Organisatorisk segmentering i de danske kommuner: Har
Strukturreformen haft en effekt?

Abstract:
Dette paper behandler spørgsmålet om, hvilken betydning den danske Strukturreform anno 2007 har
haft for den organisatoriske segmentering i de nydannede kommuner. Inspireret af henholdsvis
historisk og rationel nyinstitutionalistisk teori opstilles to konkurrerende forventninger til
Strukturreformens effekter. Først argumenteres der for, at Strukturreformen har givet kommunerne
en unik mulighed for at bryde op med de hidtidige organisatoriske strukturer og dermed begrænse
segmenteringen. Hernæst præsenteres et argument om, at sammenlægningen af kommuner vil øge
den organisatoriske segmentering, fordi sammenlægningsprocessen medfører distributive ulemper
for centralt placerede aktører, som de kun kan mindske ved samtidig at øge segmenteringen.
Analysen er foretaget med udgangspunkt i data omhandlende samtlige danske kommuners politiske
og administrative organisering i henholdsvis 2005 og 2007. Der fokuseres henholdsvis på den
organisatoriske opdeling i politiske udvalg og administrative forvaltninger.
Analysen viser, at antallet af både politiske og administrative organisatoriske enheder stiger
signifikant i de 66 nydannede kommuner som følge af reformen, mens der kun sker en begrænset
udvikling i de 32 kommuner, der ikke har ændret sig strukturelt som følge af reformen. En videre
analyse peger på, at denne udvikling kan forklares med, at kommunerne tillægges helt nye opgaver i
forbindelse med reformen samt med, at opgavebyrden stiger i takt med de kommunale
organisationers indbyggertalsmæssige størrelse. For den politiske organiserings vedkommende er
den øgede segmentering i nydannede kommuner desuden et resultat af, at politikerne har forsøgt at
mindske de ulemper, som Strukturreformen har pålagt dem i form af færre attraktive politiske
poster. Strukturreformen synes på denne baggrund at have tilføjet en ekstra fordelingsmæssig
dimension i forhold til den organisatoriske segmentering i de nydannede kommuner

Indledning
Et karakteristisk kendetegn ved politisk-administrative organisationer er, at de som oftest er
underlagt en vis sektorbaseret opdeling. Nogle gange kun på enten administrativt niveau eller
politisk niveau, andre gange sågar på tværs af både det politiske og det administrative niveau.
Opdelingen er med til at sikre en effektiv opgaveløsning, idet politikernes muligheder for at skaffe
sig en specialiseret viden om et område må formodes at afhænge negativt af antallet af områder,
som de har koordinationsansvar for (Gulick, 1937; Hammond, 1990; Statskontoret, 2005: 89).
Ligeledes vil ansatte i administrationen i højere grad kunne foretage en effektiv servicering af såvel
borgere som politikerne, hvis de kan koncentrere sig om et afgrænset område.
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Segmenteringen kan imidlertid også have negative konsekvenser. 1 I sektoriseringslitteraturen
(Damgaard, 1981; Hernes, 1984; Willoch, 1987; Vabo, 2005) påpeges, at en udpræget
sektoropdeling af offentlige organisationer kan medføre, at sektorinteresser tillægges større vægt
end deres demokratiske grundlag egentlig berettiger til og i yderste konsekvens desuden, at det
samlede organisationsbudget bliver større, end hver enkelt aktør i organisationen ønsker (Egeberg et
al., 1978: 123; Hernes, 1984: 163; Helland, 2000: 11). Årsagen hertil er, at medlemskab af et givet
segment påvirker medlemmernes forståelse af, hvad der er vigtige opgaver. De vil derfor agere som
udgiftsadvokater på deres eget sektorområde (Egeberg et al., 1978: 122; Lundtorp, 2001: 316f).
Dette argument synes at have vundet fodfæste i debatten om de danske kommuners
organisering. I 1989 ændredes den kommunale styrelseslov netop med den begrundelse, at man fra
kommunernes side ønskede at kunne reducere antallet af stående udvalg og dermed fremme en mere
helhedspræget vurdering af de kommunale opgaver (Le Maire & Preisler, 2000: 88). Også i nyere
tid har problemstillingen været i fokus i den kommunale verden. Både Kommunernes
Landsforening og enkeltkommuner har overvejet, hvordan man kan komme segmenteringen til livs
(se for eksempel KL, 2003; KL: 2005: 25), og omlægningen af de politiske styreformer i
København, Frederiksberg og Odense kommune i 2001 blev blandt andet begrundet i et ønske om at
begrænse segmenteringen (Berg & Petersen, 2001: 88f). Der synes altså at herske en forståelse af, at
en organisatorisk segmentering baseret på sektorafsnit er uhensigtsmæssig. Det er derfor et
interessant spørgsmål, om og i givet fald hvilken betydning Strukturreformen har haft for den
kommunale organisering.
Afhængigt af perspektiv kan der opstilles forskellige forventninger til Strukturreformens
betydning for den organisatoriske segmentering. Analysen er inspireret af henholdsvis Paul Piersons
teoretiske begrebsapparat i analysen af institutionel forandring og Jack Knights betoning af
distributive konsekvensers betydning for institutionel forandring og stabilitet. Mens der på
baggrund af Pierson kan argumenteres for, at Strukturreformen har givet politikerne en gratis
mulighed for at bryde med segmenteringen, viser indsigter fra public choice-litteraturen i stedet, at
valget af organisationsstruktur kan fortolkes som en konsekvens af måden, hvorpå den
institutionelle struktur tilgodeser individuelle aktører. Med udgangspunkt i denne type litteratur kan
der opstilles en forventning om, at der i tillæg til den eksisterende segmentering er blevet skabt et
antal nye organisatoriske enheder. Centralt placerede aktører har på denne måde mindsket den
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I det følgende anvendes begreberne sektoropdeling og segmentering parallelt.
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ulempe, som kommunesammenlægningerne har pålagt dem, i og med at en række attraktive
topposter i de gamle kommuner er blevet nedlagt.
På denne baggrund præsenteres indledningsvist de to forventninger til Strukturreformens
konsekvenser for den organisatoriske segmentering. Herefter analyseres udviklingen i den
organisatoriske segmentering på henholdsvis politisk og administrativt niveau samt sammenhængen
mellem de to niveauer. I lyset af de foregående afsnit undersøges dernæst, hvorvidt de
fordelingsmæssige konsekvenser af reformen har haft betydning for segmenteringen i de nydannede
kommuner. Endelig følger konklusionen, hvor der samles op på de væsentligste resultater i de
foregående afsnit, og en perspektivering, hvor implikationerne af de kommunale organisationsvalg
diskuteres nærmere.

