEL36 
Sigrid Jessen (920918 –T081), Vejleder: Anders Lund Hansen 

Lunds Universitet, Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi 
 

	   60 

o   Nej, det gør det ikke (Samarbejdet nævnes ikke i kommunens plandokumenter) 
o   Ja, det gør det (Samarbejdet nævnes i kommunens plandokumenter) 

 
Hvor vellykket mener du, at samarbejde nr. 1 har ift. at få gennemført de 
målsætninger, der er sat for samarbejdet? 
1: ingen af de fastsatte målsætninger er blevet gennemført 2: få målsætninger er blevet 
gennemført eller er undervejs 3: Halvdelen af målsætningerne er blevet gennemført 
eller er undervejs 4: størstedelen af målsætningerne er blevet gennemført eller er 
undervejs 5: alle målsætninger er blevet gennemført eller er undervejs 

1 2 4 5 

 
Evt. kommentar? 
 
Hvor stor indflydelse mener du, at jeres kommune har haft i samarbejde nr. 1 
har ift. at sætte dagsorden? 
 
1: Ingen indflydelse 2: Næsten ingen indflydelse 3. Ligeligt fordelt 4. Stor indflydelse 
5. Dominerede dagsordenen 

 1 2 4 5 

 
Evt. kommentar? 
 
Har der været fælles publikationer (skriftlige udgivelser) fra samarbejdet? 
Dette kan for eksempel være plandokumenter/strategier 

o   Ja 
o   Nej 

 
Hvis ja, skriv venligst navnene på/link til de forskellige publikationer 
 
 
Yderligere information kan findes på...? 
Eventuelle hjemmesider og/eller kontaktpersoner, der kan bidrage med supplerende information om 
samarbejdet 
 

 
Samarbejde nr. 2 
Beskrivelse af det samarbejde, der blev udvalgt som "Samarbejde nr. 1"/det vigtigste 
samarbejde. Vær venligst opmærksom på, at det er muligt at gå tilbage til den første 
side og se hvilket samarbejde, der er blevet udvalgt.  
 
Hvad er hovedfokus for samarbejde nr. 2? 
Vælg venligst kun en 

o   Bæredygtighed/miljø 
o   Energi 
o   Erhvervsudvikling 
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o   Fødevarer 
o   Infrastruktur 
o   Integration 
o   Internationalisering og branding 
o   Kultur 
o   Social bæredygtighed 
o   Sundhedssektor 
o   Turisme 
o   Uddannelse og beskæftigelse 

 
Evt. kommentar? 

 
Evt. undertemaer for samarbejde nr. 2? 
 
Hvilke forskellige aktører indgår i samarbejde nr. 2? 
 
Hvilket år blev samarbejde nr. 2 etableret? 
 
Bliver samarbejde nr. 2 beskrevet i kommunens plandokumenter? 

o   Nej, det gør det ikke (Samarbejdet nævnes ikke i kommunens plandokumenter) 
o   Ja, det gør det (Samarbejdet nævnes i kommunens plandokumenter) 
o  

Hvor vellykket mener du, at samarbejde nr. 2 har ift. at få gennemført de 
målsætninger, der er sat for samarbejdet? 
1: ingen af de fastsatte målsætninger er blevet gennemført 2: få målsætninger er blevet 
gennemført eller er undervejs 3: Halvdelen af målsætningerne er blevet gennemført 
eller er undervejs 4: størstedelen af målsætningerne er blevet gennemført eller er 
undervejs 5: alle målsætninger er blevet gennemført eller er undervejs 

                                    1          2            3                4 
        
                5 
 

Evt. kommentar? 
 
Hvor stor indflydelse mener du, at jeres kommune har haft i samarbejde nr. 2 
har ift. at sætte dagsorden? 
1: Ingen indflydelse 2: Næsten ingen indflydelse 3. Ligeligt fordelt 4. Stor indflydelse 
5. Dominerede dagsordenen 

 1           2           3          4              5  
Evt. kommentar? 
 
Har der været fælles publikationer (skriftlige udgivelser) fra samarbejdet? 
Dette kan for eksempel være plandokumenter/strategier 

o   Ja 
o   Nej 
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Hvis ja, skriv venligst navnene på/link til de forskellige publikationer 
Yderligere information kan findes på...? 
Eventuelle hjemmesider og/eller kontaktpersoner, der kan bidrage med supplerende information om 
samarbejdet 

 
 
Samarbejde nr. 3 
Beskrivelse af det samarbejde, der blev udvalgt som "Samarbejde nr. 1"/det vigtigste 
samarbejde. Vær venligst opmærksom på, at det er muligt at gå tilbage til den første 
side og se hvilket samarbejde, der er blevet udvalgt.  
 
Hvad er hovedfokus for samarbejde nr. 3? 
Vælg venligst kun en 

o   Bæredygtighed/miljø 
o   Energi 
o   Erhvervsudvikling 
o   Fødevarer 
o   Infrastruktur 
o   Integration 
o   Internationalisering og branding 
o   Kultur 
o   Social bæredygtighed 
o   Sundhedssektor 
o   Turisme 
o   Uddannelse og beskæftigelse 
o  

Evt. kommentar? 
 

Evt. undertemaer for samarbejde nr. 3? 
 
Hvilke forskellige aktører indgår i samarbejde nr. 3? 
 
Hvilket år blev samarbejde nr. 3 etableret? 
 
Bliver samarbejde nr. 3 beskrevet i kommunens plandokumenter? 

o   Nej, det gør det ikke (Samarbejdet nævnes ikke i kommunens plandokumenter) 
o   Ja, det gør det (Samarbejdet nævnes i kommunens plandokumenter) 

 
Hvor vellykket mener du, at samarbejde nr. 3 har ift. at få gennemført de 
målsætninger, der er sat for samarbejdet? 
1: ingen af de fastsatte målsætninger er blevet gennemført 2: få målsætninger er blevet 
gennemført eller er undervejs 3: Halvdelen af målsætningerne er blevet gennemført 
eller er undervejs 4: størstedelen af målsætningerne er blevet gennemført eller er 
undervejs 5: alle målsætninger er blevet gennemført eller er undervejs 
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 1          2          3        4         5  
 

Evt. kommentar? 
 
Hvor stor indflydelse mener du, at jeres kommune har haft i samarbejde nr. 3 
har ift. at sætte dagsorden? 
1: Ingen indflydelse 2: Næsten ingen indflydelse 3. Ligeligt fordelt 4. Stor indflydelse 
5. Dominerede dagsordenen 
1         2       3      4      5  
 
Evt. kommentar? 
 
Har der været fælles publikationer (skriftlige udgivelser) fra samarbejdet? 
Dette kan for eksempel være plandokumenter/strategier 

o   Ja 
o   Nej 

 
Hvis ja, skriv venligst navnene på/link til de forskellige publikationer 
 
Yderligere information kan findes på...? 
Eventuelle hjemmesider og/eller kontaktpersoner, der kan bidrage med supplerende information om 
samarbejdet 
 
 Tak for din hjælp 


