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Dansk politik
 Demokratidiskussionen

– 1840’erne – 1901/1915

 Velfærdsstatsdiskussionen
– 1900-1970’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



  

Ulrik Kjær og Leif 
Olsen

Kommunesammenlægn
ingens første år bedømt 
af borgerne på 
Bornholm

AKF Forlaget

Bornholms fem kommuner blev 
sammenlagt den 1. Januar 2003.

I oktober/november 2003 blev 
bornholmerne spurgt om deres 
vurdering - undersøgelsen pegede:

”… ganske entydigt på, at de 
bornholmske borgere bedømmer 
kommunesammenlægningen, som 
den er forløbet hidtil, ganske 
negativt.”

        Sammenlægning?
Ja Nej

2001:              74 26
2003:              52 48
2005:              65 35



  

Men dog enkelte lyspunkter

Dem som ser noget positivt peger på:
 Politisk kraft
 Ens pris og service på hele øen
 Høste stordriftsfordele
 Én stemme udadtil

Lyspunkter … men en tredjedel 

kan slet ikke se noget positivt!



  

Det mest negative

 Politikerne
 Dårlig økonomi
 Skolelukninger

 Hamstring før sammenlægning, 
overgangsproblemer, 
serviceforringelser, centralisering …



  



  



  

Demokratisk bæredygtighed

Hvad siger teorierne?

”Small is beautiful”

Hvad siger undersøgelserne?



  

Valgdeltagelsen 1997



  

Andre demokratiske 
sammenhænge

Jo større kommuner:

 Des mindre aktive borgere i valgkampe

 Des mindre personlige kontakter fra borgerne

 Des flere kontakter fra interesseorganisationer

 Des mere aktive partiorganisationer

 Des mere politikerlede



  

Borgere pr. politiker



  

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)
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Bornholm

”Chefen for skoleområdet i 
regionskommunen fortæller, at de nye 
lokalpolitikere valgte at reagere hurtigt efter 
tiltrædelsen. Årsagen var et dramatisk 
faldende fødselstal, men Tom Christensen 
vurderer, at det var reformen, som satte 
skub i sagerne. – Jeg tror ikke, at man ellers 
havde haft modet til det i det omfang. Vi kan 
godt mærke, at politikernes distance er ved 
at vokse til et mere overordnet niveau, siger 
skolechefen.”

Fyens Stiftstidende, 6. februar 2005.



  

Bornholm – 
Thomas Thors, tidligere borgmester



  

Dynamisk demokratisk analyse
1) Lokalområdernes faldende relative vægt

- skole-,plejehjems-, daginstitutions, biblioteksdistrikterne
- lokalsamfundene
- sygehuse

2) Interesse-, parti- og frivillige organisationer samt 
græsrodsbevægelsers tilpasning:
- overbygning eller sammenlægning?
- fjernhed til møder, aktiviteter o.l.



  

Reformen og partierne
 Hver af de nye kommuner får en række 

lokale partiforeninger for hvert parti

 Løsningsmuligheder
 Løst samarbejde

 Paraplyorganisation

 Sammenlægning



  

Partiernes indre liv
Opstillingsmødet 26. april 2005

Fritidscenteret i Randers



  

Gruppe 1: 
1. Karsten Skjødt-Jakobsen, Randers 
2. John Dybdal Madsen, Purhus 
3. Peter Hunniche, Randers 
4. Martabolette R. Stecher, Randers 
5. Lone Simonsen,Nørhald 
6. Karen Smed, Randers
7. Steen Rasmussen, Sønderhald 
8. Steffen Hansen, Langå 

Gruppe 2: Gruppe 3:
9. Lis Randa, Randers 20. Bjarne Steve Jensen, Randers 
10. Per Bøje Rasmussen, Randers 21. Kim Ø. Christensen, Randers 
11. Elke Bruhn Andersen, Randers 22. Flemming Knudsen, Randers 
12. Anders Søndergaard, Randers 23. Birgit Møller, Randers 
13. Henrik Sommer, Randers 24. Christian Egtved Knudsen, Rds.
14. Simon Hansen, Randers 25. Søren Fischer Jensen, Randers 
15. Birgit Bak Schultz, Nørhald 26. Edith Vad-Brown, Nørhald 
16. Steffen Amdi Pedersen, Purhus 27. Else Marie Frandsen, Nørhald 
17. Solveig Munk-Jakobsen, Purhus 28. Frits Møller, Randers 
18. Ellis Ravn Kristensen, Purhus 
19. Jens Simonsen, Nørhald 



  



  

Dynamisk demokratisk analyse
1) Lokalområdernes faldende relative vægt

- skole-,plejehjems-, daginstitutions, biblioteksdistrikterne
- lokalsamfundene
- sygehuse, institutioner

2) Interesse-, parti- og frivillige organisationer samt 
græsrodsbevægelsers tilpasning:
- overbygning eller sammenlægning?
- fjernhed til møder, aktiviteter o.l.

3) Fællesskabsfølelsen, helheden, viden og 
sammenhængen for borgere, politikere og embedsmænd

4) Mindre finmasket lokalt selvstyre
- tilpasning til lokale behov
- fra 271 valgmuligheder til 100

5) Mediestruktur – offentlig struktur - professionalisering



  

Video – kommunikation - start



  

De tilfredse borgere - 
demokratiet



  

Følelsen af tilknytning?

