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Ambassaden i København 

• 4 utsendte 

• 12 lokalt ansatte (4 i konsulatet) 

 

 

 

 

• 2 studentpraktikanter 

• 16 ansatte totalt 

• Innovasjon Norge 

 

 



Norge - Danmark 

• Ca 15 000 registrerte nordmenn i Danmark + alle besøkende 

• 7. største eksportmarked.  

• 600 norske bedrifter etablert i Danmark 

• Nest største studieland med 2600 studenter 

• 2,4 mill. overnattingsdøgn norske turister, ca. 800 000 andre vegen. 

 

 



Konsulatene er førstelinje og spydspiss i 

hele DK 

• Konsulatene er særs viktig – 16 totalt i dag 

• Nettverk mot næringsliv og kulturliv 

• 14 konsulater i Danmark + Generalkonsulat i Thorshavn og Nuuk 

• 13 har sin historikk tilbake til 1906 



Hvorfor er vi her? Hva gjør vi? 

• Vi bistår nordmenn i små og store saker  

• Vi ivaretar norske interesser i Danmark, Grønland og på Færøyene 

 

• Skaper nettverk og bistår næringsliv i samarbeid med Innovasjon 

Norge 

• Omfattende besøksvirksomhet 

• Jobber for å fremme norsk omdømme i Danmark 

• Har et omfattende kulturprogram 



Hvorfor er vi her? Politikk 

• Danmark som innfallsport til EU 

• Nordisk samarbeid 

• FN hovedsete for 8 FN-organisasjonar (UN Procurement) 

• Nordområdene og Arktis 

• Klima og energi 

• Internasjonalt samarbeid 

• Erfaringsutveksling 



Den politiske situasjonen i Danmark 

• Regjeringen, ledet av Helle Thorning-Schmidt, har sittet siden 2011. 

• Regjeringen består av Socialdemkraterne og Radikale Venstre 

• Socialistisk Folkeparti trakk seg fra regjeringssamarbeidet som følge 

av intern uenighet 3. februar 2014. 

• Danmark ble hardt rammet av finanskrisen.  

• Harde innstrammingstiltak  

• Turbulent politisk periode, der regjeringen må støtte seg til 

opposisjonen.  

• Venstre er på meningsmålingene Danmarks største parti med ca 23 

%, etterfulgt av Socialdemokratene og Dansk Folkeparti 

• Valg til Folketinget innen september i år.  



Valkampen alt i gang 

• Socialdemokraterne til valg på «Det Danmark vi kjenner».  

• Skillelinjene i debatten: 

• Sosialpolitikk (velferdsstaten vs konkurransestaten 

• Innvandringsdebatten 

• Terrorbekjempelse 

• EU (velferdsytelser til EU-borgere,  

rettsforbeholdet, bankunion) 

 

 



Dansk økonomi 

• Hovedsakelig basert på servicesektoren 

• 2/3 av arbeidsplassene og verdiskapningen.  

• Landbruk viktig.  

• Rammet hardt av motsanksjonene fra Russland.  

• Handel svært viktig.  

• Eksport og import hver på størrelse med halvparten av BNP’n  

• Beste vekstutsiktene for dansk økonomi på 9 år 

• Vekst i BNP 2014 var 1%, forventet vekst 2015 opp mot 2% 

• 6.2 % arbeidsløshet 

• 32.000 nye arbeidsplasser i løpet av det siste 1.5 årene. 



Omfattende reformprogram 

• Finanskrisen som bakteppe 

• Stor grad av kriseforståelse i regjeringen 

• Regjeringen har på bakgrunn av dette gjennomført en rekke store 

reformer.  

• Kutt i sosiale ytelser  

• dagpengeperioden halvert fra 4 til 2 år  

• kutt i utdanningstøtten 

• flere offentlige tjenester ut på anbud 

• Veksttiltak - styrket næringslivets vilkår  

• selskapsskatten redusert frå 25% til 22%  

• Stor folkeskolereform og satsing på yrkesskole 

 



Produktivitetskommisjonen 

• Lav produktivitetsvekst.  

• Gjøre Danmark best mulig rustet for å møte framtiden.  

• La i vår fram sine anbefalninger. 3 hovedområde:  

1.Bedre konkurranseevnen gjennom skattepolitikken  

2.bedre utdanning  

3.effektiv offentleg forvaltning(konkurranseutsetting, 

avbyråkratisering). 

• Kommisjonen anslo at aktivitet for 385 mia kr egent seg for 

konkurranseutsetting – pr. no 97 mia konkurranseutsett. Dessuten 

økt fokus på eksport.  

