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var the big bang
I år fejrer det kommunale selvstyre og KL 50 års jubilæum. Den helt enestående og succesfulde
samfundsmodel blev født ved reformen i 1970. Den var baseret på en filosofi og en vision om
sammenhæng mellem opgaven, kompetencen og økonomisk ansvar, der har vist sig effektiv.

tekst THOMAS KOKHOLM
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E
gentlig skulle 1. april i år have væ-
ret en festdag. KL’sKommunal-
politiskeTopmøde, somgeneral-
forsamlingenhedder, burde have
været en brag af en fest.Men co-
ronaen var en partykiller af rang,
og en forsamlingmed over 1.500
kommunalpolitikere og embeds-
mænd fra hele landet forsamlet i

Aalborg var ikke enmulighed.
Mender er alligevel god grund til et tilbage-
blik på udviklingen af en enestående decen-
tral styreformog administration, somdet
stort set ikke ermuligt at finde andre steder
i verden - bortset fra tilnærmelsesvis i de an-
dre skandinaviske lande.

ØkonomenJan
Olsen er én af dem,
der har fulgt udvik-
lingen på tæt hold
i årtier.Han blev
ansat i det ungeKL
i 1978 og var chef-
økonom fra 1992 til
2015.Han er ikke i
tvivl om, at nøglen
til den succesfulde
decentrale sam-
fundsmodel skal
findes i den filosofi
og vision, som førte
til kommunal-
reformen i 1970 og reducerede antallet af
kommuner fra godt 1300 til 275 og antallet
af amter fra 25 til 14. Det var TheBigBang.
Herfra blev universet bare vedmed at ud-
vide sig, hvad angår kommunale opgaver.
–Reformen var baseret på en filosofi, som
skabte sammenhængmellemopgaven,
kompetencen og det økonomiske ansvar,
forklarer JanOlsen.
- Jeg har skrevet det lige her, siger han og
læser op af bogen ”Fra sogn til velfærds-
producent”, en bog han tog initiativ til og
bidrog til:
”Refusioner skulle afløses af bloktilskud, og
kommunalpolitikerne skulle selv have fi-
nansieringsansvar gennem lokal skatteud-
skrivning. Økonomiske incitamenter skulle
være rammenomkommunalpolitikernes
beslutninger”, læser han op.

Frihed og ansvar
Den tætte sammenhængmellem opgave-
løsningen og økonomisk ansvarlighed var
ikke en selvfølge før 1970. Jan Olsen giver
et eksempel:
–Hvis en kommune inden reformen i 1970
ansatte en folkeskolelærer, så dækkede
staten 90procent af lønudgiften.Hvisman
dertil lægger, at læreren skulle betale kom-
muneskat af lønnen, så var det sådan, at
kommunekassen havde overskud på at an-
sætte en lærer. Det er jo en ret farlig struk-
tur, siger JanOlsen.
Førhen fik man en specifik pose penge
til en bestemt opgave. Blev pengene ikke
brugt, så røg de tilbage i statskassen. Det
gav en dårlig incitamentsstruktur - lidt a
la historien om, at forsvaret i gamle dage
brændte brændstof af i slutningen af året,
hvis man ikke havde brugt lagrene, ellers
fik manmindre næste år.
–Hele ideenmed reformen var, at kom-

