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HVEM ER HAN?
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� 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
� Mediernes dækning af udsatte børn og unge
� Mediernes dækning af international politik og                                                          

fremtidens økonomier

� Mediernes dækning af terror og radikalisering 





MEDIERNES DÆKNING AF …

¢ Hvordan dækkes – mønstre, det gode, det mindre gode?
¢ Hvordan kan der dækkes bedre?
¢ … Fx Putin og den nye kolde krig









HVEM ER AGGRESSIV? RYKKER FREM?

¢ Dæmonisering af Putin?



PUTIN IS NOT INNOCENT… BUT IS HE REALLY A DAEMON – OR A
RATIONAL ACTOR IN IP?
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På trafikministerens (Karl Stegger) 
bord ligger en pinlig sag. Han har 
glemt at få beboernes underskrifter 
på, at en motorvej kan gå gennem 
den idylliske Syvhuse. Sekretær 
Martini Ludvigsen (Søren 
Strømberg) bliver sat til at bringe 
tingene i orden. Men snart går det 
op for den unge jurist, at opgaven 
er mere end en rutine sag. Hele 
byrådet består af kvinder med en 
afklaret holdning til motorvejen. 
Ministeren er ved at miste 
tålmodigheden og vil se resultater. 
Byrådsmedlemmerne skal overtales 
for enhver pris... Men damerne i 
byrådet har en plan.



“IH, HVOR ER DET KOMMUNALT”

“Ih, hvor er det kommunalt.
Der vil jeg med tiden ind og regne galt. Mellem spindelvæv og bøger og 
papirer skal jeg sove trygt hver dag fra ni til fire. Der er lønnen nemlig 
fyrstelig og slidet minimalt. Ih, hvor er det splitter kommunalt…” 

¢ Vise sunget af Valdemar Schiøler Linck i Fønix teaterets sommerevy i 1936



KOMMUNALPOLITIKERE?

Vicekriminalkommisær Carl 
Mørcks beskrivelse af sine venner:

”…De spurgte aldrig til noget, 
hvis han var tavs, det var blandt 
andet det, han så godt kunne lide 
ved dem. 
Når der rumsterede en sag i hans 
hjerne, så ville det være lettere at 
opstøve en kompetent 
lokalpolitiker end at få kontakt 
med ham, det vidste de alle 
sammen…..”



KOMMUNALPOLITIK ER VIGTIGST - FLESTE OPGAVER



KOMMUNERNE ER STOREBROR



… OG KOMMUNALPOLITIK GØR EN FORSKEL!







…FLERE ÆLDRE…



KOMMUNALPOLITIK ER VIGTIGT!



SÅ MÅ BORGMESTERPOSTERNE VÆRE VIGTIGE?
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DEN PARLAMENTARISKE STYRINGSKÆDE



HVOR LIGGER INDFLYDELSEN?



OG HVORDAN PÅVIRKER MEDARBEJDERNE SÅ LEDELSEN…?

¢ ?
¢ ?
¢ ?



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 - NPM
• 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





HVAD ER KERNEN I DET HELE? 
– HVAD STYRER KOMMUNALPOLITIKKEN?

It´s the economy, stupid!



IT’S THE ECONOMY, STUPID

Clintons succesfulde kampagne imod Bush i 1992:
¢ Change vs. more of the same 
¢ The economy, stupid
¢ Don't forget health care



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 
¢ ??????          





IT’S THE ECONOMY, STUPID

¢ Change vs. more of the same 

¢ The economy, stupid

¢ Don't forget health care             
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Forskningsbaserede analyser viser, at kommunesammenlægningerne 
i 2007 har indfriet forhåndsforventningerne til forbedret økonomisk 
styringskapacitet, og har givet økonomiske stordriftsfordele på 
administrations- og vejområdet i de sammenlagte kommuner. Disse 
stordriftsfordele har dog ikke ført til fald i de samlede udgifter, og 
produktiviteten i kommunerne ser ikke ud til at være øget som følge 
af kommunesammenlægningerne. Hvordan det er gået med 
effektiviteten i den kommunale opgaveløsning, ved vi ikke.  
(Houlberg, 2016:9)



Evalueringen af kommunalreformen 2013







n 12 pct. indtil 1930’erne
n 20 pct. efter besættelsen
n 30 pct. medio 1960’erne
n 40 pct. i 1970
n 50 pct. i 1988 falder så, men når 50 pct. igen i 1999 og igen i 2005
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SAMME SKAT OG SAMME ANDEL MEDARBEJDERE!