• Utenrikstjeneste, bistand, eksportdelegasjoner. 

 



Konkurransestaten 

• Utløste interessant diskusjon om velferdsstaten.  

• Corydon: «Høy velstand og velferd kan forsvares ved at DK er 

konkurransedyktige i den globale økonomi. Uten konkurranseevne – ingen 

sikkerhet for velferd og trygghet».  

• Konkurransestaten – velferdsstaten må tilpasse seg gjeldende 

økonomiske vilkår (bl.a. ved konkurranseutsetting).  

• Bryter og med oppfatningen av at det er ett skille mellom offentlig og 

privat sektor. 



KOMMUNEREFORMEN 



Bakgrunn 

• Bakgrunnen for og formålet med den danske kommunereformen i 

stor grad same som i Norge 

• Styrking av lokale demokrati gjennom flere oppgaver og mer ansvar til 

kommunene og økt faglig kompetanse og mer robuste fagmiljø. 

• Danske regjeringen nedsatte en strukturkommisjon i 2002  

• mange fylke/amt og kommuner ikke store nok til å ivareta oppgavene sine 

på forsvarlig vis  

• vanskelig å sikra en sammenhengende og koordinert innsats mellom de 

ulike desentraliserte forvaltningsledd  

• I 2004 la regjeringen fram sitt forslag til reform med kriterier for en ny 

inndeling og oppgavefordeling. 



Prosessen 

• Alle borgermestrene ble innkalt til ett møte med daværende 

innenriksminister Lars Løkke Rasmussen.  

• Hadde 4 måneder på seg for å finne sammen med sine 

nabokommuner, ellers… 

• Etter 4 måneder var prosessen gjennomført med noen få unntak.  

• Lokalt forankret prosess.  

• Eneste sentrale kriterium: minimum 20 000 innbyggere.  

• Generelle føringer om kulturell og næringsmessig samhørighet  

• De nye kommunene skulle utgjøre et hensiktsmessig grunnlag for 

selvstendig å kunne ivareta de ulike kommunale oppgaver. 

• Prosessen fikk en egen dynamikk.  

• Kraftig incitament i å handle raskt for å etablere nye partnerskap av frykt 

for å bli stående igjen som forsmådd frier. 

 



Overgangen til de nye storkommunene 

• Bred politisk avtale i mars 2005 .  

• Et år på å gjennomføre sammenslåingsprosessen før den nye 

kommunereformen trådde i kraft 1. januar 2007.  

• For denne overgangsperioden ble det valgt nye kommunestyrer som 

skulle forberede den nye storkommunen.  

• Samtidig var det gamle kommunestyret sittende for å ivareta driften inntil 

reformen var gjennomført.  

• Erfaringer… 



Konsekvenser av reformen 

• Reduksjon frå 271 til 98 kommuner.  

• 14 fylke/amt ble til 5 regioner.  

• Gjennomsnittlig tall på innbyggere i kommunene: før 20 000, nå 

55 000.  

• Geografisk størrelse fra  mellom 9 og 588 km2 til mellom 99 og 1489 

km2. 

• Reformen likevel ikke politisk smertefri  

• Gjaldt først og fremst oppgavefordelingen.  

• Tidligere fylkesoppgaver fordelt mellom staten, regionene og kommunene.  

 









Hovedtrekk i reformen 

• Regionene – ansvar for sykehusene og regionale utviklingsplaner. 

 

• Kommunene – generelt helse, arbeidsmarked, sosiale tjenester, 

næringsområdet, natur og miljø.  

 

• Staten – ansvar for videregående skoler og voksenopplæring. 

 



Evaluering gjennomført i 2012-13 

• Hovedkonklusjon – reformene styrket offentlig 

service/fagnivå/kompetanse.  

• Forbedringspotensial på spesialiserte oppgaver på helse, sosial og 

utdanning.  

• Effektivieringspotensiale.  

• Kostnadsstigning fram til 2010, så reduksjon.  

• Styrket politisk styring, mer overordnet.  

• Tallet på politikere redusert fra  4600 til 2500. 

 



Hovedkritikk 

• Formålet var å styrke lokaldemokrati og gjøre kommunale tjenester 

mer tilgjengelige.  

• Færre og større kommuner gjorde det vanskeligere å utøve 

lokaldemokrati og sikre god dialog mellom borgere og lokalpolitikere.  

• Avstand til rådhus lengre, men sjeldent mer enn 30 km.  

• Utslag på valgoppslutning. I 2009 65,8%, lavest på 35 år. I 2005 69,4%. 

Så i 2013 71,9%  etter kampanje. 

