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1. Vigtige fakta og tal 
 

Figur 1: Kort over Danmark 

 
Kilde: Eurostat 

Danmark ligger i Nordeuropa. Mod syd har Danmark en 68 km lang grænse til Tyskland. 
Mod vest, nord og øst er landet afgrænset af Nordsøen og Østersøen. Den østlige del af 
Danmark er forbundet med Sverige med en bro.  
Halvøen Jylland dækker 70 % af arealet, mens resten udgøres af 406 øer, hvoraf 78 er 
ubeboede. Kystlinjen er 7.314 km lang. Det højeste punkt er 170 m over havet.  
Danmark har en befolkning på 5,56 mio. indbyggere og er dermed det 16. største land i 
EU. 

I Kongeriget Danmark indgår desuden de selvstyrende områder Grønland og Færøerne, 
der ligger i Nordatlanten. Begge områder har et vidt udstrakt selvstyre, der for Færøernes 
vedkommende blev indført i 1949 og for Grønlands vedkommende i 2009.  
Da Danmark tiltrådte De Europæiske Fællesskaber i 1973, valgte Færøerne at holde sig 
udenfor, mens Grønland oprindelig deltog, men senere, i 1985, trådte ud af 
Fællesskaberne. I dag er disse områder ikke medlemmer af EU. Danmark, Grønland og 
Færøerne udgør tilsammen det danske rigsfællesskab. 
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Figur 2: Vigtige data 

Areal 43 075 km2 

Befolkning 5 560 628 

Befolkningstæthed (pr. km2) 129 

Officielt sprog dansk 

Møntfod dansk krone (1 euro = 7.44 krone) 

BNP pr. indbygger (KKS) 127 

Vækstrate 1.2 % 

Arbejdsløshedsprocent 7.6 % 

Inflationsrate 2.7 % 

Offentligt budgetunderskud  2.2 %* 

Offentlig gæld 43.7% of BNP* 

Kilde: Eurostat for 2011, *Eurostat for 2010 

1.1. Politiske og forvaltningsmæssige strukturer  

Kongeriget Danmark er et konstitutionelt monarki. Dronning Margrethe II har 
hovedsagelig en repræsentativ funktion. De vigtigste beføjelser tilfalder parlamentet 
(Folketinget) og regeringen. 
Det parlamentariske system i Danmark går tilbage til 1848, hvor der med den første frie 
forfatning blev indført et tokammersystem med en Rigsdag bestående af et andetkammer 
(Folketinget) og et førstekammer (Landstinget). De to kamre var formelt ligestillet. I 1915 
fik kvinder stemmeret til parlamentsvalg i Danmark. 
Med grundloven fra 1953 blev Landstinget afskaffet, og i dag er Folketinget det eneste 
parlamentskammer. Valgperioden er på fire år, men statsministeren kan til enhver tid 
udskrive valg. Hvis Folketinget vedtager en mistillidsdagsorden, skal statsministeren gå af 
eller udskrive nyvalg. 
Folketinget har 179 medlemmer, hvoraf de 175 vælges i Danmark, to på Grønland og to 
på Færøerne.   
Valg til Folketinget foregår som forholdstalsvalg. 135 pladser fordeles på 10 valgkredse, 
der er fordelt ligeligt over hele landet med en lille favorisering af tyndt befolkede egne. 
Hertil kommer 40 tillægsmandater fordelt på landsplan, der skal sikre, at partier, der 
opnår støtte spredt over hele landet, men ikke har nogen specielt stærk tilslutning i nogen 
region, har en chance for at blive indvalgt. Et sådant parti skal opnå mindst 2 % af 
samtlige stemmer i landet. Denne procentsats er lav i forhold til andre europæiske lande.  
Da grænsen for repræsentation i Folketinget er relativt lav, er der ofte mange partier 
repræsenteret i Folketinget (i øjeblikket er 12 partier repræsenteret).  
Som følge heraf er det meget vanskeligt at danne en flertalsregering. Og derfor dannes 
der som regel centrum-højre- eller centrum-venstre-koalitioner. Siden 1909 har intet parti 
haft absolut flertal i Folketinget. 
I Danmark skal regeringen i modsætning til i flertallet af EU's medlemsstater ikke have et 
tillidsvotum fra parlamentet. Det er tilstrækkeligt, at den ikke taber en 
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mistillidsafstemning. Som konsekvens heraf kan regeringer, selv om de kun støttes af et 
mindretal, arbejde effektivt så længe, som de respekterer de øvrige 
parlamentsmedlemmers holdninger. Dette betyder, at der i lovgivningen fokuseres på at 
opnå kompromiser med oppositionen, og at der sikres stabilitet i lovgivningen uafhængigt 
af resultaterne ved de efterfølgende valg.  
Det seneste valg fandt sted i september 2011. Danmarks nuværende regering består af en 
venstre-centrum-koalition mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og 
midterpartiet Radikale Venstre. Statsminister er Helle Thorning-Schmidt. Hun er den første 
kvindelige statsminister i Danmark. 
I øjeblikket er følgende 12 partier repræsenteret Folketinget:  

 Venstre - 47 medlemmer 

 Socialdemokraterne - 44 medlemmer 

 Dansk Folkeparti - 22 medlemmer 

 Radikale Venstre - 17 medlemmer 

 Socialistisk Folkeparti - 16 medlemmer 

 Enhedslisten - 12 medlemmer 

 Liberal Alliance - 9 medlemmer 

 Det Konservative Folkeparti - 8 medlemmer 

 Inuit Ataqatigiit (Grønland) - 1 medlem 

 Siumut (Grønland) - 1 medlem 

 Sambandsflokkurin (Færøerne) - 1 medlem 

 Javnaðarflokkurin (Færøerne) - 1 medlem 

Den nuværende trepartikoalition har ikke absolut flertal i Folketinget, og regeringen 
har derfor brug for støtte fra Enhedslisten på den yderste venstrefløj eller fra 
enkeltmedlemmer fra andre oppositionspartier. Centrum-venstre-regeringen vil 
sandsynligvis forsøge at finansiere offentlige udgiftsstigninger ved at forhøje de indirekte 
skatter. Radikale Venstre vil formodentlig forsøge at begrænse skattestigningerne for 
erhvervslivet. 
Med hensyn til udenrigspolitik har Danmarks strategi igennem mange år fokuseret på et 
aktivt medlemskab af EU, et tæt transatlantisk forhold og medlemskab af NATO og FN. 
Siden 2009 har den tidligere danske statsminister og leder af det liberale parti Venstre, 
Anders Fogh Rasmussen, været NATO's generalsekretær. 
Danmark er en stærk tilhænger af økonomisk samarbejde i Europa, men er mere 
forbeholden over for politisk integration. Som følge heraf har Danmark siden Maastricht-
traktaten i 1992 haft fire undtagelser fra følgende vigtige fælles europæiske 
politikområder: Den Europæiske Økonomiske og Monetære Union (og euroen), det 
forsvarspolitiske samarbejde, en udvidelse af det retlige samarbejde og 
unionsborgerskabet.  
Den nye regering overvejer at afskaffe undtagelserne inden for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og retlige og indre anliggender. Spørgsmålet om medlemskab af 
euroområdet er ikke oppe i den offentlige debat i øjeblikket. 
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1.2. Økonomien 

