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Kommunerne har skabt en kommunalreform ll fra 1985 frem til i dag,

I 2007 stdr vi altsd i virkeligheden ved kommunalreform lll,

Af Roger Buch

Danmark st6r over for en strukturreform, som vil blive gennemfort

fra 70A7, men som allerede har udlost stor aktivitet i kommuner og
amter, der er ifuld gang med forberedelsen af reformen. Reformen vil

reducere landets 14 amter til fem regioner og antallet af kommuner

fra 275 til omkring 100, lnden nytir 2004 skal kommunerne med-

dele indenrigsministeren, hvilke af deres nabokommuner, de snsker
sammenlegning med eller alternativt hvilke af naboerne, der indg6s
samarbejdsaftaler med. S;5 snart der er givet grant lys fra Folketinget,
kan de nye kommuner begynde de egentlige forberedelser.

Kommunalvalget den 19. november 2005 er en vigtig milepal,

for her valges politikerne til de nye kommune[ og de har s5 et 6r til
planlagning af sammenlagningen. De gamle kommunalbestyrelser
f6r samtidig forlenget deres valgperiode med et 6r. Mange borgere
vil altsS i 2006 have to kommunalbestyrelser: Den nye planleg-
gende og den gamle, som vil st6 for den daglige drift i 2006 p6

baggrund af de budgette[ som vedtages for valget i 2005.

Konsekvenser for de aldre
De nye kommuner vil f6 konsekvenser for alle borgere - ogsi
aldre borgere. De 275 forskellige skatte- og serviceniveauer skal
harmoniseres til 100, Nogle vil alts6 opleve stigende skat, mens

andre fir glade af det modsatte. Nogle vil fd mere og bedre

service end fsr, mens andre vil marke foningelser. Eksempelvis

bruger de kommunel som betaler mest til hjalp til aldre over
65 6r mere end 55.000 kr. pr. aldre, mens de, som giver mindst,
anvender omkring 30.000 kr. Hvis to sddanne kommuner skal
lagges sammen, skal der findes et falles niveau, hvilket bliver et

stort politisk slagsm8l.
Pi samme mdde giver kommune4 der tildeler mest hjemme-

hjelp, mere end 10 timer pr. uge i gennemsnit pr. aldre, mens
de kommune[ som tildeler mindst hjemmehjelp, giver to en halv
time i gennemsnit pr. aldre. NAr to, tre eller fem kommuner sam-

menlegges, vil der alts6 vare vidt forskellige serviceniveauer i
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forhold til de aldre borgere. Den samme type eldre behandles
ikke ens i kommunerne, men efter reformen skal behandlingen
vare ens. 0gs6 institutionsstrukturen vil komme i sogelyset: Skal
alle plejehjem bevares? Skal der vare en integreret ordning, som
nogle kommuner har valgt, eller en ikke-integreret ordning, som
andre har valgt? Der venter alts6 store politiske slagsmSl i de nye
kommunel og her kan alle aldre - og alle andre borgere - godt
ruste sig, hvis ikke losningen skal blive laveste fallesnavner.

Den lyttende kommune
Strukturreformen vil ogsi i bredere forstand vere en anledning til
at revurdere hele den m6de, som kommunerne fungerer p6, og det
kan fsre til bdde forbedringer og forringelser. Formentlig vil linjen
fra de seneste 15 6rs reformer blive fulgt. Den sikaldte Neur Public
Management-bolge har blandt andet bygget pi decentralisering
til institutionerne/brugerbestyrelserne, bruger- og borgerunderss-
gelser; kontraktstyring osv. Disse mange delreformer har endret
kommunernes funktionsm6der i sA stort et omfang, at de samlet
set har skabt en kommunalreform ll fra 1985 frem til i dag. | 2007
stlr vi alts6 i virkeligheden ved kommunalreform lll,

Det fremherskende ideal i kommunalreform ll har varet den
'responssive stat', som det blev formuleret i midten af 1980'erne:
Et ideal om at den offentlige sektor skal lytte til borgerne og
tilpasse ydelserne til borgernes snsker. ldealet om den lyttende
kommune lyder meget demokratisk og tiltalende, men spargsm8-
let er; hvor godt mange aldre passer ind i mangement-guruernes
moderne svstemer?

Passer ikke til de aldre
For forudsatningen for; at kommunen kan lytte er, at der bliver
sagt noget. 0g mange aeldre er for svage til at sige noget eller til
at sige det sarligt hojt. Her passer unge, ressourcesterke, hojtud-
dannede, internetbrugende, bilksrende ,., mennesker langt bedre

ind i den moderne offentlige sektor. Nogle aldre har ingen pro-
blemer: De kan bruge tast-selv systemerne pe internettet, de kan
forhandle deres servicekontrakt med kommunen, de kan benytte
frit-valg-mulighederne, de kan deltage i brugerundersogelser osv.
Men mange aldre kan ikke alt dette og ej heller gi ind i brugerbe-
styrelsen eller eldrerddet. Det er et af de mest oversete problemer
i velfardstaten: At store grupper af borgere ikke passer ind i de
moderne modeller og ikke kan benytte de mange muligheder.
0g hvem vinder s6 kampen om ressourcerne? De hojtr6bende og
aktive? Eller de tavse og passive? Dette er en stor udfordring ikke
mindst for aldreomridet. Kommunalreform ll er p6 mange mider
en lige sd stor udfordring, som den kommende reform lll. 0g pro-
blemet med 'de tavse borgere' er ogsi yderst relevant i forhold til
de mange politiske slagsmil, som strukturreformen udlsser i 2006
og Srene fremover. 0gs5 her kan det vise sig at vare en fordel at
vere ung, ressourcestark, hojtuddannet, internetbrugendg bilksr-
ende osv. * en fordel b6de for at vinde kampen, men ogsd en fordel
i forhold til at leve med konsekvenserne af bSde reform ll og lll.

Roger Buch er ph.d:, cand.scient.pol. samt lektor ved Danmarks
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