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D
et kan være problema-
tisk, at enkeltsagerne
kommer til at fylde
formeget i byrådene,
fordi det frustrerer po-
litikerne –men faktisk
kan det også blive et
demokratisk problem
i den forstand, at det

går ud over ligebehandlingen.
Sådan lyder det fra professor ved
Roskilde Universitet, Eva Sørensen.
–Mange enkeltsager handler om
behandling af borgerrettede sager,
hvor politikerne kommer så langt
ind i sagsbehandlingen, at det ud-
fordrer reglen om, at alle behandles
lige. Der kan komme nogle andre
hensyn ind og skabe usikkerhed om
sagligheden. Det er problematisk,
siger Eva Sørensen.
Politikerne bør i stedet fastlægge
principperne og overlade selve sags-
behandlingen til forvaltningen.
Når det ikke altid sker, hænger det
ifølge Eva Sørensen nøje sammen
med kommunestyrets historie – at
politikerne er stærkt involveret i
administrationen.
– Det er et efterslæb fra gamle dage,
kanman sige. Styrelsesloven er
ikke fulgt med, for den fastslår, at

FORSKER:
ENKELTSAGER KAN BLIVE ET
DEMOKRATISK PROBLEM
Alle borgere skal behandles lige, og det sikres bedst ved, at politikerne lader forvaltningen om at
afgøre sagerne efter principper, politikerne har vedtaget, lyder det fra professor Eva Sørensen.
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Styrelseslo-
ven fastslår, at
politikerne er
medansvarlige
for de admini-
strative beslut-
ninger. Det gør
det svært at
overlade sags-
behandlingen
til forvaltningen,
skønner Eva
Sørensen.

svarer, at enkeltsagerne fylder for
meget, illustrerer det imidlertid, at
der også ermange politikere, der kan
lide den konkrete sagsbehandling.
Selv ommange siger, at de ikke blev
politikere for at tage sig af småsager,
er der også dem, der ser sig selv som
vagthunden, der er på borgernes side
i kampenmod systemet.
– Det er et spørgsmål, der deler
vandene. Nogle politikere fortræk-
ker det meget konkrete, mens an-
dre godt kan lide at arbejde med de
store visioner. Der er brug for begge
dele, og jeg tror godt, det kan kom-
bineres. Arbejdet med de store po-
litiske visioner og med strategiud-
vikling kan sagtens gøres konkret
og kobles til konkrete projekter,
ligesom de kan være rammesætten-
de for den løbende sagsbehandling,
siger Eva Sørensen.
– Faren er, at hvis politikerne bru-
ger al tiden på enkeltsager frem for
at finde innovative og virksomme
måder at takle de store udfordringer
på, så gør administrationen det. Og
i sidste ende har vi jo netop et lokal-
demokrati, fordi det er dem, der bor i
kommunen og dermed de folkevalgte
lokalpolitikere, der skal sætte ret-
ningen, siger hun.•mdbr@kl.dk

politikerne er medansvarlige for de
administrative beslutninger, siger
hun og fortsætter:

Plads til andre diskussioner
–De steder, man har delegeret sags-
behandlingen til administrationen,
fårman plads til nogle andre diskus-
sioner, hvor politikerne indtager en
mere selvstændig rolle og ikke er så
kommenterende. Det givermange
politikere større tilfredsstillelse. Så
synes de, at de laver politik igen, si-
ger Eva Sørensen.
Når 42 procent af byrådsmedlem-
merne – og altså ikke et flertal –
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