I 2010 var bruttonationalproduktet pr. indbygger i Danmark 42.500 EUR, hvilket placerer 
Danmark på andenpladsen i EU lige efter Luxembourg1.  
Den danske økonomi begyndte at vise de første tegn på afmatning i 2007 som følge af 
korrektionen på ejendomsmarkedet, som også forårsagede problemer i banksektoren. Da 
den internationale økonomiske krise stødte til, oplevede Danmark en alvorlig recession 
med et fald i BNP på næsten 8 % mellem efteråret 2007 og foråret 2009, hvad der fik 
voldsom indvirkning på den budgetmæssige, monetære og beskæftigelsesmæssige 
situation. 
Traditionelt har Danmark haft sunde offentlige finanser, nogle gange også med 
budgetoverskud. Som følge af den økonomiske krise forventes budgetunderskuddet i 2012 
imidlertid at stige til tæt på 6 % af BNP fra anslået 3,7 % af BNP i 2011. Underskuddet 
forventes at falde fra 2013, når de offentlige investeringer begynder at falde og de 
indirekte skatter stiger.  Statens gæld forventes at stige fra 43 % af BNP i 2010 til tæt på 
60 % i 2016, hvilket stadig vil være moderat efter vesteuropæiske standarder2. 
Opsvinget efter recessionen i 2008-2009 er forsat skrøbeligt. Realvæksten i BNP forventes 
at holde sig under 1 % i 2012 for derefter af stige moderat. 
Danmark er ikke medlem af euroområdet, og landets centralbank (Nationalbanken) kan 
føre en uafhængig rentepolitik. Det vigtigste mål for den monetære politik er imidlertid at 
støtte den danske krones (DKK) binding til euroen. Kronen er bundet til euroen med en 
centralkurs på ca. DKK 7,46:1 inden for et bånd på ±2.25%. Som følge heraf følger 
Nationalbanken som regel Den Europæiske Centralbanks rentebeslutninger. 
I slutningen af 2011 viste den danske kronekurs stigende tendens som følge af 
gældskrisen i euroområdet. Som svar herpå nedsatte Nationalbanken sine rentesatser i 
november og december 2011, og den forventes at skære yderligere i rentesatserne i 2012. 
Den anden rentesænkning havde især til formål at mindske presset på kronens binding til 
euroen3. 
Traditionelt har Danmark haft en lav inflationsrate. I 2008 steg den imidlertid til 3,8 %. 
Inflationen forventes generelt at falde fra et gennemsnit på 2,7 % i 2011 til omkring 2,2 
% i 2012. 
Historisk set har Danmark haft en meget stærk landbrugssektor. Produktionen herfra 
overstiger langt de indenlandske behov, og indtil midten af 1960'erne var 
landbrugsprodukter landets vigtigste eksportsektor.   
Den hastige industrielle udvikling i det 20. århundrede har imidlertid ændret denne 
situation.  I 2010 stod landbrug, fiskeri og udvindingsindustrier for 4,5 % af BNP. De 
vigtigste landbrugsprodukter er kød, mælk, korn, frø og fisk.  
Den danske industri står for 19 % af BNP. De vigtigste sektorer er udstyr til industri og 
byggeri, fødevareforarbejdning, elektronik, kemikalier, lægemidler, møbler, tekstiler, 
vindmøller og skibe. 
Danmark har relativt få naturressourcer. Begrænsede olie- og gasforekomster i Nordsøen 
blev opdaget i 1960'erne. 
I 2010 nåede den danske eksport op på 73,6  mia. EUR og var dermed på 9,4 % større 
end i kriseåret 2009, hvor den faldt med 15,3 %. Den var imidlertid stadig 7 % lavere end 
                                                 
1  Eurostat - GDP and main components - Current prices for 2010. 
2  Jf. "Country Report. Denmark", Economist Intelligence Unit, januar 2012. 
3  Ibidem. 
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i 2008. Den danske import i 2010 (beregnet til 64,2 mia. EUR) steg med 8,3 % i forhold 
til 2009. Dette niveau var imidlertid omkring 13,6 % lavere end i 2008. Danmark har et 
handelsoverskud, som i 2010 nåede op på 9,4 mia. EUR4. 
Fra midten af 1960'erne har den danske industrieksport været større end 
landbrugseksporten. I 2010 var de vigtigste danske eksportvarer følgende: 
industriproduktion/forarbejdede varer 73,3 % (hvoraf maskiner og instrumenter udgjorde 
21,4 %) samt brændsel, kemikalier mv. 26 %); landbrugsprodukter og andre fødevarer 
18.7 % (i 2009 udgjorde kød og kødprodukter 5,5 % af den samlede eksport; fisk og 
fiskevarer 2.9 %). De vigtigste importprodukter var: råvarer og halvfabrikata 37,4 %, 
forbrugsvarer 17.9%, kapitalgoder 21.7%, transportudstyr 9.7% og brændstoffer 8.0%5.  
De vigtigste markeder for Danmark er Tyskland 16.8%, Sverige 13.4%, Det Forende  
Kongerige 8%, USA 6.1% og Norge 5.9%. Tyskland er Danmarks vigtigste leverandør 
(20,7%), efterfulgt af Sverige (13,3%), Nederlandene (7,2%) og Det Forenede Kongerige 
(6%)6. 
De bedst kendte danske virksomheder er LEGO (legetøj), Danfoss (termostater), Grundfos 
(pumper) og A.P. Møller-Mærsk (søtransport). 

Danmark har en arbejdsløshedsprocent, der ligger under EU-gennemsnittet. Indtil 2008 
var den under 4%. Som følge af den økonomiske krise steg den beklageligvis til 7,6% i 
2011. Ledigheden for mænd og kvinder er stort set identisk. Beskæftigelsesfrekvensen 
faldt fra 79,8 % i 2008 til 76,1 % i 2010, hvilket især ramte de unge7. 
Ungdomsarbejdsløsheden (unge under 25) steg fra 7,5% til 14,2% i 2011.  

