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MINISTER
FORBALANCE
Den ny indenrigsminister Kaare Dybvad (S) skal vende årtiers
centralisering og sikre grundlaget for, at man kan bo, uddanne sig
og leve i alle områder af Danmark. Det skal være med til at bevare
de kvaliteter, som findes uden for de store byer og vækstcentre.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN
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KAARE DYBVAD BEK (S)
•• Født 5. august 1984 i HolbækFødt 5. august 1984 i Holbæk
•• Cand.scient. i geografi ogCand.scient. i geografi og
geoinformatik fra Københavnsgeoinformatik fra Københavns
Universitet i 2021.Universitet i 2021.

•• Folketingsmedlem fra 18. juniFolketingsmedlem fra 18. juni
2015.2015.

•• Boligminister fra 27. juni 2019.Boligminister fra 27. juni 2019.
•• Indenrigs- og boligminister fraIndenrigs- og boligminister fra
21. januar 2021.21. januar 2021.

•• Har skrevet ”De lærdes tyranni” iHar skrevet ”De lærdes tyranni” i
2017 og ”Udkantsmyten” i 2015.2017 og ”Udkantsmyten” i 2015.

•• Gift med Maiken, som han harGift med Maiken, som han har
sønnerne Aksel og Pelle med.sønnerne Aksel og Pelle med.

F
O
TO

:T
H
O
M
A
S
L
E
K
F
E
L
D
T/R

IT
Z
A
U
S
C
A
N
P
IX



DANSKE KOMMUNER / NO. 3 / 2021 / NY MINISTER /// 11

M ed den lidt
slidte, men
for Socialde-
mokratiet så
yndede ven-
ding, ”Dan-
mark er for

lille et land til store forskelle”, blev
Kaare Dybvad (S) i slutningen af ja-
nuar præsenteret somny indenrigs-
minister. Han får dermed ansvaret
for at skabe bedre balancemellem
land og by, som statsministerMette
Frederiksen sagde det.
Opgaven ermedKaare Dybvads egne
ord at vende resultaterne afmere
end et årtis dårlige politiske beslut-
ninger, så det også i fremtiden bliver
muligt at leve i alle dele af landet.
– På tværs af landet har vi enmasse
stærke lokalsamfundmed vigtige
og gode virksomheder, som ermed
til at holde vores økonomi i gang. De
sidste 15 års tid harman fra politisk
side fjernetmeget af grundlaget for,
atman kan leve lige så godt der, som
man kan i de store byer, siger Kaare
Dybvad over en telefonlinje fra
ministerkontoret.
– Det bliver nogle gange fremstillet,
som om at den udvikling bare er no-
get, der sker helt af sig selv.Men det
er det ikke. Dårlige politiske beslut-
ninger er skyld i udviklingen. Og det
er dem, vi nu vil rette op på.

Centraliseringsbølgen
De dårlige beslutninger, han taler
om, er det, han kalder centralise-
ringsbølgen efter kommunalre-
formen. Lukning af videregående
uddannelser og politistationer i pro-
vinsen. Samlingen af skattevæsenet
i København.

–Holbæk, Haslev og Sorø harmistet
uddannelsespladser, som blev sam-
let i Roskilde, Slagelse ogNæstved.
Ringkøbing, Viborg, Ribe ogNykø-
bing Falstermistede de amtslige
miljøcentre, somnu er samlet i ét
statsligt center. Byer har fået lukket
deres sygehusfunktioner. Den slags
beslutninger betyder noget for, hvor
folk har lyst til at bo. TagHelsingør
ogHillerød som eksempel. Hvisman
er sygeplejerske og skal vælgemel-
lem de to byer, så er det helt natur-
ligt, atman vælgerHillerød, hvor
der kommer et nyt supersygehus, og
man vil være sikret arbejde langt ud
i fremtiden. I Helsingør er sygehuset
derimod blevet lukket, siger Kaare
Dybvad.
Sådan ridser geografen, der skrev
sig ind i provinsdebattenmed bogen
”Udkantsmyten” i 2015 ogmed egne
ord har holdt foredrag i alle egne
af landet fra Fjaltring ved Lemvig i
nord til Gedser i syd, problemstil-
lingen op. Og nu er han blevet sat i
spidsen for en form for kommunalt
superministerium, hvor han både
har ansvaret for boligområdet, plan-
lovgivningen og indenrigsområdet.
Herfra skal han opfylde S-regerin-
gens valgløfte om at sikre bedre ba-
lancemellem land og by.
– Det handler ikke bare om folk, der
bor i et gadekærmed 200 indbyg-
gere. Det handler også om at sikre
grundlaget for, atman kan leve i de
mangemellemstore byer rundt om i
landet og bevare de værdier og kvali-
teter, de bidragermed, siger han og
fortsætter:
– Den energi og den økonomi, som
vores land bygger på, og den sam-
menhæng, som vi har i Danmark,

