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1. Introduktion 
I Interreg5A-projektet Benefit4Regions stod samarbejdet mellem de danske og tyske projektpartnere i 
forhold til styrkelsen af det landlige område i forgrunden. Derved fandt man ud af, at 
rammebetingelserne er forskellige angående samarbejdet mellem landene på grund af forskellene i 
forvaltningsstrukturer i Tyskland og Danmark. Denne viden om de administrative forskelle er et vigtigt 
aspekt for fra start af at få en forståelse for partnernes forskellige rammebetingelser. Dette papir 
fokuserer på forvaltningsstrukturerne i Tyskland og Danmark og prøver at gøre den genererede viden 
og de samlede erfaringer i projektet Benefit4Regions tilgængelig for målgruppen ”offentlig 
organisation”. Allerede ved første øjekast bliver det tydeligt, at de kommunale strukturer adskiller sig 
stærkt fra de danske (se nedenfor). Disse forskelle på de forskellige forvaltningsniveauer (især på 
kommunalt niveau) bliver uddybet på de følgende sider. Der bliver især informeret om administrative, 
lovmæssige og skattemæssige forskelle. Senere bliver den kommunale strukturudvikling såvel som 
emnerne, kultur og kommunikation, ud fra en tysk-dansk synsvinkel betragtet. Til sidst følger en 
konklusion. 

 

Kommunal opdeling i regionerne Syddanmark og Slesvig-Holsten  
(Region Sønderjylland-Slesvig, 2015) 
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2. Forvaltningsstrukturer 
2.1 Tyskland  

§ Prægende kendetegn: Føderalisme 

= Statsligt organisationsprincip, som deler statsligheden i to grupper: Enkelte dele med 
indskrænket selvstændighed og statsligheden er lagt sammen i en overordnet helhed. 

o I Tyskland fungerer de enkelte delstater som dele, mens Forbundsrepublikken 
Tyskland udgør helstaten. 

o Denne form for decentral forvaltningsenhed har en lang tradition i Tyskland og 
startede allerede i Det Hellige Tysk-romerske Rige. 

o Føderalismens forankring i den tyske grundlov (1949) er især grundet i, at en 
magtkoncentration på helstatsniveauet ligesom til nationalsocialisternes tid skulle 
forhindres (Klaeren, 2013; Pahl-Weber et al., o.D.). 

§ I Tyskland eksisterer der forskellige forvaltningsniveauer. Der findes et statsligt, et regionalt 
og et kommunalt niveau. Det sidstnævnte niveau er opdelt i endnu tre niveauer 
(kredsadministration, embedeadministration (særligt kendetegnet i Slesvig-Holsten) og 
kommuner). 
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Oversigt over forvaltningsstrukturen i Tyskland (Land Schleswig-Holstein, 2012; Pahl-Weber et al., 
o.D.; Wikipedia Contributors, 2017) 

Forvaltningsniveau 
 

Antal af deres territoriale 
enheder 

Eksempel 

Statsligt niveau: 
Forbund 

1 Forbundsrepublik Tyskland 

Regionalt niveau: 
Delstater 

16 delstater og bystater Slesvig-Holsten (SH) 

Kommunalt niveau: 
Kredsforvaltning 

284 kredse og kredsfrie 
byer (DE) 

Kreds Plön 

Kommunalt niveau: 
Embedeadministration 
(særligt kendetegnet i SH) 

85 embeder og 
embedesfrie kommuner 
(SH) 

Embede Schrevenborn 

Kommunalt niveau: 
Kommuner 

11.012 kommuner (DE 
2018) 

Kommune Heikendorf 

 

 

 
 
  



 

 5 

2.2 Danmark 
§ Prægende kendetegn: Centralisering 

= Politisk ordning, hvor hele magten ligger et sted (Schneider und Toyka-Seid, 2019) 

o Den centrale forvaltning af helstaten ligger i midtpunktet. Selvstændigheden af 
enkelte regioner og grupper indenfor staten bliver indskrænket. 

o Centraliseringsformen eksisterer i Danmark pga. den langvarige eksistens af 
kongeriget. Det statslige system i Danmark forandrede sig i oplysningstiden hen til et 
parlamentarisk monarki og bibeholdt på samme tidspunkt dets centraliseringsform. 

o Den stærkeste forandring i Danmarks nyere historie er kommunalområdereformen i 
2007, hvor kommunernes antal blev reduceret fra 260 til 96 kommuner. (The Ministry 
for Economic Affairs and the Interior, 2014) 

§ I Danmark findes der ligesom i Tyskland et statsligt, et regionalt og et kommunalt 
forvaltningsniveau. Det sidstnævnte niveau er i modsætning til Tyskland ikke videre opdelt. 

