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Er det danske kommunestyre
ved at nå grænsen for, hvad det
kan rumme, når kommunalpo-
litikerne vil have noget at skulle
have sagt, og kommunerne
samtidig fungerer som statens
forlængede arm?
Det spørgsmål stiller ph.d. i
statskundskab og vicedirek-
tør vedKøbenhavns Profes-
sionshøjskole Niels Ejersbo
og professor ved VIVE –Det
Nationale Forsknings- og Ana-
lysecenter for VelfærdKurt
Houlberg i et kapitel i den nye
bog ”TheOxfordHandbook of
Danish Politics”.
For første gang kaster et af ver-
densmest velansete universi-
tetsforlag blikketmod dansk
politik. Setmed internationale
briller skiller det danske kom-
munestyre sig ogsåmarkant
ud. Både hvad angår antallet af

opgaver, men også når det kom-
mer til den autonomi, kommu-
nerne har til at løse dem.
Øget decentralisering, budget-
lov og en række andre landspo-
litiske beslutninger betyder, at
det kommunale selvstyre står i
et dilemma, påpegerHoulberg.
– Det blivermere ogmere iøjen-
faldende, fordiman, samtidig
med atman har villet decen-
tralisere og give lokal autono-
mi, har et ønske om en stærk
styring af de samelde offentlige
finanser. Det er en delikat ba-
lancegang, siger han.
Balancen bliver ikke lettere
af, at Folketinget på en række
punkter lige fra ældreområdet
til normeringerne i børnehaver
og vuggestuer også vil have ind-
flydelse på, hvordan kommu-
nerne bruger pengene.
–Her er en indflydelsesmæs-

sig snitflade: Er det egentlig
kommunalpolitikerne eller
Folketinget, der skal bestem-
me, hvordan velfærdskronerne
bruges? Det er ikke odiøst, at
Folketinget vil sætte sit fin-
geraftryk, men når det sker
samtidigmed en stram styring
af økonomien, er detmed til at
indskrænke selvstyret.

Færremuligheder
Med til historien hører, at kom-
munerne tidligere kunne til-
passe både skatten og serviceni-
veauet til de lokale forhold.
– I dag er dermindre fleksibili-
tet og dermedmindremulighe-
der for at tilpasse sig lokale be-
hov og præferencer, siger Kurt
Houlberg.
Siger du indirekte, at kommune-
styret er ved at nå grænsen for,
hvad det kan kapere?
–Nej, man kan ikke sige, hvor
den grænse går. Det er der en
løbende kamp om– omhvilke
beslutninger kommunerne skal
kunne træffe, hvilke friheds-
grader de skal have, og hvad der
skal være udslag af beslutnin-
ger fra Christiansborg, siger
Kurt Houlberg.
Kommunerne vil på den ene
side opfatte strammere styring,
mere detaljeret lovgivning og

SELVSTYRET FÅR
STADIG SVÆRERE VED
AT HOLDE BALANCEN
Danmark er blandt de mest decentrale lande, men kommunerne
får stadig sværere ved at balancere mellem selvstyre og rollen som
statens forlængede arm, lyder det fra to forskere.
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øremærkede puljer som et ind-
greb i selvstyret, der gør, at de
mister fleksibilitet og hand-
lemuligheder, mens Folketin-
get på den anden side ønsker at
løfte bestemte områder.
– Det kommunale selvstyre står
ikke ved en afgrund.Menman
bevæger sig tættere og tæt-
tere på en grænse for, hvor stor
en del af opgaverneman lader
kommunerne løse, samtidig
med at de har selvstyre, siger
Kurt Houlberg.
En af de konkrete udfordringer
er sundhedsområdet, hvor kom-
munerne gerne vil løse en stør-
re del af opgaverne. Det er ikke
uden problemer, påpeger han.
– Der er flere bindinger i sund-
hedsloven end serviceloven.
Flere opgaver vil derfor betyde
mindre autonomi. Det vil i sig
selv væremed til at rykke yder-
ligere på balancenmellem kom-
munernes selvstyre og rollen
som dem, der implementerer
statens politik, siger Kurt Houl-
berg.•mdbr@kl.dk
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Kommunestyrets fire største udfordringer

1. Faglig bæredygtighed og koordinationsudfordringer på social- og
sundhedsområdet.

2. Manglende fleksibilitet: Skatten kan ikke længere justeres som følge
af ændringer i de økonomiske grundvilkår.

3. Et kortsigtet etårigt fokus på at holde budgetterne.
4. Et udligningssystem, der er blevet mere og mere politiseret.

Kilde: TheOxford Handbook of Danish Politics