Figur 3: Arbejdsløsprocent i Danmark 

 
Kilde: Eurostat 

 

                                                 
4  Eurostat, 2010. 
5  US Department of State. 
 

6  Eurostat, 2010. 
7  Ifølge GD REGIO. 
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Danmark er stolt over sit system til regulering af arbejdsmarkedet, der er kendt under 
begrebet flexicurity. De danske arbejdsgivere kan med meget kort varsel afskedige deres 
arbejdstagere, som til gengæld modtager en solid støtte fra staten (uddannelse og 
arbejdsløshedsunderstøttelse). Denne fleksibilitet tilskynder arbejdsgiverne til at foretage 
nyansættelser, så snart det kan støtte virksomhedernes udvikling og sikre deres 
konkurrenceevne.  
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2. DE INSTITUTIONELLE OG ADMINISTRATIVE RAMMER 
FOR EU'S SAMHØRIGHEDSPOLITIK 

2.1. Danmarks administrative inddeling8 

Danmark er en enhedsstat med tre forvaltningsniveauer. Danmark er inddelt i fem 
regioner og i alt 98 kommuner. Denne struktur blev indført med den såkaldte 
strukturreform i 2007. Reformen indførte en ny inddeling af regioner og kommuner, en 
ny fordeling af opgaverne mellem kommuner, regioner og staten og en ny 
finansieringsordning. 
Figur 4: De danske regioner 

 
Kilde: "Regionerne kort fortalt", Danske Regioner, 2012. 

Med strukturreformen blev størstedelen af tilbageførselsordningerne erstattet af generelle 
statstilskud - såkaldte bloktilskud - og de finansielle udligningsordninger mellem rige og 
fattige kommuner blev udvidet. Antallet af beskatningsniveauer blev begrænset fra tre til 
to. Regionerne har mistet retten til at opkræve skatter og finansieres derfor dels af 
kommunerne, dels af staten9.   
De fem nye regioner blev oprettet den 1. januar 2007 og erstatter de 13 gamle amter. 
Reglerne for deres styrelse er fastlagt i lov om regioner. 
De danske regioner, der svarer til NUTS 2-niveau, opviser betydelige forskelle i forhold til 
geografi, areal og indbyggertal. F.eks. bor mere end 30 % af indbyggerne i Danmark i 
Region Hovedstaden, som samtidig er den arealmæssigt mindste region.  
 

                                                 
8  Dette kapitel bygger hovedsagelig på Danske Regioners hjemmeside og det danske Sundhedsministeriums 

hjemmeside. 
9  Jf. http://www.im.dk/English/Municipalities-regions/Structural-reform.aspx  
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Tabel 1: Regionernes areal og indbyggertal, april 2011 

Region Indbyggere Areal i km2 
Indbyggere per 

km2 

Hovedstaden 1,702,388 2,561 665 

Sjælland 819,071 7,273 113 

Syddanmark 1,200,858 12,191 99 

Midtjylland 1,262,115 13,142 96 

Nordjylland 579,787 7,931 73 

I alt 5,564,219 43,098 129 

Kilde: "Regionerne kort fortalt", Danske Regioner, 2012. 

De danske regioner ledes af regionalråd. Hvert regionalråd har 42 medlemmer, der vælges 
for fire år ved regionalvalget. Valget til regionalrådet afholdes samme dag som valget til 
kommunalbestyrelserne. Regionalrådene vælger en formand blandt deres medlemmer. 
Regionalrådene er tildelt ret vide rammer for udformningen af den regionale forvaltning. 
Med de er forpligtet til at nedsætte et forretningsudvalg med 11-19 medlemmer. Disse 
udvalg er ansvarlige for forvaltningen af regionernes økonomi og personale og for at 
udarbejde det regionale budgetforslag.  
Regionalrådene skal også nedsætte et kontaktudvalg bestående af Regionalrådets formand 
og borgmestrene fra kommunerne i de enkelte regioner. Regionalrådets formand fungerer 
som formand for kontaktudvalget.  
De fem regioner er først og fremmest ansvarlige for sundhedsvæsenet. Regionerne har 
også ansvar for en række specifikt definerede områder, som det er mest hensigtsmæssigt 
at løse på regionalt plan. Heri indgår opgaver i tilknytning til regionaludvikling og vækst 
samt i tilknytning til specialundervisning og sociale institutioner. 
Regionerne har ikke beføjelse til at opkræve skatter. I stedet er der oprettet en særlig 
finansieringsordning, som omfatter statslige tilskud og kommunal finansiering.    
Hovedparten af regionernes budget går til det offentlige sundhedsvæsen. Det finansieres 
via en national skat (som regionerne ikke har indflydelse på) suppleret med tilskud fra 
både stat og kommuner.  
I 2007 blev de mindre kommuner slået sammen til større enheder, hvorved antallet af 
kommuner, som før var 271, kom ned på 98.  De nye kommuner svarer til LAU 1-niveau 
(tidligere NUTS 4). Kommunerne er ene om at blive betragtet som lokale myndigheder. 
De fleste kommuner har en befolkning på mindst 20.000 indbyggere. Det giver dem 
finansiel og faglig bæredygtighed.  
Reglerne for deres styrelse er fastlagt i lov om kommunernes styrelse. Kommunernes 
ledes af en kommunalbestyrelse, der vælges for fire år ved kommunalbestyrelsesvalg. 
Kommunerne er forpligtet til at nedsætte et økonomiudvalg og kan efter behov nedsætte 
andre stående udvalg.  Disse udvalg har ansvar for at udarbejde og gennemføre 
bestyrelsens beslutninger og for forvaltningen af den lokale myndigheds opgaver.  
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De træffer også afgørelser på vegne af bestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan desuden 
nedsætte rådgivende udvalg10. 
Lokalbestyrelsens formand er samtidig borgmester og også formand for økonomiudvalget. 
Borgmesteren vælges af bestyrelsen blandt dens medlemmer for fire år. Borgmesteren har 
ansvaret for den daglige ledelse af kommunens administration. Han/hun varetager også 
visse opgaver på statens vegne, f.eks. i forbindelse med borgerlige vielser. 
Kommunalbestyrelserne er tildelt vide rammer for tilrettelæggelsen af deres forvaltning, 
og de kan selv bestemme forvaltningsstruktur, hvilke opgaver der skal tildeles de enkelte 
forvaltningsafdelinger, og hvordan de enkelte enheder skal organiseres. 

Ikke alle de opgaver, som de lokale myndigheder varetager, er lovfastsatte. Nogle opgaver 
bygger på de kommunale regler og forskrifter, der er at betragte som uskrevne 
principper for de lokale myndigheders ikke-lovfastsatte ansvarsområder. Af 
bestemmelserne fremgår det, at de opgaver, der varetages og støttes af de lokale 
myndigheder, skal være til gavn for borgerne i området. De lokale myndigheder må ikke 
blande sig i opgaver, der er draget til andre myndigheder, og de må ikke yde støtte til 
enkeltpersoner eller individuelle virksomheder. Er klassisk eksempel på opgaver, der 
varetages af en lokal myndighed i henhold til bestemmelserne om kommunalbestyrelser, 
er initiativer vedrørende rekreative, kulturelle og idrætsaktiviteter11.   
Kommunerne har ansvaret for de fleste velfærdsrelaterede opgaver. De er blevet 
borgernes vigtigste adgang til den offentlige sektor. Kommunernes ansvar omfatter 
sundhedspleje, sociale ydelser, kollektiv transport og veje samt beskæftigelse.  
På nationalt og europæisk plan er de danske kommuner og regioner repræsenteret af 
deres egne organisationer: kommunerne af Kommunernes Landsforening (KL) og 
regionerne af Danske Regioner.  Disse regioner sender repræsentanter til EU's 
Regionsudvalg. KL har seks medlemmer, der repræsenterer de danske kommuner, og 
Danske Regioner har tre medlemmer i Regionsudvalget. 