munalpolitikerne blev pålagt den byrde at
gå ud til naboer, borgere, vælgere og for-
klare, hvorfor de skulle betalemere i skat.
Vi tager jeres penge, fordi vi skal bygge en
skole, og der er ikke statslig refusion for den
beslutning. Vækmed alle de hundredvis af
småkasser staten administrerede førhen. I
stedet fik kommunerne et stort bloktilskud,
forklarer JanOlsen.
I denmodel er det så væsentligt, at kom-
munerne har friheden til at prioritere, om
der lokalt ermest brug for at bruge pengene
på børn,ældre eller huller i vejen.Det lyder
måske logisk nok for danske ører i dag,men
det var i sin samtid ganske banebrydende.
Der er stort set ikke noget andet land, der
har et så omfattende decentralt styre. Ud-
over Skandinavien er der ikke andre lande,
hvor kommunerne udskriver skatter selv.
– I lande somTyskland, England ogFrank-
rig tørman ikke give kommunerne det an-
svar, siger JanOlsen.
Den klare filosofi omøkonomiske incita-
menter somvejen til enmere effektiv opga-
veløsning har løbet gennemsamtlige refor-
mer frem til i dag.
– Socialkommissionen skrev i 1969, atman
gennem tilskud burde give kommunerne
”positiv tilskyndelse” til udbygning og re-
validerende foranstaltninger,men samti-
dig også ”negative tilskyndelse” gennem
kommunal deltagelse i finansieringen af
invalidepension og sociale ydelser, siger Jan
Olsen.
Ifølge JanOlsen sermanden røde tråd til,
at finansministerMogens Lykketoft (S)
i 90’erne for eksempel gav kommunerne
større økonomisk ansvar for overførselsind-
komsterne, hvilket var et opgørmed førtids-
pensionen. I nullerne var det beskæftigel-
sesminister ClausHjort Frederiksen (V),
der førte linjen videre i reformer..
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STARTSKUDDET
Grundstenen til det danskeGrundstenen til det danske
kommunestyre blev lagt medkommunestyre blev lagt med
reformen i 1970, der æn-reformen i 1970, der æn-
drede kommunekortet fra 86drede kommunekortet fra 86
købstadskommuner og cirkakøbstadskommuner og cirka
1.300 sognekommuner1.300 sognekommuner
til 275 kommuner. Samtidigtil 275 kommuner. Samtidig
dannede man KL ud af Dendannede man KL ud af Den
Danske Købstadforening, DeDanske Købstadforening, De
Samvirkende Sognerådsfor-Samvirkende Sognerådsfor-
eninger i Danmark og Forenin-eninger i Danmark og Forenin-
gen af Bymæssige Kommuner.gen af Bymæssige Kommuner.

Høj cigarføring: Møde på Christians-
borg mellemregeringen og KL i 1975.

KL’s daværende formand borgme-
ster i Herning, Jens Mathiasen (V),
indenrigsminister Egon Jensen (S),
økonomiminister Per Hækkerup (S)
(også med cigar) og socialminister

Eva Gredal (S).
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Den dynamiske duo
Med reformen i 1970 og dannelsen afKom-
munernes Landsforening blev kommunerne
også enhelt nymagtfaktor i dansk politik.
Kommunernes stærkemænd–og det var
mænddengang - skulle nu lægge armmed
skiftende regeringer og sikre de rette økono-
miske rammer for kommunerne.
Her udgør parløbsperiodenmellemAarhus
borgmester Thorkild Simonsen (S) og Lejres
borgmester Evan Jensen (V) et særligt kapi-
tel. Gennem fire valgperioder var de skifte-
vis formand og næstformand.
Thorkild Simonsen blev første gangKL-for-
mand i 1979.Hanhusker, hvordan økono-
miforhandlingerne i den periode fandt den
form, somvi kender i dag. Førhenhavdeman
flere forhandlingsmøder i Indenrigsmini-
steriet, hvor flere kommunegrupperinger
mødtesmed indenrigsministeren –For-
eningen af BymæssigeKommuner, FKKA
(Foreningen afKommuner iKøbenhavns
Amt), København ogFrederiksberg, der ikke
varmed iKL, og så videre.
–Vi fastlagde enny form.Vi sagde, at kom-
munernes økonomi skal forhandles afKL
repræsentanter og finansministeren og nog-

le gange indenrigsministeren. Førhen var
flereministre og statsministeren involveret.
Men en statsminister somPoul Schlüter (K)
havde god forståelse for, at den form skulle
ændres, siger Thorkild Simonsen.

En fælles sag
Til trods for forskellig politisk ståsted var
Evan Jensen ogThorkild Simonsen enige
om, hvordan kampen skulle føres.
–NårEvan og jeg gik tilmødermed rege-
ringen, så behøvede vi nærmest ikke nogle
formøder, for vi kunnenæsten se på hinan-
dens øjne, hvad vi skulle sige og ikke sige. Vi
havde et usædvanligt godt forhold og kørte
nogle gode forhandlinger, og vi var oppemod
nogle skrappe finansministre i den periode
- AndersAndersen (V), KnudHeinesen (S),
Palle Simonsen (K),Mogens Lykketoft (S)
ogHenningDyremose (K). Dyremose var
en skrap herre.Hamvar dermange, der var
bange for, siger Thorkild Simonsen.
Peter GormHansen kom til KL i 1977. Han
blev cheføkonomog var fra 1984 og 27 år
frem til 2011 administrerende direktør.
Han husker det som en gylden periode i
KL’s historie.

