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HVEM ER HAN?
Forsker siden 1993. 

Først ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet i Odense

 Amts- og kommunalvalg
 Partier: lokale partiorganisationer og medlemmer
 Amtspolitik: embedsmænd, politikere, borgere
 Danskernes holdning til demokrati
 Danskernes holdning til EU
 Danskernes holdning til globalisering
 Medier og politik
 Danskernes syn på public service nyheder
 Journalistik og kommunikation i danske regioner

Siden 2004 forsker og underviser ved 
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus



DANSK POLITIK

 Demokratidiskussionen

 1840’erne – 1901/1915

 Velfærdsstatsdiskussionen

 1900-1980’erne





DANSK POLITIK

 Demokratidiskussionen

 1840’erne – 1901/1915

 Velfærdsstatsdiskussionen

 1900-1980’erne

 Produktionsdiskussionen



AMTER OG KOMMUNERS UDVIKLING

 Etableringsfasen – kommunalreform I
• 1960’erne - ultimo 1970’erne
• etablering af fysiske institutioner, administration, rutiner og roller

 Konsolideringsfasen
• slutningen af 1970’erne – medio 1980’erne
• ”hvilen på laurbærrene”

 Reformfasen – kommunalreform II
• Slutningen af 1980’erne –
• Ændring af organisering, roller og rutiner
• færre forvaltninger og udvalg, decentralisering til institutioner,   

mål- og rammestyring, bruger- og borgerundersøgelser, Ny løn, 
kvalitetssikring, kontraktstyring, kommunale samarbejder, digital 
forvaltning …

 Strukturreform – kommunalreform III



IKKE KUN KOMMUNER …



20. februar 2008









TIDENS LØSEN

 Fødevarekontrollen
 32 kommunale levnedsmiddelkontrolenheder, to statslige kødkontroldistrikter og dele af 

Fiskeridirektoratet sammenlægges til 11 fødevareregioner 
1. Januar 2000+ senere yderligere sammenlægning

 Told- og skat
 I 1999 selskabsligning flyttes fra kommuner til stat (20%)
 Nov. 2005 staten overtager også ligning af lønmodtagere

 Domstolsreform 
 Fra 84 til 24 – 1. Januar 2007

 Politikredsreform
 Fra 54 til 12 – 1. Januar 2007

 Videregående uddannelse
 Fra 12 universitet og 13 sektorforskningsinstitutioner til 

8 universiteter

 Udbetaling Danmark

 Centraliseringen internt i regioner og kommuner (skoler, biblioteker, rådhuse….)

…………………….

 Skifteretterne 

 ??????          





UDHULINGEN AF STATEN

Nationalstaten

Overnationale enheder: 

EU, FN, WTO …

Subnationale enheder: 

regioner, kommuner …

Lokale 

civilsamfund: 

Foreninger, 

organisationer, 

netværk

Globalt 

civilsamfund: 

Transnationale 

organisationer, 

netværk

Globalt marked: 

Virksomheder, 

TNC, finansielle 

markeder

Nationale 

civilsamfund: 

organisationer, 

netværk

Nationalt marked: 

Mindre skat, 

udlicitering …

Lokale marked: 

Mindre skat, 

udlicitering, 



STATENS JAGT PÅ DEN TABTE MAGT

Globaliseringspolitik

Markedsstyring – New Public Management?

Centraliseringspolitik – Kommunalreform!

Refleksion:
 Opgivet kampen mod magt-tabet til markedet!

 Udviklingen kan også ses som statens reaktion på 
overbebyrdelse: uendelige behov, begrænsede 
ressourcer

 vækst og herefter den evig jagt på effektivisering



PETER MUNK CHRISTIANSEN:
DEN UMULIGE REFORM - STRUKTURREFORMEN

Hovedstadskommission (1995)

Opgavekommission (1998)

En større strukturreform kan kun laves med 
deltagelse af i hvert fald V og S

Reform umulig under V-ledet regering: 

2001: 138V og 80S. 2005: 36V og 45S

Statslig-(amts-)kommunal korporatisme

Asymmetrisk belønnings-/strafstruktur

…



PETER MUNK CHRISTIANSEN:
IKKE ÉN, MEN MANGE REFORMER

Skatteinddrivelsesreform
Miljøforvaltningsreform
Arbejdsmarkedsforvaltningsreform
Sociale og psykiatriske institutioner
Sundhedsreform
Gymnasier
Kommunale erhvervsservice

 Hver for sig knyttet til en nogenlunde velafgrænset 
sektor med særegen interessekonstellation og  
særegen institutionel struktur  to typer af 
logikker: 