Tabel 2: Kompetencefordeling 

Forvaltningsniveau Ansvarsområder 

Regioner 

Drift af hospitaler, organisering af praksissektoren, regional 

udvikling, specialinstitutioner og specialundervisning, psykiatriske 

tilbud, kollektiv trafikplanlægning, oprydning af jordforurening og 

turismeudvikling  

Kommuner 

Miljøplanlægning, offentlig vej og transport, affaldshåndtering, 

folkeskoler og ældrepleje, beskæftigelse, erhvervs- og 

regionalpolitik, kultur, socialområdet, ansvar for forebyggelse og 

genoptræningsområdet  

Kilde:  "Regionsudvalget og Danmarks formandskab for Rådet for Den Europæiske Union", Regionsudvalget, 
februar 2012. 

 

                                                 
10  Jf. http://www.im.dk/English/Municipalities-regions/Structural-reform.aspx  
11  Jf. http://www.im.dk/English/Municipalities-regions/Structural-reform.aspx  
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I hver af de fem danske regioner findes et statsligt forvaltningskontor. Disse 
statsforvaltninger hører ikke ind under regionalrådene. Statsforvaltningerne fører tilsyn 
med kommunernes og regionernes daglige aktiviteter og fungerer som ankeinstans for 
borgere, som ønsker at klage over en kommunes eller regions afgørelse. Tilsynet med 
kommunalbestyrelserne og regionalrådene drejer sig alene om, hvorvidt den relevante 
lovgivning er overholdt. Statsforvaltningerne beskæftiger sig ikke med, om beslutninger 
truffet af lokale eller regionale organer er rimelige, så længe de blot er lovlige. 

2.2. Forvaltningen af strukturfondene 

Efter strukturreformen i 2007 er den danske forvaltning af strukturfondene blevet relativt 
centraliseret. Den myndighed, der har det overordnede ansvar for 
samhørighedspolitikken, er Erhvervs- og Byggestyrelsen (Danish Enterprise and 
Construction Authority - DEACA ).  
Hele processen med udarbejdelse af strategidokumenterne, der er nødvendige for 
forvaltningen af strukturfondene, bygger på partnerskab med de lokale og regionale 
parter. DEACA samarbejder med seks regionale vækstfora. Disse fora er oprettet af 
Danske Regioner og består af repræsentanter fra kommuner og regioner, erhvervslivet, 
arbejdsmarkedets parter og uddannelsessektoren. De regionale vækstfora er de regionale 
aktører i forhold til strukturfondene og er beføjet til at fremsætte henstillinger om 
anvendelsen af disse fonde. 
Hvert år foretager de seks regionale vækstfora prioriteringer af projekter og aktiviteter for 
omkring 65 mio. EUR fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den 
Europæiske Socialfond (ESF). Midlerne anvendes i overensstemmelse med en 
erhvervsudviklingsstrategi for hver enkelt region12. 

EU's strukturfondstiltag koordineres centralt af Danmarks Vækstråd. Dette organ sørger 
for koordinering mellem den nationale vækststrategi og de regionale 
erhvervsudviklingsstrategier, der er fastlagt af de regionale vækstfora.  

 

                                                 
12  Danske Regioner - http://www.regioner.dk/  
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3. EU'S SAMHØRIGHEDSPOLITIK I DANMARK 2007-
2013 

3.1.  Mål og midler 

For perioden 2007-2013 er Danmark blevet tildelt 613 mio. EUR13 til finansiering af 
samhørighedspolitik:  

 510 mio. EUR under målet for regional konkurrenceevne og beskæftigelse 

 103 EUR under målet for europæisk territorialt samarbejde  

Det nationale danske bidrag, der skal supplere investeringen fra EU under den nationale 
strategiske referenceramme, forventes at nå op på 327 mio. EUR i offentlige midler og 183 
mio. EUR i private midler. Dette bringer det samlede bidrag til samhørighedsaktiviteter op 
på næsten 1,2 mia. EUR. 

Danmark har omsat de brede prioriteringer under de nationale strategiske 
referencerammer til to operationelle programmer (OP): 

 Innovation og viden (255 mio. EUR, EFRU) 

 Flere og bedre job (255 EUR), ESF) 

 

Tabel 3: Strukturmidler for Danmark i mio. EUR 2007-2013  

Mål Fond EU Nationalt 
Offentlige 

Nationalt 
Private 

I alt 

EFRU 255 157 98 510 Regionalt 
Konkurrenceevne og 
beskæftigelse  ESF 255 170 85 510 

I alt Regionalt + Konkurrenceevne og 
beskæftigelse 

510    

I alt Europæisk 
territorialt 
samarbejde14 

EFRU 103 - - 103 

I alt 613 327 183 1123 

Kilde: Europa-Kommissionen, GD REGIO 

I programmeringsperioden 2007-2013 er alle danske regioner støtteberettigede under 
målet for regional konkurrenceevne og beskæftigelse. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
13  Medmindre andet er anført, stammer alle tal i dette afsnit fra GD REGIO's hjemside. 
14  I hvert enkelt territoriale samarbejdsprogram indgår et minimum på 15 % medfinansiering fra hver af de 

deltagende medlemsstater. 
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Figur 5:  Danske regioner og målet for regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse, 2007-2013 

 

 
Kilde: Europa-Kommissionen, GD REGIO 

3.2.  National strategisk referenceramme og operationelle 
programmer15 

Som det er fastlagt i Danmarks nationale strategiske referenceramme, vil EU-
midlerne blive investeret i  de strategiske vækstfremmere:  

 Menneskelige ressourcer - fokuseret på at udvikle landets menneskelige 
ressourcer.  Aktionerne tager sigte på at opgradere arbejdsstyrkens kvalifikationer 
og udvikle lederevner (gennem uddannelse og ved at styrke innovationen i 
virksomheder og fremme en bedre udnyttelse af nye teknologier) samt øge graden 
af beskæftigelse og selvstændig erhvervsaktivitet (gennem styrkelse af 
færdigheder, støtte af iværksætteri, opmuntring af aktiv aldring og fremme af 
fleksible arbejdsformer). 