Det handler også om at sikre
grundlaget for, atman kan
leve i demangemellemstore

byer rundt om i landet og bevare de
værdier og kvaliteter, de bidragermed.
KaareDybvad (S), indenrigs- og boligminister



12 /// NY MINISTER / DANSKE KOMMUNER / NO. 3 / 2021

bygger i høj grad på de lokalsam-
fund. I Kalundborg har de 5.000
industriarbejdspladser påNovo
Nordisks anlæg. Det kan godt være,
at der i Sønderjylland ikke findes en
bymed flere end 30.000 indbyggere,
men hvisman ikke sikrer grundlaget
for at leve der og i stedet bare beder
dem om at flytte til København eller
Aarhus, såmisterman noglemeget
store produktionsvirksomheder, der
driver innovation og er enormt pro-
duktive, og som er så vigtige for vores
økonomi.

Nærheden tilbage
Kaare Dybvads opdrag er beskrevet
i Socialdemokratiets 2018-udspil
’Nærheden tilbage’. Over 24 sider be-
skriver partiet en bred vifte af tiltag,
der skal decentralisere landet, brin-
ge velfærden tættere på borgerne og

styrke lokalsamfundene.
Nogle af tiltagene er allerede gen-
nemført – senest i december sidste
årmed aftalen om en politireform,
der sikrer, at der bliver etableret
nærpolitistationer rundt om i landet.
Andre tiltag skal Kaare Dybvad nu
forsøge at realisere.
– Jeg stillermig i spidsen for det op-
læg og de løfter, vi gav vælgerne før
valget. Det ermit ansvar, at vi får
gennemført det i løbet af denne valg-
periode. Det hele bliver nok ikke rea-
liseret inden næste valg, men jeg skal
arbejde for, at vi får truffet beslut-
ningerne, siger Kaare Dybvad.
Og hvilke beslutninger er det så? Li-
sten er lang og omfattende. Der skal
lægges skinner og asfalt, og der skal
etableres uddannelsespladser rundt
om i landet.
–Det er enormt vigtigt, at der i hele

landet er uddannelsestilbud, framan
starter i skole, tilman er færdigud-
dannet. Jeg har altid rost V-regerin-
gen for at flytte statslige arbejdsplad-
ser ud.Det var en god beslutning, og
meget af det har også været vellykket.
Mende forpassedemuligheden for at
sikre, atman kanuddanne sig i hele
landet. Siden fikman trods stormod-
standhos universiteter og i embeds-
apparatet oprettet en ingeniørud-
dannelse iKalundborg, og de første
studerende er nu færdige. De kommer
direkte ud i arbejde. Det er en fanta-
stisk udvikling for et område, hvor
folk traditionelt har været kortere
uddannet end andre steder i landet,
sigerKaareDybvad.
Og udflytningen af statslige arbejds-
pladser står også på Kaare Dybvads
to do-liste.
–Med politireformen har vi sikret

PERNILLE BECKMANN (V)
borgmester i Greve Kommune, om
den nye indenrigsminister.