 (1) Hovedarkitekturlogik (2) sektorlogikker



”ingen planer” og ”ikke har overvejelser”

”frivillige strukturtilpasninger”

”stjæle opmærksomheden”

”gå en anden vej”

”binde energi” og ”slukke virkelysten”

”bedst hvis ønsket kommer fra dem der skal deltage”

”fast tro på” at ændringer skal ”bygge på lokal ønsker og behov”

ikke ”en centralt fastsat detaljeret gennemtænkt elitær plan…”

(Bilag 374, Åbent samråd, Folketingets Kommunaludvalg, 20. Juni 2002)

MINISTEREN…



20. juni 2002: Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen afviser i åbent samråd i

folketingets kommunaludvalg planer om og fornuften i en reform

1. august 2002: Referat offentliggøres på folketingets net-sider

9. august 2002: Efter Venstres sommergruppemøde meddeles det, at 

strukturkommissionen skal nedsættes

1. oktober 2002: Strukturkommissionen nedsættes og sidste medlemmer

udpeges den 21. oktober

9. januar 2004: Strukturkommissionens rapport offentliggøres

- Høringsfase

27. april 2004: Regering kommer med udspillet ”Det nye Danmark”

24. juni 2004: Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om

strukturreform

15. november: Kommunalvalg 2005

1. januar 2006: Nye – og gamle kommunalbestyrelser - træder til

1. januar 2007: De nye kommuner tager over



VISIONEN

”Den offentlige sektor skal i det hele 
taget indrettes på borgernes præmisser 
og med udgangspunkt i deres behov. 
Man skal ikke henvende sig flere 
forskellige steder, før man finder den 
rette myndighed. Med kommunerne 
som hovedindgang til den offentlige 
sektor bliver det mere enkelt og 
overskueligt for borgerne at finde ud af, 
hvor man skal henvende sig. Ansvaret –
ikke mindst for de svageste borgere –
bliver langt mere entydigt placeret.

Regeringen ønsker en enkel og effektiv
offentlig sektor tæt på borgerne, hvor 
skranker skal brydes ned, og vaner 
tænkes om. Regeringen vil skabe en 
offentlig sektor med én indgang og ét 
mål: Mennesker først.”



VERDENS STØRSTE KOMMUNER?
England 137.000

Irland 109.000

Danmark – efter 55.000

Portugal 32.000

Sverige 30.800

Holland 29.200

Danmark – før 19.200

Belgien 17.000

Finland 11.600

Norge 10.300

Italien 7.200

Tyskland 5.600

Spanien 4.800

Schweiz 2.600

Frankrig 1.600









KOMMUNALPOLITIK ER VIGTIGT!



… OG ER BLEVET VIGTIGERE



VERDENS STØRSTE KOMMUNER ØKONOMISK?







HVEM SPØRGER MAN OM REFORMEN?

Ledelsen?

Frontpersonalet?

Brugerne?

Borgerne?



BÆREDYGTIGHED?

” Æbletræet er allerede bæredygtigt ”

(Politikens Nudansk Ordbog)

Bæredygtighed                          Levedygtighed

” Evnen til at udvikles og overleve uafhængigt”

Kommuner og amters bæredygtighed?

– eller argumenternes bæredygtighed?



Økonomi                      
Demokrati Faglighed

En oversigt over viden om de tre dimension før reformen i mit kapitel heri:

Bæredygtighedens dimensioner?





STORDRIFTSFORDELENE OG

DE U-FORMEDE KURVER

Administrativt ressourceforbrug 1991, indekseret og korrigeret for udgiftsbehov



+ 840 mio.

+ 1650 ansatte



NIRAS undersøgelsen – aug. 2009





Evalueringen af kommunalreformen 2013



REFORMEN ER IKKE EVALUERET

 Rapporten er primært en 
evaluering af de regionale 
opgaver, som blev fjernet 
fra det amtslige niveau og 
overtaget af kommunerne

 Den kommunale – den 
absolut vigtigste del af 
reformen er IKKE 
sytematisk evalueret 



 12 pct. indtil 1930’erne

 20 pct. efter besættelsen

 30 pct. medio 1960’erne

 40 pct. i 1970

 50 pct. i 1988 falder så, men når 50 pct. igen i 1999 
og igen igen i 2005
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HVORFOR SKÆRES DER NED?
- DEN ØKONOMISKE KRISE - BESKÆFTIGELSEN



KOMMUNERNE HAR STYR PÅ ØKONOMIEN – MEN

DET KOSTER JOBS



Økonomi                      Demokrati

Faglighed

Faglig bæredygtighed?