 Innovation - rettet mod at understøtte betingelserne for en markedsbaseret, 
bæredygtig innovation. Aktionerne kan omfatte styrkelse af samarbejdet mellem 
virksomheder og videnscentre, opbygning af klyngebaseret kompetence og 
styrkelse af virksomhedernes kapacitet til at udnytte ny viden.  

 Anvendelse af ny teknologi – rettet mod at forbedre anvendelsen og overførslen 
af, adgangen til og udvekslingen af ny teknologi. Aktionerne kan omfatte skabelse 
af infrastrukturer for informations- og kommunikationsteknologi (IKT), digitalisering 
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af den offentlige sektors service og øget anvendelse af IKT i 
uddannelsesinstitutioner. 

 Iværksætter - rettet mod at understøtte nye virksomheder. Aktionerne kan 
omfatte specialistrådgivning, kapitaladgang, oprettelse af netværk eller udvikling af 
iværksætterkompetencer. 

Danmarks nationale strategiske referenceramme indebærer en betydelig forpligtelse i 
forhold til Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse, idet en betydelig del af 
investeringerne (92%) er afsat direkte til aktioner af relevans for Lissabon-strategien. 

For at kunne måle resultaterne af EU's samhørighedspolitik har Danmark fastsat en række 
mål for sin nationale strategiske referenceramme, der skal være nået i 2013:  

 Erhvervsfrekvensen skal nå op på 72,7% (mod 72,6% i 2005).  

 30% af befolkningen i alderen 25-64 år skal have deltaget i 
efteruddannelsesaktiviteter i de sidste 4 uger før registreringsdatoen (ca. 27% i 
2005)  

 45% af de ufaglærte arbejdstagere i alderen 25-64 år skal have deltaget i 
efteruddannelsesaktiviteter inden for det sidste år før registreringsdatoen (ca. 41% 
i 2005).  

 Mindst halvdelen af de danske virksomheder forventes at være innovative (en 
stigning på 10% sammenlignet med 2000).  

 Danmark skal være blandt de fem mest innovative lande i EU (hvor landet i dag har 
en 9. plads).  

 IKT-udbredelsesgraden i danske virksomheder skal være mindst 75% (56% i 
2005). 

Figur 6: Strukturfonde for perioden 2007-2013: Temainddeling som foreslået i 
Danmarks oplæg til de operationelle programmer 

 
Kilde: Europa-Kommissionen, GD REGIO 

                                                                                                                                                           
15  Medmindre andet er anført, bygger dette kapitel på oplysninger fra GD REGIO's websted.  
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3.3. Den Europæiske Socialfond - OP "Flere og bedre job"16 

Danmark har den laveste ESF-finansiering pr. indbygger i EU og det fjerde laveste globale 
ESF-budget efter Luxembourg, Malta og Cypern. Danmarks OP under ESF "Flere og bedre 
job" er fokuseret på at udvikle flere og bedre kvalificerede medarbejdere for de danske 
virksomheder. Formålet er at gøre Danmark til et land med et uddannelsessystem i 
verdensklasse, et førende videnssamfund, og et innovativt samfund med en udbredt 
iværksætterkultur. Inden for den bredere ramme skal OP "Flere og bedre job" forbedre 
den menneskelige kapital som vækstfaktor med udgangspunkt i erhvervslivet. Der er to 
prioriteter: 

Prioritet 1: En kvalificeret arbejdsstyrke (bedre job) 

Formålet med denne prioritet er at forbedre de danske arbejdstageres kvalifikationer - 
både for dem, som er i arbejde, og for dem, som står uden for arbejdsmarkedet. Målene 
er: 

 At opgradere arbejdsstyrkens kvalifikationer og stille erhvervsmæssige 
lederkompetencer til rådighed for erhvervslivet.  

 At styrke innovative tiltag i virksomhederne som for eksempel samarbejde mellem 
virksomheder og vidensinstitutioner, klyngebaseret kompetenceudvikling og 
aktioner, som skal styrke virksomhedernes evne til at udnytte ny viden.  

 At udnytte nye teknologier bedre i arbejdsstyrken både i den offentlige og den 
private sektor. ESF-finansiering støtter IT-kvalifikationer i arbejdsstyrken, der er 
nødvendige for, at virksomhederne og forvaltningerne kan få fuldt udbytte af IT-
investeringerne.  

Prioritet 2: Udvidelse af arbejdsstyrken (flere job) 

Formålet med denne prioritet er at få flere mennesker i arbejde. Sigtet er at nedbryde de 
barrierer, der hindrer f.eks. ældre, indvandrere og handicappede i at deltage i 
arbejdsstyrken. Målene er: 

 En større arbejdsstyrke - gennem indførelse af mere fleksible arbejdsformer, bedre 
udnyttelse af eksisterende kompetencer samt udvikling af nye (f.eks. 
sprogundervisning for indvandrere). 

 At fremme iværksætterkultur - gennem støtte til innovative iværksættere under 
opstart, eksempelvis gennem regionale netværk eller specialiseret rådgivning. 

 Mere ny teknologi skal skabe flere job - gennem støtte til anvendelse af nye 
teknologier på uddannelsessteder, i interne uddannelsesprogrammer og i 
rekrutteringsprocesserne særligt i de områder, der oplever strukturelle 
vanskeligheder. 

 

                                                 
16  Medmindre andet er anført, bygger dette kapitel på oplysninger fra GD REGIO's websted. "ESF i 

medlemslandene - Danmark": http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=376&langId=da   
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Tabel 4: ESF-finansiering i Danmark 2007-2013 

Prioritetsakse 
Fællesskabets 
finansiering 

National andel Finansiering i alt 

En kvalificeret 
arbejdsstyrke 

(bedre job) 

178 911569 178 911569 357 823 138 

En udvidelse af 
arbejdsstyrken 

(flere job) 

66 172 772 66 172 772 132 345 544 

Teknisk assistance 9 704 278 9 704 278 19 408 556 

I alt 254 788 619 254 788 619 509 577 238 

Kilde: Europa-Kommissionen, GD REGIO 

3.4. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling - OP "Innovation 
og viden" 

Hovedparten af midlerne fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) til 
Danmark fordeles gennem OP "Innovation og viden". Mens aktiviteterne i tilknytning til 
ESF fokuserer på to prioriteter, er aktiviteterne under EFRU centreret om en enkelt 
prioritet - innovation og viden. Formålet hermed er at sikre, at danske virksomheder har 
gode betingelser hvad angår iværksætteri, innovation og anvendelse af ny teknologi. 

Strukturfondsmidlerne er fordelt på seks regionale vækstfora i overensstemmelse med 
følgende fordelingsnøgle: 

 90 % af midlerne (ekskl. teknisk assistance) fordeles som et fast beløb til de seks 
vækstfora ud fra følgende samfundsøkonomiske kriterier: 

o regionens andel af den samlede befolkning i Danmarks udkantsområder 
(vægtning 45%)  

o regionens andel af Danmarks samlede befolkning (vægtning 40%) 

o regionens andel af det samlede antal personer, der står uden for 
arbejdsmarkedet i Danmark (vægtning 10%) 

o regionens andel af det samlede antal personer, der ikke har gennemgået en 
faglig uddannelse rettet mod et bestemt job i Danmark (vægtning 5 %) 

 10 % af midlerne (ekskl. teknisk assistance) fordeles mellem vækstforaerne på et 
konkurrencemæssigt grundlag. 