Teoretiske perspektiver på organisatorisk forandring
Der findes en bred litteratur om såvel institutionel forandring som reformer og effekterne heraf.
Paperet tager udgangspunkt i to konkurrerende perspektiver, som tager udgangspunkt i hvert sit
centrale karakteristikum ved Strukturreformen. Disse karakteristika har, som det vil blive vist, i
teorien central betydning for de forventninger, der kan opstilles om institutionel forandring. Det
første perspektiv lægger vægt på, at Strukturreformen har medført et brud med alle hidtidige
organisationsstrukturer, hvorfor den nye organisationsstruktur er blevet skabt fra bunden, mens det
andet perspektiv tager udgangspunkt i det faktum, at de nye organisationsstrukturer er udviklet af
netop de aktører, der har haft mest på spil i forbindelse med den institutionelle forandring.

Samordningsperspektivet
I den historiske institutionalisme eksisterer en central antagelse om, at institutioner kun vanskeligt
lader sig ændre. Pierson påpeger således, at institutioner udvikler sig gennem en historisk proces,
hvor omkostningerne ved at fravige den bestemte retning, man er slået ind på, gradvis bliver større
og større (Pierson, 2000: 252). Hvad angår politiske institutioner, synes en sådan betragtning i
mange tilfælde ikke blot at give en mulig men også en ganske virkelighedsnær beskrivelse af
udviklingen (Pierson, 2000: 260). Politisk inducerede forandringer af gældende politiske
institutioner må antages at være forbundet med stigende omkostninger over tid, fordi institutionerne
afspejler eksisterende magtforhold mellem aktører. En ændring af strukturerne vil derfor uvægerligt
betyde, at nogle aktører stilles dårligere, hvorfor de vil modsætte sig forandringer. (Mahoney, 2000:
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521; Pierson, 2000: 259; Ma, 2007: 65). 2 Hertil kommer, som påpeget af Douglas North, at
institutioner har en tendens til at være selvforstærkende over tid, fordi anvendelsen af de
pågældende institutioner medfører en gradvis tilpasning til det institutionelle setup over tid. Der vil
derfor for både magtfulde og mindre magtfulde aktører være betydelige omkostninger forbundet
med at udskifte det pågældende setup (North, 1990: 95).
Mens den historisk institutionalistiske skole først og fremmest har været anvendt til at forklare
institutionel stabilitet, er det interessant, at den også kan finde anvendelse i forhold til at forklare
institutionel forandring. Hvis der på grund af en eksogen påvirkning sker et brud med de gældende
strukturer, vil det ikke længere på samme måde være forbundet med omkostninger for de
involverede aktører at foretage institutionelle ændringer. I Piersonsk forstand vil der være tale om et
”critical juncture”, hvor der pludselig opstår mulighed for forandring i en ellers stabil institutionel
verden (Pierson, 2000: 265f; Thelen, 1999).
Denne beskrivelse af institutionel udvikling er i vidt omfang sammenlignelig med den
udvikling, der har fundet sted med hensyn til de politiske og administrative organisationsstrukturer
fra 1980’erne og frem. Til trods for at der i flere omgange har været fokus på mulighederne for at
afprøve nye organisationsformer, har denne verden generelt været præget af stabilitet. Dette ses især
med hensyn til den politiske organisering, hvor udvalgsstyret kun er blevet opgivet til fordel for
andre styreformer med ganske få undtagelser, til trods for at den kommunale styrelseslov åbner op
for muligheden herfor (Henrichsen, 2005). Også anvendelsen af administrative styreformer har
været ganske stabil over tid. I 2005 var den administrative organisering således grundlæggende
baseret på et forvaltningsprincip i langt størstedelen af kommunerne, selvom der flere gange er
blevet stillet spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af denne styreform (Kommunalhåndbogen,
2005). De politiske og administrative organisationsformer har altså vist sig at være ganske stabile