FAGLIG BÆREDYGTIGHED?

Ingen gode teorier og kun sparsomme 
undersøgelser, som viser:
 Der er faglige ulemper i små enheder:

÷ råd, rekruttering, karrierer, specialisering

 Men der er også faglige fordele:
+ korpsånd, helhedstænkning, fleksibilitet

 (Og der kan findes løsninger på problemerne –
udlicitering, samarbejde…)

 Problemerne er undtagelsen ikke reglen



KOMMISSIONEN – FAGLIGT

”På en række sektorområder er der identificeret væsentlige
svagheder, der knytter sig til den nuværende struktur. Disse
svagheder er af en karakter, så de nedsætter niveauet for eller
fordyrer den service borgeren modtager, og omfatter områder af stor
betydning for de berørte borgere, herunder sundhed, beskæftigelse,
grupper med særlige behov, specialundervisning og skatteområdet.

På andre områder er der indikationer på svagheder, der også til en vis
grad fører til et lavere serviceniveau eller fordyrelse, men ikke
isoleret set har en karakter eller vægt, der kan begrunde ændringer i
den offentlige sektors struktur. Det gælder psykiatri,
ungdomsuddannelser, integration, planområdet, miljø, planlægning
og drift af den kollektive trafik i hovedstadsområdet og øvrige
udvalgte driftsopgaver.”

”Der er ligeledes vurderingen, at de strukturmæssige rammer for
opgaveløsningen på nogle områder, herunder den almindelige
folkeskole-undervisning og daginstitutionsområdet, generelt må
betragtes som rimeligt velfungerende, om end den givne struktur ikke
giver mulighed for fuldt ud at indhøste stordriftsfordele og ikke sikrer
optimale vilkår for at give borgerne bredde i valgmulighederne.”
(S: 13)



DET INDE I STRUKTUREN SKABER FORSKELLE – IKKE

STRUKTUREN!



HVAD ER DEN GODE FOLKESKOLE?

 Ingen skole!

 Den sorte skole i 1950’erne

 Den frie pædagogik i 1970’erne

 Den individualiserede undervisning nu

 Hvad er den gode skole om 20 år?













BILLIGERE SKOLE? – NEJ DYRERE



BEDRE RESULTATER? – NEJ DÅRLIGERE











Økonomi                      Demokrati

Faglighed

Faglig bæredygtighed?



DEMOKRATISK BÆREDYGTIGHED

Hvad siger teorierne?

”Small is beautiful”

Hvad siger undersøgelserne?

At størrelse er ligegyldig 

– demografi er det vigtige



KOMMISSIONEN – DEMOKRATISK

”Hovedkonklusionen på undersøgelsen er, at store 
kommuner ikke er mindre demokratiske end små.”

”Undersøgelsen belyser imidlertid ikke om 
geografiske forhold – f.eks. Kommunens 
arealmæssige udstrækning – har nogen betydning 
for opfattelsen af politisk nærhed og demokrati, 
ligesom det selvsagt ikke er muligt at vurdere, om 
det forhold at kommunestørrelse ifølge 
undersøgelsen generelt ikke har betydning for 
borgernes opfattelse af det lokale demokrati, vil 
kunne overføres til nye sammenlagte kommuner.

(S: 17)



Dynamisk analyse
Før reform Efter reform







POLITIKERROLLER

 Lige så mange problemer og beslutninger, men færre politikere

 Travlhed - volumen

 Delegation: 

 Embedsmænd skal lære, at træffe beslutninger uden 
politikernes indblanding

 Politikerne skal lære at finde sig i, at de ikke må blande sig 

 Specialiserede embedsmænd giver stærkere modspil

 Viden, kendskab, jordforbindelsen

 Ressourcer: uddannelse, fra mundtlighed til skriftlighed

 Generalisten vs. sagsbehandleren, vagthunden



UDFORDRET DEMOKRATI…

Hovedkonklusionen er, at lokaldemokratiet er udfordret. …  men det er 
ikke udfordringer, der alene kan tilskrives kommunalreformen. … 
Sandsynligheden for at stemme, hvis der blev afholdt kommunalvalg i 
morgen, er større for borgere i sammenlagte kommuner end for 
fortsætterkommuner. Omvendt kan reformen, den nye 
opgavesammensætning mv., have fjernet fokus fra dialogen med 
borgerne og skabt større afstand mellem borgerne og deres 
lokalpolitikere. Vi finder, at fundamentet for dialogen er udfordret, 
idet kommunerne er truet på identiteten, og fordi 
kommunalpolitikerne mangler mod i dialogen med borgerne. 
Kommunalpolitikerne skal blive mere politiske, og arbejdsformen i 
kommunalbestyrelsen skal understøtte dette. Endelig skal der gøres 
en ekstra indsats for at indgå i dialog med unge og vise dem 
betydningen af at tage ansvar og engagere sig i samfundet.