De 10 % af midlerne, der fordeles mellem vækstforaerne på et konkurrencemæssigt 
grundlag, vil sammen med de øvrige 90 % blive fordelt efter indstilling fra de regionale 
vækstfora. 

OP "Innovation og viden" sigter mod tre af de i den nationale strategiske referenceramme 
udpegede drivkræfter for vækst, som er særlig relevante i EFRU-sammenhæng: 

 innovation, vidensdeling og -opbygning  

 oprettelse og udvikling af nye virksomheder  

 anvendelse af ny teknologi. 
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Tabel 5: EFRU-finansiering i Danmark 2007-2013 

Prioritetsakse EU-midler Nationalt bidrag I alt 

Innovation og viden 245 084 342 245 084 342 490 168 684 

Teknisk bistand 9 704 278 9 704 278 19 408 556 

I ALT 254 788 620 254 788 620 509 577 240 

Kilde: Europa-Kommissionen, GD REGIO 

3.5.  Europæisk territorialt samarbejde 

EFRU bidrager også til finansieringen af målsætningen for det europæiske territoriale 
samarbejde, der består af tre strenge: en grænseoverskridende, en tværnational og en 
interregional. Danmark deltager i 10 territoriale samarbejdsprogrammer: 

 Fire grænseoverskridende programmer med andre EU-medlemsstater:  

o "Øresund, Kattegat, Skagerrak" (med Sverige og Norge)  

o "Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N." (med Tyskland),  

o "Femern Bælt-regionen (Sjælland-Ostholstein-Lübeck-Plön)" (med Tyskland)  

o "Den sydlige Østersø" (med Tyskland, Sverige, Litauen og Polen) 

 To tværnationale programmer, der dækker store samarbejdsområder: 

o "Nordsøen" 

o "Østersøen" 

 Fire interregionale samarbejdsprogrammer: INTERACT II, URBACT II, ESPON 
og INTERREG IVC (samlet budget for alle de 27 EU-medlemsstater: 443 mio. EUR). 

Til disse aktiviteter vil Danmark i perioden 2007-2013 modtage 103 mio. EUR. 
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4. DET DANSKE FORMANDSKAB OG 
SAMHØRIGHEDSPOLITIKKEN 

4.1.  Det danske formandskabs program 

I første halvår af 2012 varetager Danmark formandskabet for Rådet for Den Europæiske 
Union.  Det er allerede syvende gang, Danmark varetager EU-formandskabet, siden 
tiltrædelsen af Det Europæiske Fællesskab i 1973. Danmark overtager formandskabet 
efter to nye medlemsstater, Ungarn og Polen, og vil blive efterfulgt af endnu en ny 
medlemsstat, nemlig Cypern. 

Det danske formandskab finder sted, mens finanskrisen og den offentlige 
finansieringskrise i adskillige EU-medlemsstater befinder sig i sin anden fase.  Emner, der 
vedrører genopretning af de offentlige finanser, en ny finanspagt, økonomisk genopretning 
og vækst, står i centrum for de politiske forhandlinger. 

Det danske formandskabsprogram dækker fire grundlægende prioriteter:  

 et ansvarligt Europa 

 et dynamisk Europa  

 et grønt Europa,  

 et sikker Europa. 

Prioriteten et ansvarligt Europa fokuserer på emner i tilknytning til den nuværende 
finansielle og finanspolitiske krise. Styrkelse af den finanspolitiske disciplin i EU står højt 
på dagsordenen for det danske formandskab. Forhandlingerne om finanspagten, der blev 
indledt af det polske formandskab, blev videreført og afsluttet på EU-topmødet den 1.- 2. 
marts 2012. Et andet vigtigt element i denne prioritet er oprettelsen af den europæiske 
stabilitetsmekanisme, som skal yde finansiel støtte til EU-lande, der har alvorlige 
finansielle problemer. Dette instrument skal træde i stedet for den europæiske finansielle 
stabiliseringsmekanisme og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme, der 
tidligere er blevet oprettet.   

Også vigtige, men mindre synlige (på grund af de finanspolitiske emners høje prioritet og 
den græske krise) er forhandlingerne om EU's næste flerårige finansielle ramme (2014-
2020). Det anses for urealistisk at få afsluttet forhandlingerne i løbet af det første halvår 
af 2012, men det danske formandskab bestræber sig på at komme så langt med 
forhandlingerne som muligt. 

Et andet vigtigt tiltag og svar på den økonomiske krise er skærpelse af bestemmelserne 
om og tilsynet med finansmarkederne, herunder revisionen af kapital- og 
likviditetskravene til kreditinstitutioner, som omsætter Basel III-standarderne i EU-
lovgivningen. 

Prioriteten et dynamisk Europa fokuserer på videreudvikling af det indre marked, så 
det kan udfolde sit fulde vækstpotentiale. Det danske formandskab fortsætter med at 
arbejde på en reform af det europæiske patentsystem, der betragtes som central for 
europæisk konkurrenceevne og vækst, og stiller desuden skarpt på følgende 
nøgleområder: 

 Et digitalt indre marked 

 Den sociale dimension af det indre marked 
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 Offentlige indkøb 

 Effektiv standardisering 

 Bedre rammevilkår for virksomheder og forbrugere 

 Et indre energimarked 

Det danske formandskab betragter det som vigtigt for denne prioritet, at det 
konkurrencedygtige indre marked for viden styrkes. Formandskabet arbejder for 
fremdrift i forhandlingerne om den næste generation af programmer inden for uddannelse, 
forskning og innovation for at styrke sammenhængen mellem disse områder. Danmark 
yder en aktiv indsats for gennemførelsen af det nye rammeprogram for forskning og 
innovation, "Horisont 2020".  

Under denne prioritet arbejder det danske formandskab endvidere for bæredygtig vækst 
og udvikling støttet af samhørighedspolitikken, støtte til arbejdsmarkedet, sundhed og 
et "arbejdsmarked med brug for alle", som kan sikre den europæiske økonomi den 
nødvendige kvalificerede arbejdsstyrke (hvori indgår integration af indvandrere), og støtte 
til EU's handelspolitik, så den kan give europæiske virksomheder bedre betingelser. 
Disse tiltag skal styrke de europæiske virksomheders stilling i det indre marked og på 
eksterne markeder og sikre en vækst, som borgerne får glæde af. 