 

Oversigt over forvaltningsstrukturen i Danmark (Aktualiseret: April 2019) (The Ministry for Economic 
Affairs and the Interior, 2014; Wikipedia Contributors, 2019) 

Forvaltningsniveau 
 

Antal af deres 
territoriale enheder 

Eksempel 

Statsligt niveau: 
Centralisering 

1 Kongeriget Danmark 

Regionalt niveau: 
Regionerne 

5 Region Syddanmark 

Kommunalt niveau: 
Storkommuner 

98 Sønderborg Kommune 
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3. Kompetencer, skatteopkrævning og lovgivning 

3.1 Tyskland 
Forvaltningsniveauets kompetence i Tyskland (Egen fremstilling efter Region Sønderjylland-Schleswig, 2015) 

Forbund 

 

 

 

Lovgivning 

- Råder over lovgivningskompetence 
- Forbundets enlige lovgivningskompetence (f.eks. udenrigspolitik, forsvar) 

Skatteopkrævning 

Opdelingen af skatteindtag: 
- Kommuner og beskatningen af kapitalafkast (50%) 
- Kildeskat og indkomstskat (42,5%) 
- Omsætningsafgift (51,4%) 
- Samlet indkomst fra en række andre skatteformer 

Delstater 

 

Lovgivning 

- Råder over lovgivningskompetence 
- Delstatens enlige lovgivningskompetence (f.eks. kultur, uddannelse) 

 
Skatteopkrævning 

Opdelingen af skatteindtag: 
- Kommuner og beskatningen af kapitalafkast (50%) 
- Kildeskat og indkomstskat (42,5%) 
- Omsætningsafgift (46,5%) 
- Diverse, andre skatteformer (f.eks. arv, erhverv, motorkøretøjer, lotteri, 

brandsikring, øl)  

Kredsforvaltning Lovgivning 

- Ingen lovgivningskompetence 

Skatteopkrævning 

- Opkrævning af mindre afgifter (f.eks. på jagtbevis) 

Kommuner Lovgivning 

- Ingen lovgivningskompetence 

Skatteopkrævning 

- Får en del af skatteindtægterne 
- Har mulighed for at opkræve lokal forbrugsskat 

 
Opdelingen af skatteindtag: 

- Kildeskat og indkomstskat (15%) 
- Omsætningsafgift (2,1%) 
- Fastsætter skattesats (korrekturfaktor) til bestemte erhvervsskatteformer 
- Opkræver diverse, andre skatteformer og afgifter (f.eks. på fast ejendom, 

ens anden lejlighed, hundeskat) 
 
è Får gennemsnitligt 13% af hele skatteopkrævningen (2010) 
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Overordnede 
kompetencer 

Lovgivning 

- Opdelte (”konkurrerende”) lovgivningskompetence mellem 
forbundet og delstaterne (miljø-, civil- og straffelov) 

 

Skatteopkrævning 

- Overordnet transfersystem: Udligningsvedtægt  
o Både vandret og vertikal 
o F.eks. delstatsfinansieringsudligning 

 

3.2 Danmark 
Forvaltningsniveauets kompetence i Danmark (Egen fremstilling efter Region Sønderjylland-
Schleswig, 2015)  

Centralregering Lovgivning 

- Lovgivningen foregår gennem flertalsprincippet (Folketinget) 

Skatteopkrævning 

- Opkræver skatter og afgifter på forskellige niveauer 
- Indeholder en langt større del af skatteindtægterne sammenlignet 

med den tyske forbundsregering 

Regioner Lovgivning 

- Ingen lovgivningskompetence 

Skatteopkrævning 

- Ingen selvstændig skatteopkrævningsret 
- Finansieret gennem statslig nøgletildeling såvel som midler fra 

EU-fonde 
- Regionerne forvalter og anvender pengene i overensstemmelse 

med staten 

Storkommuner Lovgivning 

- Ingen lovgivningskompetence 

Skatteopkrævning 

- Har en egen skatteudskrivningsret 
- Opkrævning af indkomstskat fra i kommunen bosiddende 

personer  
- Opkrævning af bundskat/ejendomsskat 
- Får derudover bloktilskud fra staten 
- Kommunerne for gennemsnitligt 26% af hele skatteindtægterne 

(2010) 
è Højere indtægtsgrundlag end de tyske kommuner (13%) 
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4. Kommunal strategiudvikling 
Områdeordenen angående planlægningsfremgangsmåden og ansvarligheden er forskellig i Tyskland 
og i Danmark 