KOMMUNERNE HAR STYR PÅ DET – MEN DET KOSTER JOBS



KOMMUNERNE VAR MED TIL AT SKABE ARBEJDSLØSHED



KONTANTHJÆLP – 1994-2014



IRRATIONEL ARBEJDSMARKEDSPOLITIK

100.000 flere Dovne-Roberter? 70.000 flere Fattig-Carinaer?



Den længste krise i 50 år…



DANSKERNE TROR DET GÅR DEN RIGTIGE VEJ… 



FORDI FLERE KOMMER I ARBEJDE…      + 190.000



MEGET FÅ AF DISSE NYE JOB ER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR



ARBEJDSLØSHEDEN FALDER ÷ 50.000 



KONTANTHJÆLP FALDER …. ÷30.000 





VIRKSOMHEDERNE
TROR DET FORTSÆTTER
FREMAD…



HM….



MEN KURVERNE KAN KNÆKKE NED IGEN…
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¢ Elektriker
¢ Efterskolelærer
¢ Folkeskolelærer 
¢ Friskolelærer
¢ Social- Og Sundhedsassistent
¢ Programmør Og Systemudvikler
¢ Læge
¢ Overlæge
¢ Sygehuslæge
¢ Tandlæge
¢ Lægekonsulent
¢ Operationssygeplejerske 
¢ Anæstesisygeplejerske
¢ Sygeplejerske













VI HAR VÆRET DER FØR … 2007:



VI HAR VÆRET DER FØR … 2007:





TÆT PÅ SAMME NIVEAU SOM 2007





HVORFOR HAR ØKONOMIEN I KOMMUNERNE FØLTES VÆRRE
END TIDLIGERE?

¢ Mange årtiers rationaliseringer gjorde det svært at finde overflødigt fedt

¢ Krisen og kommunalreformen kom næsten samtidigt

¢ BNP har stået stille – lagkagen er ikke vokset…

¢ … og så er der lige det med offentligt forbrug



OFFENTLIG ØKONOMI FREM MOD 2020 – I 2012



HISTORISK STRAM RAMME

¢ 1980’erne: 1,2 pct.

¢ 1990’erne: 1,6 pct.

¢ 2002- 2007: 1,6 pct.

¢ 2008 – 2016: 0,9 pct.

¢ NU: O,8 pct. vækst

¢ Og mål om 0,3 pct. 





IT’S THE ECONOMY STUPID

¢ Change vs. more of the same ….      

¢ The economy, stupid

¢ Don't forget health care

Økonomien uforandret eller lidt bedre
(regioner)     (kommuner)

30



+ 124.000 + 95.000



Ældre vs. børn indtil 2060



DET ER I FULD GANG, MEN DET KOSTER IKKE NOGET… ENDNU



LÆNGST MULIGT I
EGET HJEM…



… OG KLAR DIG SELV

¢ 25.000 færre
¢ 17 procent færre
¢ Samtidig 200.000 flere ældre

¢ AED06









SKÅL



DET ER FALDET SIDEN 1997: FRA 10 TIL 8 LITER









SUNDHED KRÆVER RESSOURCER

¢ 22 pct. flere sygeplejersker  ansat siden 2007
¢ Andel sundhedsfagligt personale steget 44 pct.
¢ Indlæggelsestid faldet med 17,8 pct. til 3, 4 dage siden 2010  

� Kommuner opretter akutpladser - rehabiliteringscentre 



FLERE HANDICAPPEDE



FLERE MED PSYKISKE PROBLEMER – 40 PCT. SIDEN 2007



FLERE FÅR STØTTE

• Mange unge, men
• Gennemsnitsalder 41
• 2/3 på førtidspension
• 1/3 kontakt til hospitalspsyk.





UDFORDRINGEN

¢ Klimatilpasning
¢ Flere ældre
¢ Flere livsstilssygdomme
¢ Flere handicappede
¢ Flere til genoptræning fra sygehuse
¢ Flere flygtninge
¢ Flere…………………………….

¢ Men ikke flere penge, faktisk færre…

¢ Og samtidig krav om høj faglighed og kvalitet…



DEN OFFENTLIGE SEKTORS BRÆNDPUNKTER

¢ Uændrede indtægter

¢ Opgavemæssige udfordringer
(opadgående pres på udgifter)

¢ Utilfredse og krævende borgere









BRÆNDPUNKTER OG LØSNINGER – 3F-MODELLEN









LUKKETHEDSKULTUR





HVAD ER LYSENE I HORISONTEN?