I hvilken grad føler du tilknytning til følgende 
geografiske områder?

Byen, landsbyen, området hvor du bor
Kommune
Amtet
Landsdelen
Danmark
Norden
Europa
Verden



  

Følelsen af tilknytning?

100165529Amtet

100305020Verden

100275419Europa

100374815Norden

100434413Landsdelen

10048448Kommunen

10061318Byen/landsbyen/stedet du bor

10081154Danmark

I altStorNogenIngen



  

Skift i perspektiv
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d

Skatteborgere                   Arbejdspladser

Det som er på spil



  

Demokratiske udfordringer
 Demokratisk fællesskab
 K(l)assekampen 

  Region-kommune
  Unge-gamle
  Miljø-veje-skole-sundhed

 Politisk ansvar 
 Vælgerne
 Partiet
 Økonomien
 Brugerdemokrati

 Politikere – embedsmænd
 Politikerroller



  

 Video – original1 – start + 5.57

 Alfred Andersen, borgmester for Det 
Radikale Venstre i Faaborg 

 

 Video – original3 – 14.13

 Niels O. Pedersen, byrådsmedlem for 
Socialdemokraterne i Hashøj ved 
Slagelse



  

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 vil give stærkere modspil
 Viden, kendskab, jordforbindelsen
 Ressourcer: uddannelse, fra mundtlighed til skriftlighed
 Generalisten vs. sagsbehandleren, vagthunden



  

Forældre gider ikke 
skoledemokratiet

Demokratiet led nederlag på de århusianske skoler i denne uge, 
for forældrene gad ikke deltage i valgmøderne. Der var valgmøder på alle 51 
folkeskoler i Århus Kommune, og i gennemsnit mødte 1,6 procent af 
forældrene frem.

Lavest var deltagelsen i Kolt og på Grønløkkeskolen i Tranbjerg, hvor tre
Forældre var med, oplyser Århus Stiftstidende.

På Højvangskolen i Stavtrup holdt skoleinspektør Thorkild Andersen møde 
for én ud af i alt 806 forældre. Men derudover mødte fem nuværende
medlemmer af skolebestyrelsen frem.

Systemet har spillet fallit. Det er for stift og uoverskueligt for moderne
familier at gå ind i en bestyrelse, fordi det indebærer, at man skal til møde
en gang om måneden i fire år, siger Thorkild Andersen.

Skoleinspektøren foreslår, at bestyrelserne bliver nedlagt og erstattet med  
grupper, der dannes for at gennemføre konkrete projekter.

04. feb. 2006



  

De skæve spørgsmål
 Er det overhovedet vigtigt, at borgerne er aktive?
 Er det overhovedet godt, at borgerne er aktive?

 Hvis det er udtryk for surhed?
 Hvis det kun er tordenskjolds soldater

• De svage grupper – de tavse
 Dialog – den lyttende kommuner – er det 

demokratisk

 Kan vi få for meget demokrati?
 Ja: hyperaktivisme – aktivistia/passivia



  

Demokratiske initiativer
 Demokratipolitik
 Demokratisekretariater, konsulenter …
 Lokalråd, udviklingsråd osv.
 Lokale ombudsmænd
 Inspirationskataloger



  

Udviklingsråd
 i Ny Varde

 Fem kommuner går sammen: Blaabjerg, 
Blåvandshuk, Helle, Varde og Ølgod 

 10 udviklingsråd bestående af foreninger, 
erhvervsorganisationer, lokalråd, sogne- og 
borgerforeninger, 

 Dækker storskoledistrikter
 Opgaver 

 Dialogforum for møde med politikere
 Fælles talerør
 Ide-indsamling
 Deltage i gennemførelse i samarbejde med kommunen



  

Demokratiteorier
 Indirekte vs. direkte demokrati
 Repræsentativ vs. deltagelsesdemokrati
 Konkurrencedemokrati vs. deltagelsesdemokrati
 Aggregativ vs. integrativ demokrati



  

De tre modeller:
      Repræsentationsdemokrati

Deltagelsesdemokrati                          Beskyttelsesdemokrati



  

De tre modeller:
                                        Lederskab

Deltagelses        Indhold



  

     De tre teorier vægtlægger tre elementer forskelligt:

 Deltagelse
 Lederskab
 Indhold

  Den demokratiske ligning:

Deltagelse + 
Lederskab + 
Indhold                 

  Demokrati    =                 ?



  

Konklusioner
 Surhed = stor aktivitet i de kommende år
 Uændrede grundvilkår økonomisk og fagligt
 Demokratiet bryder ikke sammen … men forvandles 

grundlæggende: politikere, embedsmænd, 
organisationer, politisk matematik – IO struktur

 Mere organiseret demokrati og generelt bevægelse fra 
flere til færre politikere, partiforeninger, foreninger

 Travlhed i de første år, så med at være hurtigt ude og 
komme med færdige løsninger – tidligt!

 Hvordan skal vi vurderer de nye strukturer: økonomisk, 
fagligt, demokratisk - lokalsamfundene

 Demokratiske målestokke: lederskab, deltagelse eller 
indhold? 



  

Video – sms – 10.20