 



Bredt flertall om hovedpunktene 

• Justeringene gjennomført med bredt flertall i Folketinget:  

• Tiltak for å bedre koordinering (bl.a. spesialiserte sosialområder), klarere 

ansvarsdeling.  

• Helse – reduksjon av helseavtaler fra 98 til 5 for å sikre samkjørt 

pasientbehandling. 

 



Ingen vil tilbake til den gamle modellen 

• Ingen vil tilbake til den gamle modellen. 

• Selv om det er svakheter og behov for justeringer  

• Reformen har vært i kraft i 7 år.  

• Effekt som resultat av økt arbeidsmengde for lokalpolitikerne: 

• Økt profesjonalisering og mer innvirkning fra embetsverket. 

 



Hva kan Norge lære? 

• Ikke uten videre sammenlignbart når de gjelder geografi.  

• Få paralleller mellom Norge og Danmark med tanke på utkanter, men en 

del øykommuner.  

• Prosess og oppgavefordeling.  

 



Hva kan Norge lære? 

• Prosess – avgjørende lokal forankring.  

• Kort og ambisiøs tidsfrist skapte momentum.  

• På kort tid etablert kontaktar for sonderinger om sammenslåing.  

• Risikerte å stå igjen på perrongen når toget gikk.  

• Rådhus – symbolikk, men ikke så praktisk viktig som i Norge.  

• Navn – kjøttvekta rår, men i mange tilfeller nye navn.  

• Når reformene gjennomføres – gjennomfør fullt og helt, ellers 

forsvinner gevinsten, synspunkt som mange framhever. 

 



Hva kan Norge lære? 

• Oppgavefordeling – i Danmark 5 regioner med få oppgaver igjenn – 

sykehus.  

• Venstre har tatt til orde for legge ned regionene.  

• Uvisst om det vil skje.  

• I Norge - usikkert hva som vi skje med fylkene, hva slags rolle og 

oppgaver. 



Digitalisering 

• Kommunereform og digitaliseringen må ses i samanheng 

• Fysisk plassering av rådhus er av symbolsk betyding og for 

arbeidsplasser, men mindre viktig for borgerens tjenestetilbud. 

• Borgerservice 

• Portal til offentlige tjenester  

• Borgerservicesentere  

• «Post i butikk» 

• Søkanadsbehandling av pass 

• København 

• Call senter 

• Sykkelservice 

• Servicesenter på jernbanestasjonen 



Digitalisering 

• Best i EU på digital prestasjonsevne (0.68 poeng, der 1.0 er høyest 

mulig) 

• 92% av danske leger utveksler medesinske opplysninger elektronisk 

• Digitaliseringsstyrelsen, etablert i 2011 har ansvaret for å 

digitaliseringen av Danmark.  

• Felles offentleg digitaliseringsstrategi mellom regjering, regioner og 

kommuner 2011-2015. 

• Digitaliseringsstrategiens tre hovedspor:  

1)ny digitalvelferd (ny teknologi for å modernisere og effektivisere offentlig 

sektor)  

2)slutt med papirblanketter og brevpost 

3)tettere offentlig digitalt samarbeid 

 



Digitalisering 

• Trinnvis overgang i 4 bølger  

• I 2015 skal 80% av borgernes kommunikasjon med det offentlige 

være digitalt.  

• Pr. mars i år: Av 4,8 mill. dansker over 15, er 4.179.000 (89,2%) 

tilmeldt digitalpost fra det offentlige. Opp fra 3.100.000 i nov. 2014.  

• Sammenheng med obligatorisk digitalpost fra 1. januar 2015. 



Digitalisering - problemer 

• Hvordan få med seg de eldre? 

• større grad yngre som ikke er vant med å håndtere elektroniske brev 

• Stor del av befolkningen ignorerer epost fra det offentlige 

• Etter at ordningen med at all post fra det offentlige skal sendes digitalt 

trådde i kraft 1. november 2014, har 246.000 borgere ulest epost i deres 

digitale postkasse og har heller ikke åpnet deres digitale postkasse 

• Unge under 18 år, ikke-dansktalene, ressurssvake borgere  

• Facebook? 

• Bruk av elektronisk ID vanskelig/tungvint  

 



Digitalisering sentralt i det europeiske 

samarbeid 

• Europas digitale dagsorden er EUs strategi for digital vekst.  

• Skal sikre at informasjonsteknologi og den digitale økonomi blir utnyttet til 

å sikre vekst og velstand.  

• Ett av de viktigeste veksttiltakene i EU.  

• Danmark langt fremme og pådriver i dette arbeidet. 

 