– Evan ogThorkild var nogle kæmpere, der
kunne flytte noget. Thorkild var kriger og
en slagsbror.Han tænkte,mens han talte.
Evan var ligesomen gammel folketings-
mand, der stod og vippede lidt på hælene, og
så komder noget gennemtænkt og form-
fuldendt dansk ud. Aftalesystemet blev
enklere i den periode, ogKL fik en klar plads
ved forhandlingsbordet, siger PeterGorm
Hansen.
Samspilletmellem formand og næstfor-
mand– altid en venstremandog en socialde-
mokrat – har alle 50 år været væsentligt.

En ny eksplosion
Efter årtiers vækst og udvikling i de kom-
munale opgaver og den offentlige sektor
som sådan stod det efterhånden klart for
flere politikere, at der var brug for ny reform
af den offentlige sektor iDanmark.Kravet
om større økonomisk og faglig bæredygtig-
hed i kommunerne kulminerede i reformen
i 2007.
En andenmarkantKL-politiker, Søllerøds
og senereRudersdals borgmester Erik Fa-
brin (V), udlægger det sådan:
–Omkring år 2000blev det klart, at den

De kommunale stridsmænd Evan Jensen
(V) og Thorkild Simonsen (S) havde en
klar rollefordeling. Thorkild Simonsen var
den udadvendte, der gerne gik i medier-
ne og tog konflikterne - også med parti-
fæller. Evan Jensen var den mere afdæm-
pede og eftertænksomt velformulerede.
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tidligere reformhavde udlevet sinemulighe-
der. Der var et behov for, at den enkelte kom-
mune fik flere kræfter, siger Erik Fabrin, der
var KL-formand i en skelsættende periode
fra 2006 til 2010.
Somhan ser det, var behovet for en reform
blandt andet drevet af den it-udvikling, der
var i gang på det tidspunkt. Den var forud-
sætningen formere rationelle løsninger, hø-
jere serviceniveau og lavere omkostninger.
– Spørgsmålet var, omdet skulle løses via
udvidet samarbejde eller enny struktur
med færre kommuner. Der komde fleste til
den erkendelse, at på den lange bane skal an-
svar, kompetence og beføjelser hænge sam-
men. Sådan ville det ikke være, hvisman
lagde det i et samarbejde. Derfor endte et
flertal der, at det var enny kommunestruk-
tur, der skulle til, siger Erik Fabrin.

En engel gennem stuen
Det blev daværende sundheds- og indenrigs-
minister i Anders FoghRasmussen-regerin-
gen - Lars LøkkeRasmussen (V) - der kom
til at stå som initiativtager.
Erik Fabrin husker tydeligt den dag, hvor
bomben sprang i foråret 2004. Lars Løkke
Rasmussenhavde indkaldt landets nu 271
borgmestre tilmøde i Vingstedcenteret ved
Vejle for at fremlægge strukturkommissio-
nens konklusioner.
– Der lå et udspil, men ikke i detaljer. Da
vi kørte derover, var der mange af os, der
tænkte, at det var lidt spild af en god dag
på kontoret, for-
tæller Fabrin.
Men den anta-
gelse blev gjort
til skamme.
– Lars holdt en

fremragende tale. Så sagde han til sidst, ”nu
sidder I og tænker, omdet bliver til noget?
Jeg kan sige, det gør det”. I får nu tremåne-
der til at løse det her i samarbejdemed jer
selv. I kan ikke bare gå de bedste sammen,
dermå ikke være hvide pletter på landkor-
tet. Så ser jeg på det landkort, som Ihar
lavet, og så løser jeg det sidste, huskerErik
Fabrin.
Der gav detmeningmedudtrykket: Der gik
en engel gennemstuen.
–Vi var gået smågrinende ind i rummetmed
enholdning omen spildt dag på kontoret.
Da vi gik ud, spejdede alle efter nabokom-
munen, og hvemvi kunnenå at lave en aftale
med, inden vi komhjem.Diskussionen var
slut, og nu var det en konkret opgave. Det var
et historisk øjeblik, siger Fabrin.
På rekordfart blev det nyeDanmarkskort
tegnetmed98 kommuner.
–Vestjyderne tog teten, og pludselig var der
dannet nogle rigtig store kommuner på op
til 100.000 indbyggere. I øst og omkringKø-
benhavn var de nok lidt selvfede. De tænkte,
at vi er store nok. Så der skete ikke såmeget,
siger Erik Fabrin.
Reformenbetød enændring afmagtbalan-
cen, hvor de nye jyske storkommuner fik
mere pondus i forhold til de førhen såmagt-
fulde,mennu små, hovedstadskommuner.
Implementeringen gik også hurtigt. Efter
kommunalvalget i 2005 blev der i 2006 la-
vet sammenlægningsudvalg, hvor der skete
sammenlægninger. I januar 2007 trådte re-
formen i kraft.
–Det var en fantastiskmanøvre, at kom-
munestyret selvmagtede at gennemføre en