Mange ministre førMange ministre før
ham har forsøgtham har forsøgt
at skabe bedreat skabe bedre
balance mellembalance mellem
land og by. Det kanland og by. Det kan

man også fint gøre på mange må-man også fint gøre på mange må-
der. Men man skal også acceptere,der. Men man skal også acceptere,
at Hovedstaden og omegnen kanat Hovedstaden og omegnen kan
noget, og det giver jo ikke nogennoget, og det giver jo ikke nogen
mening at tvinge folk ud i landkom-mening at tvinge folk ud i landkom-
munerne ved at flytte statslige ar-munerne ved at flytte statslige ar-
bejdspladser ud. Men jeg kan dabejdspladser ud. Men jeg kan da
godt være bekymret for, at det ergodt være bekymret for, at det er
den vej, den nye minister vil gå. På etden vej, den nye minister vil gå. På et
mere lokalt plan håber jeg, at han vilmere lokalt plan håber jeg, at han vil
kigge på noget af den rigide lovgiv-kigge på noget af den rigide lovgiv-
ning, der er på planområdet. Vi harning, der er på planområdet. Vi har
for eksempel et ret stort område, derfor eksempel et ret stort område, der
er udlagt som transportkorridor, såer udlagt som transportkorridor, så
man kan lave en ny ringvej igennemman kan lave en ny ringvej igennem
Greve Kommune. Det betyder, at deGreve Kommune. Det betyder, at de
mennesker, der bor i det område ik-mennesker, der bor i det område ik-
ke har nogen mulighed for at sælgeke har nogen mulighed for at sælge
deres ejendomme og ikke vil renove-deres ejendomme og ikke vil renove-
re deres huse af frygt for, at de bliverre deres huse af frygt for, at de bliver
eksproprieret. De er i bund og grundeksproprieret. De er i bund og grund
stavnsbundet til deres huse. Det børstavnsbundet til deres huse. Det bør
han finde en løsning på.han finde en løsning på.
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statslige arbejdspladser i provinsen,
og det samme har vi gjortmed de ny-
oprettede skattearbejdspladser. Og
vi kommer til at gå til alle diskussio-
ner om statslige arbejdspladsermed
en ambition om, at flere af dem skal
ligge i provinsen.

Ingen land-by-konflikt
Dybvad peger på, at diskussionen om
udflytning af statslige arbejdsplad-
ser og debatten ombalancenmellem
land og by tidligere har været præget
af enmodsætningmellem provinsen
og hovedstaden. Den tilgang vil han
ikke selv føre videre.
– Debatten har været næret af en
konfliktmellemKøbenhavn og
provinsen. Sådan går jeg ikke til
det. Hovedstaden kan noget som
vækstmotor, ogman kan søge der-
til, hvisman vil udleve noget, som

manmåske ikke kan i provinsen.
Det er der ikke noget nyt i. Det skrev
Henrik Pontoppidan om for 100 år
siden i Lykke-Per. Og der er heller
ikke noget galt i det. Det er en del af
den sammenhæng, der er i Danmark,
hvor der sker en udvekslingmellem
provinsen og hovedstaden.
I stedet for en land-by-konflikt
handler det for Kaare Dybvad om at
have en grundlæggende respekt for
livet og værdierne i provinsen.
– De er jo værd at holde fast i og styr-
ke.Man har talt omUdkantsdan-
mark, og at de unge flygter derfra.
Men tager du et sted somMidt- og
Vestjylland, så bliver de fleste unge
faktisk boende. I Vejen og Billund,
som ikke har videregående uddan-
nelser, der bliver over halvdelen af de
unge boende. Det gør de jo, fordi det
giver demmere at blive boende, og
fordi de føler sig bedre tilpas i deres
lokalsamfund. Det skal vi virkelig
passe på ikke at glemme i den her
diskussion.

