
 

 

Balance Danmark 

Analyse. Viden. Udvikling. 

 
Degnemosen 1 
8740 Brædstrup 
CVR 36150610 
 
+45 23 71 00 43  
mail@balance-danmark.dk 
www. balance-danmark.dk 

 

Bestyrelsen 

 

Formand Kim Ruberg  

Degnemosen 1 

8740 Brædstrup  

 

Næstformand Jesper Frost Rasmussen  

Borgmester 

Torvegade 74 

6700 Esbjerg 

 

Erik Lauritzen 

Borgmester 

Blansskov 15 

6400 Sønderborg 

 

Michael Böss 

Historiker og forfatter 

P.O. Pedersens Vej 12 

7500 Holstebro 

 

Mette Kristensen  

Operations director  

Fruerstuevej 9   

5700 Svendborg 

 

Holger Schou Rasmussen 

Borgmester 

Grønningen 12 

4930 Maribo  

 

Ib Lauritsen 

Borgmester 

Rådhusstrædet 6 

7430 Ikast  

 

Birthe Linddal 

Fremtidsforsker 

Smøgen 2 

8420 Knebel 

 
 
 

 

1 

           Brædstrup d. 04.01.23 

Til uddannelses- og forskningsministeren 

c.c. Uddannelses- og Forskningsudvalget 

 

Kære Christina Egelund 

Først og fremmest tillykke med posten som uddannelses- og forskningsminister. Vi 

ser frem til et godt samarbejde om at skabe gode og bæredygtige uddannelser i hele 

Danmark.  

Det er en sag, vi i Balance Danmark har kæmpet hårdt for i en lang årrække. Derfor 

glædede vi os også over den brede uddannelsesaftale, som et flertal af partierne på 

Christiansborg indgik i marts 2022.  

I regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen vil videreføre aftalen om udflytning af 

uddannelser, men justere den sådan, at uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer 

og socialrådgiver ikke er omfattet af udflytningen. 

Siden regeringsgrundlaget blev præsenteret, har vi forsøgt at blive klogere på, hvad 

den justering egentlig får af betydning. Det samme har flere af vores 

medlemskommuner. Desværre uden held. Vi håber derfor, at du vil give et svar på 

nedenstående spørgsmål: 

• Betyder justeringen, at de planlagte velfærdsuddannelser som fx en ny 

læreruddannelse i Svendborg bliver skrottet? 

• Betyder justeringen, at de i uddannelsesaftalen nævnte udbud til 

sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver, som 

uddannelsesinstitutionerne har tilkendegivet, at de vil undersøge nærmere 

med henblik på udflytning, bliver skrottet? 

• Betyder justeringen, at uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og 

socialrådgiver i de fire store byer ikke skal nedskalere optaget? 

• I tilfælde af at de fire store byer ikke skal nedskalere optaget på 

uddannelserne til sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver, hvilken 

betydning vil det få for optaget på de nævnte velfærdsuddannelser uden for 

de fire store byer? 

I Svendborg er planerne om en ny læreruddannelse fremskredne. Det samme gør sig 

gældende flere andre steder. Derfor er det også helt urimeligt, at regeringen nu 

pludselig skaber stor usikkerhed om flere decentrale uddannelser. Uvisheden er stor, 

og derfor bør regeringen hurtigst muligt melde klart ud med et svar på ovenstående 

spørgsmål. 

Udfordringen med at skaffe sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere er 

markant i hele landet – ikke mindst uden for de store byer. Justerer regeringen 

uddannelsesaftalen, så de planlagte velfærdsuddannelser uden for de store byer bliver 

skrottet, samtidig med at uddannelserne i de fire store byer ikke skal nedskalere 

optaget, sender regeringen er klart signal om, at man prioriterer de store byer frem 

for resten af landet. 
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Vi håber, at regeringen vil fastholde målet om, at uddannelsesaftalen – også når det 

gælder de store velfærdsuddannelser – skal bidrage til et Danmark i bedre 

uddannelsesbalance til gavn for lokale virksomheder og den lokale velfærd. 

Balance Danmarks seneste uddannelsesanalyse viser, at 83 % uddannelsespladserne 

på de videregående uddannelser med optag i 2022 er placeret i hovedstadsområdet, 

Aarhus, Odense og Aalborg. Derfor er der virkelig brug for, at regeringen holder fast i 

det ønske, som et bredt flertal i Folketinget skrev i uddannelsesaftalen; et Danmark, 

hvor unge menneskers muligheder i livet ikke bliver afgjort af, om man bor i en af de 

største byer eller i resten af Danmark. Der skal være gode muligheder for uddannelse i 

hele Danmark.  

Hertil kommer, at mere end tre fjerdedele af Danmarks overskudsgivende 

nettoeksport kommer fra virksomheder, der er bredt fordelt i Danmark uden for de 

største byer. Det er de virksomheder, der sikrer Danmarks velfærd. De har brug for 

arbejdskraft, og den afhænger bl.a. af, at familier også i de områder kan leve et fuldt liv 

med jobs til begge forældre, uddannelser til børnene og et rimeligt tilbud på de 

velfærdsområder, alle danskere ønsker og har behov for. Tilbud og uddannelser, som 

allerede i dag er betydeligt bedre repræsenteret i de fire største byer end i resten af 

landet. 

 

 

Med venlig hilsen 

Kim Ruberg  Martin Ø. Carstensen 

Bestyrelsesformand Sekretariatschef 

 