ændring fra 271 til 98 kommuner på så kort
tid. For den enkelte borger har det ikke haft
nogen omkostning. Tværtimodhar de fået
højere service tilmindre omkostning. Det er
enmegasucces synes jeg.
Hanhæfter sig også ved, at det også lykke-
des, at afhænde de store velkørende kom-
munale virksomheder - Kommuneforsik-
ring, KommunernesRevision,Kommune
Kemi og ikkemindst it-virksomhedenKMD.
Blandt andet konkurrenceregler ogEU-lov-
givning betød, at kommunerne ikke længere
kunne være ejere.
– Set i lyset af andre skandaler i det offent-
lige, så synes jeg, at det er en præstation af
rang. Kommunernes nye it-fællesskabKom-
bit har givet kommunerne styrke. Det bevi-
ser, at kommunerne er i stand til at håndtere
store omorganiseringer og drift imodsæt-
ning til for eksempel staten og regionerne,
siger Erik Fabrin.

Velfærdskommune Danmark
Selvom 2007-reformen var dramatisk, så
var den en naturlig udvidelse af det evigt
ekspanderende kommunale univers, der
opstod i 1970.
Forskningschef Roger Buch vedDanmarks
Medie og Journalisthøjskole, somhar for-
sket i kommuner gennemmange år, plejer
gerne at sige, atDanmark ikke er en vel-
færdsstat,men en ”velfærdskommune”. For
det er via kommunen, at danskernemodta-
ger langt størstedelen af velfærdsydelserne.
–Dendaglige,månedlige, klagesang fra
kommunerne om, at staten styrer og detail-
regulerermere ogmere, så der dårligt er no-

KL-FORMÆND I 50 ÅR
1970-1973: Henning Rasmussen, Esbjerg (S)1970-1973: Henning Rasmussen, Esbjerg (S)
1973-1978: Jens Mathiasen, Herning (V)1973-1978: Jens Mathiasen, Herning (V)
1978-1979: Henning Rasmussen, Esbjerg (S)1978-1979: Henning Rasmussen, Esbjerg (S)
1979-1982: Thorkild Simonsen, Aarhus (S)1979-1982: Thorkild Simonsen, Aarhus (S)
1982-1986: Evan Jensen, Lejre (V)1982-1986: Evan Jensen, Lejre (V)
1986-1992: Thorkild Simonsen, Aahus (S)1986-1992: Thorkild Simonsen, Aahus (S)
1992-1994: Hilmar Sølund, Herning (S)1992-1994: Hilmar Sølund, Herning (S)
1994-1998: Evan Jensen, Lejre (V)1994-1998: Evan Jensen, Lejre (V)
1998-2002: Anker Boye, Odense (S)1998-2002: Anker Boye, Odense (S)
2002-2006: Ejgil W. Rasmussen, Gedved (V)2002-2006: Ejgil W. Rasmussen, Gedved (V)
2006-2010: Erik Fabrin, Rudersdal (V)2006-2010: Erik Fabrin, Rudersdal (V)
2010-2012: Jan Trøjborg, Horsens (S)2010-2012: Jan Trøjborg, Horsens (S)
2012-2014: Erik Nielsen, Rødovre (S)2012-2014: Erik Nielsen, Rødovre (S)
2014-2018: Martin Damm, Kalundborg (V)2014-2018: Martin Damm, Kalundborg (V)
2018-: Jacob Bundsgaard, Aarhus (S)2018-: Jacob Bundsgaard, Aarhus (S)