Provinsens herligheder
Hanpeger også på, atmanmed et en-
sidigt fokus på vækstcentre somKø-
benhavn ogAarhus risikerer at gå glip
af andre lige så vigtige gevinster.
–Det er klart, at det gør noget for et
område, hvismanhar en stor inter-
national lufthavn, højt specialiserede
forskningsmiljøer og store uddannel-
sesinstitutioner, der leverer arbejds-
kraft til store virksomheder. Det
er afgørende for vores land at have
vækstmotorer, somhovedstaden jo er.
Men der sker også ting i Lemvig, som
er afgørende for vores land. I Lemvig
er det kun halvt såmange unge, der
ikke får en ungdomsuddannelse som
på Frederiksberg.Man er simpelt-
hen dygtigere til at sørge for, at unge
mennesker får taget en uddannelse
og kommer videre. Det er enormt
vigtigt, atman forstår, atmeget af
det, vi bygger vores land på, har en
sammenhængmed vores lokalsam-
fund. Sætterman sig ned og siger, at
man ikke kan gøre noget ved, at de
bliver afviklet, og at detmå gå, som
det går, så er der også nogle kvalite-
ter i vores samfund, som vi går glip
af. Og det kommer til at være dyrt på
langt sigt.• jki@kl.dk

(((BOKS)))
STEFFEN DAMSGAARD
formand for Landdistrikternes Fællesråd,formand for Landdistrikternes Fællesråd,
om den nye indenrigsminister.om den nye indenrigsminister.

Decentralisering bør stå øverst påDecentralisering bør stå øverst på
Kaare Dybvads liste over opgaver.Kaare Dybvads liste over opgaver.
Der er en lang række punkter, somDer er en lang række punkter, som
skal opfyldes, hvis det stadig skalskal opfyldes, hvis det stadig skal
være muligt at bo og leve i landom-være muligt at bo og leve i landom-

råderne. Etablering af uddannelsesmuligheder i yder-råderne. Etablering af uddannelsesmuligheder i yder-
kommunerne bør prioriteres højt, og jeg forventer, atkommunerne bør prioriteres højt, og jeg forventer, at
han sætter yderligere skub på den dagsorden. Og såhan sætter yderligere skub på den dagsorden. Og så
bliver det spændende at se, om udflytning af statsligebliver det spændende at se, om udflytning af statslige
arbejdspladser vil fortsætte. Og om det bliver i et stortarbejdspladser vil fortsætte. Og om det bliver i et stort
ryk, som vi har set tidligere, eller om han med mellem-ryk, som vi har set tidligere, eller om han med mellem-
rum vil kigge på udflytning af større institutioner. Dertilrum vil kigge på udflytning af større institutioner. Dertil
kommer infrastruktur, som er et af de tre store punkter.kommer infrastruktur, som er et af de tre store punkter.
Det dækker alt fra vejnet til internet. Det kan godt være,Det dækker alt fra vejnet til internet. Det kan godt være,
at der er trængsel i og omkring de store byer, men iat der er trængsel i og omkring de store byer, men i
yderområderne er der altså behov for mere asfalt, foryderområderne er der altså behov for mere asfalt, for
at man kan komme omkring. Og der er behov for yder-at man kan komme omkring. Og der er behov for yder-
ligere bredbåndsdækning, så man kan få en hverdagligere bredbåndsdækning, så man kan få en hverdag
til at fungere i yderområderne. Endelig er der kommu-til at fungere i yderområderne. Endelig er der kommu-
nernes økonomiske rammer. Udligningsreformen var etnernes økonomiske rammer. Udligningsreformen var et
fint skridt, men der er stadig behov for at sikre yder- ogfint skridt, men der er stadig behov for at sikre yder- og
ø-kommunernes økonomiske rammevilkår, så de kanø-kommunernes økonomiske rammevilkår, så de kan
tilbyde den service, der er nødvendig for bosætningen.tilbyde den service, der er nødvendig for bosætningen.
Så det kan godt være, at der bliver behov for justerin-Så det kan godt være, at der bliver behov for justerin-
ger af udligningsreformen.ger af udligningsreformen.

Debatten har
været næret af
en konfliktmel-
lemKøbenhavn
og provinsen.
Sådan går jeg
ikke til det.
KaareDybvad (S), indenrigs-
og boligminister
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