Prioriteten et grønt Europa fokuserer på fremme af bæredygtig vækst. Dette forudsætter 
ressourceeffektive produktionsformer, anvendelse af miljøvenlige og ressourceeffektive 
alternativer samt udvikling af sammenhængende transportsystemer, som kan begrænse 
forureningen. 

Under denne prioritet er støtte til højere energieffektivitet og fremtidens energi- og 
klimapolitik vigtig. Det danske formandskab arbejder for tiltag til nedbringning af 
drivhusgasudledninger, i hvilken forbindelse energieffektiviseringsdirektivet er en 
hovedprioritet. Det anses for vigtigt at sikre investeringer i energieffektive teknologier og 
udbygning af produktionen af vedvarende energi. Formandskabet arbejder for at fremme 
et velfungerende indre energimarked gennem en udbygning af den europæiske 
energiinfrastruktur. Dette vil bidrage til at fremme konkurrencen, give forbrugerne og 
virksomhederne lavere priser på el samt gøre det lettere og billigere at integrere de større 
mængder af vedvarende energi i energinettet. 

Prioriteten et sikkert Europa fokuserer på at styrke samarbejdet mellem 
medlemsstaterne vedrørende borgernes sikkerhed. Heri indgår trusler i form af 
grænseoverskridende kriminalitet og terrorisme. 

Under denne prioritet støtter det danske formandskab aktiviteterne i forbindelse med 
forvaltningen af migrationspolitikken og oprettelsen af det fælles europæiske 
asylsystem. Formandskabet støtter Det Europæiske Asylstøttekontor og grænseagenturet 
Frontex og understøtter samarbejdet mellem disse agenturer. Samtidig bidrager 
formandskabet til en ansvarlig udvidelsespolitik baseret på Københavnskriterierne. 
Derudover fokuserer formandskabet også på implementeringen af den reviderede 
naboskabsstrategi.  
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4.2.  Det danske formandskabs prioriteter inden for 
samhørighedspolitikken 

Samhørighedspolitikken har en mindre fremtrædende plads i det danske formandskabs 
program, end det var tilfældet i det polske formandskabs program. Danmark har 
beskrevet bæredygtig vækst og udvikling i hele EU som et af elementerne i den anden 
prioritet: "Et dynamisk Europa". Formandskabet betragter forhandlingerne om den 
fremtidige samhørighedspolitik som en del af de overordnede komplekse forhandlinger om 
den kommende flerårige finansielle ramme for 2014-2020. Den danske regerings mål er at 
nå så langt som muligt i forhandlingerne med henblik på at afslutte dem under det 
cypriotiske formandskab. 

Efter formandskabets opfattelse skal den fremtidige samhørighedspolitik støtte Europa 
2020-prioriteterne med det formål at styrke beskæftigelsen og fremme intelligent, 
bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst. 

Formandskabet gør endvidere en særlig indsats for at fremme 
transportinfrastrukturprojekter af tværnational karakter inden for rammerne af Connecting 
Europe-faciliteten. Samhørighedspolitikken bør samtidig bygge videre på de allerede 
opnåede resultater med henblik på at skabe grobund for yderligere forbedringer og 
stærkere bæredygtig vækst i Europa. Dette vil f.eks. ske gennem en mere 
resultatorienteret tilgang med fokus på initiativer, der gør størst mulig forskel, og gennem 
målrettet konditionalitet, som har til formål at sikre, at de nationale rammer er på plads, 
således at man kan høste fordelene af indsatsen. 

Det danske formandskab vil gerne støtte synergierne mellem samhørighedspolitikken og 
andre relaterede EU-politikker samt de fælles regler om strukturfondene. 
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5.  EU'S SAMHØRIGHEDSPOLITIK EFTER 2013: 
DANMARKS HOLDNING 

Danmark er en af nettobidragyderne til EU-budgettet. Samtidig er det et af de lande, der 
får tildelt færrest midler fra strukturfondene pr. indbygger og i forhold til det samlede 
budget. En styrkelse af samhørighedspolitikkens europæiske merværdi er derfor et meget 
vigtigt aspekt af den nuværende og den kommende samhørighedspolitik. 

Danmark er enig i konklusionen i den femte samhørighedsrapport17 om, at EU's 
samhørighedspolitik kan have en meget positiv indvirkning på modtagerregionernes 
økonomiske og sociale situation. Danmark støtter også bemærkningerne i rapporten om, 
at der er brug for større fokus på resultater i samhørighedspolitikken. 

Danmark mener, at Europa 2020-strategien bør være en vigtig rettesnor for indholdet 
af den fremtidige samhørighedspolitik, da det rette svar på EU's økonomiske udfordringer 
er at fokusere på intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Med målsætningen om at 
fremme økonomisk vækst og beskæftigelsen på lang sigt kan samhørighedspolitikken yde 
et naturligt bidrag til gennemførelsen af Europa 2020-strategien. I betragtning af det 
særlige konvergensmål bør Europa 2020-strategien dog benyttes som rettesnor for, 
hvordan struktur- og samhørighedsfondsmidlerne bruges, men ikke for, hvordan de 
fordeles mellem de forskellige regioner og lande. Dette bør efter den danske regerings 
opfattelse primært afhænge af BNP-niveauerne. 

Danmark gør opmærksom på vigtigheden af at bekæmpe og tilpasse sig til 
klimaændringerne. En indsats på dette område vil ikke alene bidrage til at undgå 
fremtidige omkostninger, men kan også være endnu en vækstfaktor. 

Efter den danske regerings opfattelse bør Kommissionens og medlemsstaternes 
kompetence inden for samhørighedspolitikken fremover fastlægges så præcist som muligt 
i de grundlæggende regler. Dette skulle kunne sikre retssikkerhed for alle aktører og 
støttemodtagere inden for rammene af samhørighedspolitikken. Danmark kan også 
acceptere, at Kommissionen bemyndiges til at forbedre sine evalueringer af større 
programmer ved brug af professionelle konsulenter. 

Danmark mener, at samhørighedspolitikken kan blive mere resultatorienteret - og dermed 
mere effektiv - ved at man klart definerer de enkelte samhørighedsprogrammers 
økonomiske og sociale mål og de dertil knyttede forventninger, baseret på en analyse af 
modtagerregionens behov. Dette bør ske på grundlag af konkrete succesindikatorer, 
både specifikke indikatorer for de enkelte programmer og indikatorer fra en fælles liste 
over nøgleindikatorer. Det bør konstant kontrolleres, om de enkelte programmer er en 
succes eller en fiasko, på grundlag af de vedtagne indikatorer. De generelle prioriteter er i 
den forbindelse efter Danmarks opfattelse mindre vigtige end prioriteterne for et bestemt 
program. 