Borgmester Erik Fabrin
(V) i 1987, da der sta-
dig var en kommune,
der hed Søllerød. Han
var KL-fomand under
2007-reformen.
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get tilbage af det kommunale selvstyre ude
i kommunerne, den smuldrer fuldstændig,
nårman ser på detmedhistoriske briller.
Konklusionen er netop denmodsatte. Kom-
munerne har fået stedse flere opgaver og
større autonomi. Staten prøver desperat at
holde styr på de hermegetmagtfulde kom-
muner, sigerRoger Buch.
Hanmener dog, at der er én sejr, kommu-
nerne burde være bekymret for.
–Kommunerne vandt i 2007-reformen
slagsmåletmedderes gamleærkefjende,
amterne. De vandt retten til at bevæge sig
ind på sundhedsområdet. Jeg tror, kommu-
nerne vil opdage, at det ville være bedre, at
manhavde tabt det her, siger han og forkla-
rer videre:
– Sundhed er en gøgeunge, der kan vokse sig
uendeligt stor. Denhar kommunerne fået
ind i deres organisation og kommunekassen.
Det er lettere at sige nej til skoler, til pleje
afældre og huller i vejene end at sige nej til
sundhed, når fru
Hansen kan få en
ny behandling. Der
står altid etmedici-
nalfirma klar.

Opfordring til
samling
Vi lader en anden
tidligereKL-for-
mand få udgangsre-
plikken.Nu forhen-
værendeRødovre
borgmester Erik
Nielsen (S) sad i
KL’s bestyrelse i

godt 23 år og var formand fra 2012 til 2014.
Hanhusker især den dramatiske konflikt og
lockout af lærerne i 2014.
–Det var den første lockout iKL’s historie
Det var lidtmærkeligt formig somuddannet
tillidsmand iDanskMetal at skulle under-
skrive den, siger ErikNielsen.
Der opstod under konflikten rygter om,
at KL’s lockout var koordineret med Helle
Thorning Schmidts regering, som led i en
totrinsraket - først et regeringsindgreb i
KL’s favør, efterfulgt af den af Folketinget
vedtagne folkeskolereform.
Men det afviser Erik Nielsen blankt.
–Nogenhavde en interesse i at få det til at se
sådanud.Men jeg vil ikke være i en position,

hvor jeg agererma-
rionet for regerin-
gen.Det tror jeg, at
de fleste, der kender
mig, ved, siger Erik
Nielsen.
Og så kommenterer

han det særlige forhold, der herskermellem
kommunerne ogChristiansborg.
–Det var en enigKL-bestyrelse, der tog
beslutningen om lockouten - en bestyrelse,
der ikke var så afhængig af at skulle kontak-
te deresChristiansborg-politikere. Det er
blevetmeremoderne i nyere tid. På det tids-
punkt varman i de fleste partier frit stillet
i KL-sammenhæng. V og S har traditionelt
været deres egne iKL, siger ErikNielsen.
– Jeg var ikke i jævnlig kontaktmedHelle
Thorning eller BjarneCorydon. Jeg havde
nærmere drabelige debattermeddem.Det
var jo en rigtig besparelsesregering, siger
ErikNielsen.
Hanmener, at den største udfordring for
kommunestyret ogKL i dag er at holde sam-
menomde fælles interesser.
–Mange borgmestre er sig selv nok i deres
eget herred ogmangler helhedsbilledet. Når
der laves aftaler, erman inde og regne på
de sidste decimaler. Det går ikke. Der er for
mange solomarkeringer til ære for hjemme-
banen, ogmedierne er villige til at under-
støtte signalpolitik. Den største udfordring
er fælles samling, siger ErikNielsen og er-
kender, at i baghovedet af den analyse ligger
selvfølgelig diskussionen omdennye udlig-
ningsreform.• tkn@kl.dk

– Jeg burde nævne
Britta Schall Hol-
berg (V) hun var
en af de specielle,
siger tidligere KL-
formand Thorkild
Simonsen(S).
De to havde drabeli-
ge kampe, men i dag
er de på julekort.
Det var da Britta
Schall Holberg var
indenrigsminister, at
aftalesystemet fandt
sin form. På billedet
holder hun møde
med Lejreborgme-
ster Evan Jensen.

Finansminister Mo-
gens Lykketoft (S)
og KL’s daværende
formand, borgmester
Anker Boye (S) fra
Odense, til økonomi-
forhandlinger i 1999.
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