4.1 Danmark 
I Danmark bliver landets planlægningsdirektiv som det vigtigste, statslige planlægningsdokument af 
centralregeringen offentliggjort og skal konkretiseres gennem kommunale planlægningsstrategier af 
regionerne og kommunerne. Disse kommunalplaner baseres på en overordnet vision om, hvordan 
kommunerne skal udvikles i de næste år og definerer, hvilke mål der skal forfølges for at sikre 
kommunalplanens udvikling. Kommunerne er forpligtet til at udvikle planlægningsstrategien for 
forskellige områder (f.eks. klima, trafik, uddannelse), og dokumentet skal videreføres alle fire år. Der 
findes derudover kontrolmekanismer, som består i, at planlægningsstrategien skal meldes til de 
overordnede myndigheder. Her bliver de tilstræbte udviklinger sammenlignet med det fælles 
planlægningssystem. Hvis der opstår et behov for frivillige lokalplaner i forhold til enkelte kommuner, 
kan disse fremstilles. Disse komplementerer kommunalplanerne og bliver bl.a. brugt til, at borgerne 
kan skabe den lokale udvikling (Erhvervsstyrelsen, 2018.). 
 
4.2 Tyskland 
I Tyskland er områdeplanlægningen opdelt på forbund-, delstats-, kreds-, og kommuneniveau. 
Forbundet udgiver områdeordensplaner, som styrer områdeudviklingen for hele Tyskland. De heri 
indeholdte bestemmelser bliver præciseret i delstatsplanlægningen (på delstatsniveau) og 
regionalplanlægningen (kredsoverskridende). Kommunerne råder over planlægningssuveræniteten 
angående planer til brug af området og byggeriet. I forhold til brugen af planlægningsstrategierne 
findes der forskelle mellem den tyske og den danske side. I Tyskland er det muligt at kredsene 
fremstiller kommunale planer frivilligt, for at kunne styre deres egne udvikling. Kommunerne er ikke 
forpligtet til dette, og strategierne har en lidt uofficiel karakter, som ikke udgør en forskrift til 
kommunerne, offentlige kontorer eller byer. Tit bliver denne form for planlægning kaldt for 
”handlingsstrategi”. Dette medfører bl.a., at alle kredse har deres egne idéer angående funktionen og 
omfang af strategipapirerne (Schmidt, 2015; Pahl-Weber et al. o.D. (1,2); Umweltbundesamt, 2017).  
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5. Kultur og kommunikation i 
grænseoverskridende kontekst 
Ved siden af kendskabet til forskellene i forvaltningen er udviklingen af interkulturelle kompetencer og 
overvindelse af sprogbarrierer vigtige aspekter i grænseoverskridende samarbejde. Den gensidige 
opfattelse kan i form af positive og negative stereotyper have en særlig indflydelse på det 
grænseoverskridende samarbejde (Hallsteinsdóttir et al., 2015). Dette bliver tydeligt i 
kommunikationen. Kommunikationen består i fremsendelse af tanker, informationer og anvisninger 
(Hurn and Tomalin, 2013). Forskellene i kommunikationen, mentaliteten og arbejdskulturen er grunde 
til manglende, grænseoverskridende samarbejde (Inclán Garcia, 2017). Tyske, territorielle enheder 
bliver almindeligvis beskrevet som mere bureaukratisk end danske. Danske enheder bliver derimod 
beskrevet som åbne for nye metoder og transparente. Dette genspejles på individuelt niveau, hvor 
danskerne for eksempel beskriver sig selv som mere kreative, hvorimod tyskerne ikke gør det. 
Tyskerne bliver derimod beskrevet som strukturerede. Erfaringerne fra Benefit4Regions bekræfter 
disse resultater delvis. Disse bliver skildret i rammedokumentet ”communication basics” (Kruse, 
2019). Kendskabet til interkulturelle forskelle, stereotyper og barrierer i kommunikationen kan have en 
positiv effekt på samarbejdet mellem forskellige forvaltningsstrukturer. 
 

6. Konklusion 
”I praksis findes der vigtige, grænseoverskridende forskelle i de transregionale ansvarligheder i 
Tyskland og Danmark. Kort sagt: Forvaltningsniveauerne er ofte ikke til at sammenligne. I Tyskland 
findes bestemte, bureaukratiske opgaver på delstatsniveau. I Danmark findes de derimod på regionalt 
eller kommunalt niveau. På samme tid har kommunerne i Danmark en meget større kompetence og 
flere opgaver end de tyske kommuner. Dette viser, at forskellige, offentlige kooperationspartnere i et 
transregionalt, grænseoverskridende samarbejde ikke altid er de samme, når det handler om 
kompetencer og opgaver i de pågældende områder.” (Region Sønderjylland, 2015). 
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