
VÆKST I DANMARK FORUDSÆTTER 
OGSÅ VÆKST I HOVEDSTADEN
I 2019 sender hovedstadsområdet knap 14 mia. 
kroner afsted til landets øvrige kommuner. Det tal 
er siden 2007 steget med 7 mia. kroner. Eller 100 
pct. Den voldsomme stigning i udligning er blevet 
en barriere for vækst og udvikling i hele Danmark. 

STOP FORSKELSBEHANDLINGEN.NU 
Med Stop forskelsbehandlingen.nu ønsker kommunerne og Region Hovedstaden at 
sænke udligningen til resten af landet, så familiens økonomi ikke afhænger af, 
hvor i landet de vælger at bo. 

For yderlige oplysninger kontakt sekretariatet for Stop forskelsbehandlingen.nu 
på stopforskellen@albertslund.dk

KILDER
Kommunal udligning og generelle tilskud, Vækstforum Hovedstaden 2016, OECD Regi-
ons at a Glance 2016 og Danmarks Statistik. Betegnelsen 'hovedstaden' dækker over 
de kommuner, der er en del af Region Hovedstaden. Betegnelsen 'hovedstadsområdet' 
dækker over de kommuner, som er en del af hovedstadsudligningen.

32 % af Danmarks befolkning bor i Region Hovedstaden, 
men hovedstaden har en langt større andel i Danmarks vækst.

40 % af Danmarks BNP og 75 % af Danmarks nye arbejds-
pladser skabes i hovedstaden. Hovedstaden tiltrækker 
85 % af alle udenlandske investeringer i Danmark og 59 
% af alle  nationale patenter udtages i hovedstaden. 

DE REGIONALE FORSKELLE ER SMÅ  
Danmark er det OECD-land med de mindste 
regionale forskelle. Det er positivt. For vi har brug 
for et homogent Danmark, og vi er afhængige af 
hinanden på kryds og tværs. Men udligningen må 
ikke tage overhånd, for så forsvinder incitamentet 
for at skabe vækst og beskæftigelse. 
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I Hovedstadsområdet skabes der flere værdier 
pr. arbejdstime end i resten af landet målt ved 
timeproduktiviteten, der er knap 18 pct. højere 
i Region Hovedstaden end i resten af Danmark. 
Timeproduktiviteten i både fremstilling og service, hvor 
den overvejende del af beskæftigelsen er, er højere i 
hovedstadsområdet end i resten af landet. Kun inden 
for landbrug mv., der udgør mindre end 0,5 pct. af 
beskæftigelsen i Region Hovedstaden, er produktiviteten 
højere uden for hovedstadsområdet.