¢ Det demografiske magtskifte
� Arbejdsmarkedet mangler om et-to år arbejdskraft lige, som vi gjorde i 2007-

2008
� Offentlige arbejdsgivere tvinges til at behandle medarbejderne rimeligt…

¢ Udfordringerne vokser: flere ældre, handicappede, flygtninge…..
� De gode løsningen kan kun findes i samspil med medarbejderne

¢ De nemme løsninger og struktur-snuptag virker ikke
� Reelle og langsigtede løsninger kræver inddragelse af medarbejderne

¢ Men mulighederne skal gribes!
� Der er ikke flere penge, så løn-stigninger er IKKE lige for
� Hvad er de andre krav som kan stilles i hverdagen? Det som ikke koster! 
� Hvordan bliver medarbejdere og MED mere aktive end reaktive?





DJØFISERING

¢Danmarks Jurist- og Økonomforbund blev skabt i 1971 ved 
fusion af Danmarks Juristforbund (1918) og Danske Økonomers 
Forening (1953)  

¢ I staten har uddannelsen som jurist historisk været den primære 
indgangsvinkel til embedsmands- og lederjob, mens det i 
kommunerne var i høj grad var professionsuddannelser og 
kommunalt uddannede, som via intern karriere arbejde sig op til 
lederjob
� Skolelærer > skoleleder > skoledirektør
� socialrådgiver > afdelings-/områdeleder > socialdirektør
� Kontorelev > økonomichef > kommunaldirektør

¢ I kommunerne er har udviklingen ændret dette, så DJØF-
uddannede i stigende omfang dominerer





DJØF’ERNES FREMMARCH

1980 1992 2006 2008
Kommunal uddannelse 48,9 23,9 13,4 8,1
Teknisk uddannelse 33,4 24,3 18,4 12,5
Læreruddannelse - 21,8 20,1 17,6
DJØF 6,8 15,2 24,0 40,7



HVAD ER DJØFISERING?
¢ Generalistledelse: ”nogle holdninger til ledelse og måder at udøve 

generaliseret offentlig ledelse på.”

¢ … en positiv vurdering af “effektivitet” i almindelighed samt i den 
forbindelse en særlig definition af effektivitet, hvor lederen ser det 
som en højt prioriteret opgave at sikre økonomistyring, 
budgetoverholdelse og effektiv ressourceanvendelse 

¢ … en positiv vurdering af den private sektor og dens funktionsmåde 
som forbillede for den offentlige sektor.

¢ …en generel favorisering af organisatorisk omstilling og ændringer 
(“evige strukturændringer” (Høiby, 2000: 9)), ofte eventuelt blot for 
omstillingernes egen skyld.



ANDRE HOLDNINGER … NÆH



ANDRE HOLDNINGER 2008… NÆH IGEN













DEN EVIGE EFFEKTIVISERING?

¢ Sparekommissionen af 1921
¢ Administrationskommissionen af 1923
¢ Forvaltningskommissionen af 1946
¢ ……







”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.”



KVALITETSREFORMEN

1) Borgeren i centrum
2) Attraktive arbejdspladser – ansvar og udvikling
3) Ledelsesreform – kompetente, professionelle og synlige ledere
4) Institutionerne: faglig udvikling
5) Stærkt lokalt selvstyre
6) Afbureaukratisering
7) Rekruttering
8) Investering













ORGANISATIONSTEORETISKE UDGANGSPUNKTER

¢ Industrisamfundet
¢ Servicesamfundet
¢ Videnssamfundet









ORGANISATIONSTEORETISKE KAOS

¢ Industrisamfundet
¢ Servicesamfundet
¢ Videnssamfundet

+

=



HVAD GØR DE BEDSTE PRIVATE?

¢ Handlingsorientering
¢ Tæt på kunden
¢ Autonomi og entrepreneurship
¢ Produktivitet gennem mennesker
¢ Værdidreven organisation
¢ Gør hvad man altid har gjort bedst
¢ Få administrative lag
¢ Sikrer plads til selvstyre i organisationen hvor der er plads til autonomi



HVAD GØR DET OFFENTLIGE?           3F-MODELLEN