Danmark er klar over, at det er vigtigt at have byområder med særlig betydning for den 
samlede vækst i hele EU. Danmark er derfor tilhænger af, at byanliggender medtages i 
den kommende samhørighedspolitik. Erfaringerne i Danmark viser dog, at man bør undgå 
at støtte udvalgte underområder i en bestemt region. Danmark vil derfor ikke øremærke 
flere midler til bymæssige formål. Medlemsstaterne kan om nødvendigt allerede inden for 
rammerne af de gældende regler gøre særlige tiltag i relation til byområderne. Danmark 
betragter ideen om et partnerskab mellem Kommissionen, medlemsstaterne, regionale 

                                                 
17  "Investing in Europe’s future - Fifth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion", Kommissionen, 

november 2010. 
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og lokale myndigheder og arbejdsmarkedets parter som en meget positiv måde at 
organisere samhørighedspolitikken på. Et sådant partnerskab kan imidlertid efter den 
danske regerings opfattelse sagtens allerede organiseres inden for rammerne af de 
gældende regler. 

Der skal i et sådant partnerskab tages hensyn til de forskellige partneres særlige situation, 
interesser og kapacitet. Hvis man standardiserer bestemte lokale, regionale, sociale og 
økonomiske partneres involvering, risikerer man at svække fokus. Den danske regering 
ønsker derfor ikke en standardiseret tilgang i forhold til de enkelte interessenter og 
partnere. 

Danmark mener, at der er behov for en mere effektiv revision og kontrol af 
samhørighedspolitikken. Kontrolressourcerne bør i dette øjemed koncentreres om de 
områder, hvor der kan opnås de største forbedringer. Dette indebærer, at man bør 
prioritere de største programmer og de programmer og regioner, hvor der tidligere har 
været problemer. Danmark støtter desuden ideen om at styrke de nationale revisions- og 
forvaltningsmyndigheders kapacitet med samhørighedsmidler. 

Danmark er tilhænger af en forenkling af reglerne om samhørighedspolitikken. Efter den 
danske regerings opfattelse bør de administrative regler og retningslinjer formuleres 
tilstrækkeligt bredt til, at de kan anvendes for alle programmer, herunder programmer for 
territorialt samarbejde. Samtidig bør ændringerne begrænses til det strengt nødvendige, 
så man kan opnå kontinuitet og trække på tidligere erfaringer. 

Danmark støtter ideen om at indføre fælles regler for alle strukturfondene, herunder også 
Landbrugsfonden for Udvikling af Landdistrikterne, der i dag er en del af den fælles 
landbrugspolitik. 

EU's samhørighedspolitik bør efter den danske regerings opfattelse i højere grad fokusere 
på de mindst udviklede regioner og medlemsstater, end det er tilfældet i dag. 
Støtten til regioner, der ikke opfylder betingelserne for konvergensstøtte, kan nedsættes. 
Danmark forstår, at der kan være behov for en begrænset midlertidig støtte til regioner, 
der skifter fra en ordning med høj støtte til en ordning med lav støtte inden for rammerne 
af samhørighedspolitikken, men en sådan støtte bør kun ydes i en begrænset periode og 
bør være af begrænset størrelse. 

Samhørighedspolitikken bør fortsat være det vigtigste redskab til at fremme en generel 
harmonisk udvikling og konvergens i EU, navnlig ved at støtte den økonomiske og sociale 
udvikling i de medlemsstater, der er bagud. 
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KONKLUSIONER 

Danmark er den 16. største medlemsstat i EU. Det er et af de lande, der modtager færrest 
midler fra strukturfondene i programmeringsperioden 2007-2013.  

Danmark regeres af en venstre-centrum-koalition med støtte fra et mindretal i Folketinget. 
Koalitionen, som blev dannet efter valget i september 2011, er nødt til at samarbejde med 
repræsentanter for oppositionen. Det skal nævnes, at Danmark har en lang tradition for et 
sådant parlamentarisk samarbejde og lovgivning baseret på konsensus. 

Danmark er en enhedsstat, og alle de lokale myndigheders rettigheder er baseret på 
afgørelser fra Folketinget. Danmark er administrativt opdelt i fem regioner og 98 
kommuner. Medlemmerne af kommunalbestyrelserne og regionsrådene vælges for fire år 
ved almene valg. Regionerne kan i modsætning til kommunerne ikke udskrive egne skatter 
og er afhængige af et særligt finansieringssystem baseret på bidrag fra staten og 
kommunerne. 

Den internationale økonomiske krise har haft stor indvirkning på den danske økonomi. 
Danmark oplevede en alvorlig recession med et fald i BNP på næsten 8 % mellem efteråret 
2007 og foråret 2009. Det fik voldsom indvirkning på den budgetmæssige, monetære og 
beskæftigelsesmæssige situation. De høje udgifter til stimulering af økonomien satte deres 
spor på Danmarks traditionelt velafbalancerede budget, og budgetunderskuddet forventes 
i 2012 at nå op på 6 % af BNP. Statsgælden er steget fra 27,5 % af BNP i 2007 til 43 % i 
2010 og forventes at nå op på 60 % i 2016. Ledigheden er steget fra 3,8 % i 2007 til 7,6 
% i 2011 med en særlig høj ungdomsarbejdsløshed på 14,2 %. Genopretningen efter 
recessionen i 2008-2009 er fortsat skrøbelig. Realvæksten i BNP forventes at holde sig 
under 1 % i 2012 for derefter at stige moderat. 

For perioden 2007-2013 er Danmark blevet tildelt 613 mio. EUR til finansiering af 
samhørighedspolitik: 510 mio. EUR under målet om regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse og 103 mio. EUR under målet om europæisk territorialt samarbejde. Hele 
det danske territorium er støtteberettiget under målet om regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse. Anvendelsen af midlerne er planlagt i de to operationelle programmer 
"Innovation og viden" (255 mio. EUR, EFRU) og "Flere og bedre job" (255 mio. EUR, ESF). 

Det danske formandskabs aktiviteter har fokus på fire prioriteter: et ansvarligt Europa, et 
dynamisk Europa, et grønt Europa og et sikkert Europa. På grund af finanskrisen i Europa 
og gældskrisen i flere EU-medlemsstater spiller aktiviteterne vedrørende genoprettelse af 
de offentlige finanser, finanspagten, økonomisk genopretning, forbedringer af det indre 
marked og nye regler for finansmarkederne imidlertid en dominerende rolle. Desuden 
prioriterer det danske formandskab forhandlingerne om den kommende flerårige 
finansielle ramme højt. 

Det danske formandskab giver noget mindre opmærksomhed til den fremtidige 
samhørighedspolitik end det polske formandskab. Forhandlingerne om Kommissionens 
forslag kædes sammen med forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-
2020. Efter formandskabets opfattelse bør den fremtidige samhørighedspolitik støtte 
gennemførelsen af Europa 2020-strategien. Samhørighedspolitikken bør i højere grad 
fokusere på de mindst udviklede regioner og medlemsstater, end det er tilfældet i dag. De 
vigtigste ændringer bør have fokus på at forbedre resultaterne. 
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