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Danmark er
ganske enkelt
for lille et land
til store forskelle
Hvad siger folketingets partier til dannelsen
af et nyt Indenrigs- og boligministerium
og hvordan vi kan styrke bæredygtig
planlægning i Danmark? Vi har et
kommunalvalg på vej og fem partier
i Folketinget giver deres bud.
Af Michael Nørgaard, Dansk Byplanlaboratorium
Det lyder nogle gange som en fodboldkamp: Jylland mod København eller
land mod by! En dialekt fra Nordjylland
mod den højkøbenhavnske er en del
af kampen og ingen er i tvivl om, hvor
hele Danmarks statsminister kommer
fra. ”Overløbere” i Folketinget, der er ﬂyttet til København, forsvarer sig ligefrem
med, at de faktisk har boet i Jylland, så
rødderne er skam i orden.
Myter og fordomme mellem by
og land trives. Bagtæppet i vores lille
land er selvfølgelig folketingsvalg, hvor
landet blev delt og hvor det ”gule Danmark” blev et begreb; modpolerne blev
stærkere. Siden er den gule farve måske
blegnet, men et kommunalvalg er på
trapperne til november og vil formentligt betyde en endnu stærkere positionering med røde og blå nuancer.
Udover sproget, farverne og fordommene, så er dagsordenen alvorlig
nok. Skræmmebillederne kender vi
fra byudviklingen i London og Paris,
hvor almindelige mennesker ikke har
råd til at bo i byerne og hvor væksten
bliver ujævnt fordelt. En udvikling, der
forstærker forskellen mellem land og by.

Et sammenhængende Danmark
Kommunalvalget er af ﬂere blevet
fremhævet som den grundlæggende
årsag til, at regeringen i starten af året

Den nye indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek
har til opgave at skabe et sammenhængende Danmark.

dannede et Indenrigs- og boligministerium med Kaare Dybvad Bek i spidsen.
Og opgavebeskrivelsen som den nye
indenrigs- og boligminister ﬁk med i
købet, byder netop ind i den beskrevne
dagsorden – på den pæne måde.
– Danmark er ganske enkelt for lille
et land til store forskelle. Ambitionen er,
at det nye Indenrigs- og Boligministerium skal styrke og videreudvikle regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. Derfor samler vi nu
ressortansvaret for en række afgørende
indenrigspolitiske dagsordener i det nye
ministerium, lød budskabet fra statsminister Mette Frederiksen.
Omlægningen i ministerierne betyder, at indenrigsområdet, boligområdet,
planområdet og sager vedrørende
regional- og landdistrikter samles i
bolig- og indenrigsministeriet.

Hvad siger partierne?
Med afsæt i den nye organisering af
ministerierne har vi spurgt folketingets partier om deres hurtige bud på,
hvordan de mener, at der kan skabes
en bedre balance mellem land og by,
hvordan de ser på bæredygtig planlægning og på provinsbyernes fremtid.
Og om hvad de tænker om rationalet
bag dannelsen af det nye ministerium.
Og de har da noget på hjertet på tværs
af Folketinget. Vi synes både omdannelsen i ministerierne og ordførernes
svar lover godt for ambitionen om et
sammenhængende Danmark og for
bæredygtigheden.

Nærheden tilbage
Indenrigs- og boligminister Kaare
Dybvad Bek har i mange sammenhænge luftet sine ambitioner for
arbejdet: Nærheden skal tilbage, vi
skal have ﬂere lokale uddannelser,
ﬂere penge til at rive gamle huse
ned og bedre lokale velfærdstilbud
i de mindre byer. Og når arbejdet er
færdigt, så skal der være ﬂere statslige
arbejdspladser i provinsen.

Se fem ordføreres
svar på de næste
sider