MINDRE TILLID OG SELVTILLID



MINDRE LOKALPOLITISK SELVTILLID



MINDRE VIDEN



FALDENDE INTERESSE



MINDRE LYDHØRE POLITIKERE – MEN KOMPETENTE



AKADEMISERING



VALGDELTAGELSEN



VEJLES NYE VARTEGN - BØLGEN







STORE SATSNINGER



 Lægen

 Skolen

 Købmanden

 Biblioteket

 Daginstitutionen

 Plejehjemmet

 ….



Økonomi                      Demokrati

Faglighed

Service

Løsning af  samfundsproblemer

Lokalsamfund

Skatteborgere Arbejdspladser

Det som er på spil









UDFORDRINGERNE FOR MEDIERNE EFTER EN REFORM

Mediestruktur følger ofte offentlig struktur

- sende og udgivelsesområder følger offentlig struktur

- reformen skaber uoverensstemmelse mellem politisk      

struktur og mediestruktur og behov for tilpasning

- Amtsligt organiserede aviser, radio/TV - nye regioner?

- Samme journalistiske ressourcer?

- regionalt?

- kommunalt?

- Helhedsperspektivet?

- Identitet og forståelse?

- fra Århus til Thyborøn eller Ringkøbing?

- fra Odense til Esbjerg?

- Fra Sønderborg til Esbjerg?



ER DET SLUT MED FUSIONER I DANMARK?



















GØR REGIONER DET GODT?



BILLIGERE OG

BILLIGERE….



NEDLÆGGES ELLER FUSIONERS REGIONER?

 Har regionerne siden 2007 – og tidligere – løst 
opgaven godt, billigt og effektivt?

 JA

 Nedlægges eller fusiones de alligevel?

 JA det blev de i 2007

 JA en kommende V-ledet regering lægger op til fusion 
eller nedlæggelse-



VISIONEN

”Den offentlige sektor skal i det hele 
taget indrettes på borgernes præmisser 
og med udgangspunkt i deres behov. 
Man skal ikke henvende sig flere 
forskellige steder, før man finder den 
rette myndighed. Med kommunerne 
som hovedindgang til den offentlige 
sektor bliver det mere enkelt og 
overskueligt for borgerne at finde ud af, 
hvor man skal henvende sig. Ansvaret –
ikke mindst for de svageste borgere –
bliver langt mere entydigt placeret.

Regeringen ønsker en enkel og effektiv
offentlig sektor tæt på borgerne, hvor 
skranker skal brydes ned, og vaner 
tænkes om. Regeringen vil skabe en 
offentlig sektor med én indgang og ét 
mål: Mennesker først.”



KONKLUSIONER

 Danmarkshistoriens største reformkompleks

 Som kom ud ad ingenting – en velfungerende struktur væltes pludseligt omkuld

 Danmark er gennemsyret af fusionstankegangen

 Implementeringen gik overraskende godt, men selvfølgelig masser af problemer

 Reformomkostningerne var enorme, men er aldrig undersøgt

 Der blev ikke umiddelbart vundet økonomiske stordriftsfordele

 Øget administration

 Ingen forventninger om store faglige stordriftsfordele på de brede områder –
skoler, ældre

 Ingen store demokratiske effekter, men på kort sigt lavere valgdeltagelse. På 
længere sigt mindre viden og oplevelse af fjernhed/fremmegørelse overfor 
lokaldemokratiet

 Større politisk handlekraft, som har været fordel under den økonomiske krise, 
hvor der er skåret ned på kommunal service, lukket 100 biblioteker, flere 
hundrede skoler osv.

 Akademisering af kommunalpolitikerne

 Fusionerne ruller videre internt i kommuner, men også i stat og region

 Måske igen regionsreform efter næste folketingsvalg







AFVANDRINGEN FRA BYGDERNE



Jagten på den ideelle struktur? 

eller

Jagten på den perfekte borger?

bybo, selvpensionsopsparende, bilejende, 
pendlende, højtuddannede, internetbrugende, 
kritiske og utilfredse, fritvalgsforbrugende
unge borgere


