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CONCITO
En TÆNKETANK, der arbejder for lavere udledning af drivhusgasser og
begrænse skadevirkningerne af den globale opvarmning

• Analyser baseret på den nyeste forskning
• Dialog med politikere, virksomheder og andre beslutningstagere 
• Formidle viden om klimaudfordringen – ung til ung
• Finansieret af private fonde

Trekantområdet Danmark
et fasttømret samarbejde mellem de seks kommuner: Billund, Fredericia,
Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle

Etableret i 2007 i den nuværende struktur
Samarbejdet i området har fungeret siden 60’erne



Vi står foran enorme ressourceudfordringer

Udfordring:
Vi bliver flere
• 9 mia. mennesker– netto vækst: 

200.000 hver dag eller 80 mio årligt, 
svarende til Tyskland.

• 7 mia. i byerne – et Berlin bygges hver 
måned

Vi lever længere:
• 21 år i snit siden 1950
Vi bliver rigere
• 3 mia. ind i middelklasse – 750.000 om

dagen!
• Dyb fattigdom er udryddet

=> Vi bruger derfor mere



Klimaudfordringen

• De klimaforandringer vi ser er  
effekten af en temperaturstigning 
på 0,9 grader

• Hvis der ikke gøres mere nu 
vil temperaturen stige med ca. 3,9 
grader

• Med de reduktions- forpligtelser 
der er meldt ind til COP 21 vil 
stigningen blive ca. 3,1 grader

• Målet er max 2 grader, fordi 
en højere temperaturstigning 
vil betyde ukontrollable 
ændringer af klimaet



Pris på manglende klimatiltag er enorme

Jo højere global temperatur, desto højere samlet pris for 
emissionsreduktioner og klimaskader
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Regionale byer – hvad ønsker man at
opnå?

• At blive større og mere betydelig, så man bedre 
kan konkurrere med de store

• Og derfor få yderligere vækst i befolkning og 
erhverv

• Stå stærkere i den nationale og internationale 
konkurrence

• Være en stærkere stemme når der skal tildeles
goder, som statslige arbejdspladser mv.

• Tale med én stemme i forhold til statslig 
infrastruktur



Regionale byer – det springende punkt

Kan en fælles vision og en strategi skabe
værdi/vækst som ikke ville være sket uden en 
regional by?

Hvilke funktionelle sammenhængende områder
kan skabe mere værdi end hvis man bare 
arbejder sammen? 



Regionale byer – hvad ønsker man at
opnå?

Arbejdsdeling:
• En vækstmotor,
• Gode steder at bo,
• Natur,
• Turisme

Samarbejde
• Veje og trafik
• Energiforsyning
• Vand



Erfaringer fra Trekantområdet
Baggrund

Trekantområdet bliver overset, fordi det savner én
hovedby

Trekantområdet savner et universitet 

Før finanskrisen et vækstcenter – og det ville man
gerne fortsætte samlet

Markedsføre storbyen Trekantområdet overfor stat,
borgere og erhvervsliv



Erfaringer fra Trekantområdet
En masse praktiske samarbejder på operationelt
niveau  - også med andre end Trekantområde
kommuner

Fælles kommuneplanlægning – men kommunerne
lavede også deres individuelle planlægning

Optræder fælles  - fx i Det Østjyske Bybånd,
i infrastrukturdiskussioner mv.

Et frirum til borgmestrene ”Borgmesterklubben”



Erfaringer fra Trekantområdet
- hvad lykkes?
Nye initiativer, ud over hvad kommunerne allerede arbejder
med: Kulturaftale, elbiler, strategisk energiplanlægning,
biogas, energiuddannelse, klyngeudvikling, international
platform….

Triple Helix samarbejde 

Samlede analyser af behov for infrastruktur, der giver et
vidensbaseret indspil til TRM’s strategiske analyser

Samarbejde mellem erhvervskontorer der bygger på de
forskellige kompetencer

At lære af hinandens erfaringer på det politiske niveau



Erfaringer fra Trekantområdet
- hvad lykkes ikke?

At markedsføre og sælge erhvervsjord i fællesskab - også
internationalt

At sammenlægge erhvervskontorer eller turisme-
organisationer

At dele institutioner, der betyder at man nedlægger noget,
der fungerer i byen

At lave reelt samarbejde om områdets udvikling og visioner,
der blev til mere end ord 



Celebrate your failures!

Byplanlaboratoriets analyse af regionale byer
konkluderede at: de fleste regionale byer er startet
efter 2007, så de er resultat af strukturreformen

Jeg vil vove den påstand at Regional byer ofte ikke
har et særligt langt liv!

Bycirkel samarbejder, Business Fyn…



Kommunens rolle
1) At sikre kommunal service til borgerne

2) At planlægge:
Kommunens udvikling
Trafik – infrastruktur og afvikling
Vand – natur, vand og afledning og klimatilpasning
….
De funktionelle oplande: 
• Går ud over kommunegrænsen 
• Er forskellige

3) At skabe vækst i kommunen:
• Flere skatteborgere giver bedre service
• Vækst giver prestige



Hvad oplever forskellige aktører?
Borgerne er ret ligeglade med kommunegrænser – det er
ikke kommunegrænsen der bestemmer job, fritidsaktiviteter,
kultur…  

Erhvervsliv i kommunen har generelt en god dialog med
kommunen om regulering og service

Tilflyttere: borgerne flytter primært pga. job, studier og
familie – kender dårligt kommunens brands

Nyt erhverv kan stort set få de vilkår de ønsker overalt – og
måske efterspørger de klarere rammer

Internationale virksomheder – den store research eller ? 



Men kommunerne konkurrerer
Fokus på at ”klare sig” bedre end nabokommunerne

Men hvor har denne konkurrence rod?

• Politikerne vil samarbejde og skaber ofte de
politiske samarbejdsvisioner

• Borgere og erhverv er ret ligeglade
• Men kommunernes topembedsmænd ser det 

som meget vigtigt at slå nabokommunen i 
forskellige ratings

En barriere for samarbejde



Kan man planlægge/ brande / tale sig til 
vækst ? Jeg tvivler!

Kommuneplanlægningen kan planlægge for vækst – altså sikre
velfungerende områder og godt miljø, mv. for den vækst der
måtte komme. 

Men det er ikke lige det man gør med overdimensionerede
udlæg til både boliger og erhverv

Erhverv og developere efterspørger præcise rammebetingelser,
der sikrer at naboen er lige så ambitiøs som man selv er 

Konsulenter lever godt på konkurrence mellem kommunerne
og  branding af kommuner



Så hvad skal man fokusere på efter 
brylluppet?

At tale de meget luftige vækstdagsordener ned til noget langt
mere konkret – et par klare mål

Fokuser på de interne forbedringer

Lave klare aftaler for hvordan man skal dele kompetencer: skal
alle aktiviteter være additionelle til kommunernes aktiviteter? 

Sætte sig realistiske mål og definere vejen derhen

Være klar på hvilke politiske eller administrative samarbejder
man vil styrke



Exitstrategi

Det er en dårlig strategi at lade samarbejdet fade ud …
og blive glemt

En strategi for hvordan, hvornår og efter hvilke
succeser eller fejl, man skal lukke ned for
samarbejdet.

Brug energi i starten på at opstille klare og realistiske
mål for den regionale by



Så hvad skal man fokusere på efter
brylluppet?

Vil man tillade udenomsægteskabelige forhold?

Skal man have særeje?

Skal man dele arbejdsopgaver i hjemme lige – eller
skal noget tages primært af den ene og andet af den
anden?

Læg mere vægt på ægteskabet end på at konkurrere
med naboen! 
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