over tid til trods for de mange institutionelle tiltag, som den kommunale verden ellers i øvrigt har
undergået i forbindelse med for eksempel indførelse af nye styringsredskaber og oprettelse af
brugerbestyrelser (Ejersbo, 1998: 285).
På samme tid kan Strukturreformen opfattes som et opbrud med de hidtidige magt- og
organisationsstrukturer, som betyder at det institutionelle setup skal genforhandles. Strukturerne
skal efter reformen så at sige skabes på ny. Da der på denne måde skal tages stilling til, hvordan den
nye struktur skal indrettes, vil det være forbundet med færre omkostninger at danne en helt ny
organisatorisk struktur, end det var tilfældet i de gamle kommuner, hvor enkelte aktører kunne have
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Dette kan gælde, selv hvis et flertal ønsker at ændre institutionen, forudsat at en elite nyder godt af institutionens
fortsatte eksistens og samtidig er stærk nok til at opretholde dens eksistens (Mahoney, 2000: 521).
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meget stærke interesser i at fastholde gældende strukturer. Reformen kan på denne baggrund forstås
som en anledning til at ændre radikalt på de hidtidige organisationsprincipper i kommunerne.
Det er i denne forbindelse interessant, at en høj grad af organisatorisk segmentering opfattes
som et problem i den kommunale verden, hvilket for eksempel illustreres af, at Kommunernes
Landsforening i flere omgange har påpeget problemerne ved stærkt sektoropdelte organisationer
(KL, 2003, 2005: 25; 2006; Christensen et al., 2006: 62, 122). Ligeledes har
segmenteringsproblematikken i flere omgange foranlediget kommuner til at overveje deres
institutionelle strukturer, uden der dog af denne grund er sket afgørende forandringer heri (Berg &
Petersen, 2001: 88f; Lundtorp, 2001: 317; Le Maire & Preisler, 2000: 88). Det interessante er i
denne forbindelse ikke så meget, om segmenteringen udgør et problem, men snarere at der
tilsyneladende hersker en fælles kommunal forståelse af, at det er et problem. Vi må på denne
baggrund forvente, at den organisatoriske segmentering falder som følge af Strukturreformen.
Denne konklusion drages på baggrund af to præmisser. For det første medfører Strukturreformen et
radikalt opbrud med de hidtidige strukturer. Politikerne gives dermed anledning til at nytænke det
institutionelle setup. For det andet eksisterer der en fremherskende forståelse af, at organisatorisk
segmentering er et problem, hvorfor vi må forvente, at der i særlig grad foretages forandringer på
dette område.
Da det strukturelle opbrud kun finder sted i de nye kommuner, giver det desuden anledning til at
forvente, at graden af organisatorisk segmentering vil falde i sammenlægningskommuner i forhold
til ikke-sammenlægningskommuner som følge af reformen.

Segmenteringsperspektivet
Mens der næppe kan stilles spørgsmålstegn ved de opstillede præmisser i foregående afsnit,
forholder det sig anderledes med hensyn til den heraf afledte konklusion. Knight (1992, 1998)
argumenterer for, at institutionel forandring kan forklares som en følge af institutionernes
distributive konsekvenser for individuelle aktører. I Knights optik opfattes institutioner som et
middel, hvormed rationelt egennyttemaksimerende aktører kan opnå fordelingsmæssige fordele i
forhold til andre aktører i kampen om substantiel nytte (Knight, 1992: 126). Knights argument er, at
institutioner begrænser aktørernes handlemuligheder og dermed kan være medvirkende til at stille
nogle aktører bedre end andre. Aktørerne vil derfor bevidst eller ubevidst skabe institutionerne i et
forsøg på at blive bedre stillede end de øvrige aktører (Knight, 1998: 107f).
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Hvis Knights tilgang skal kunne appliceres på organisationel forandring i forbindelse med
Strukturreformen, kræves det, at de nyttemæssige gevinster i aktørernes optik varierer med valget af
organisationsstruktur. Denne præmis synes i vidt omfang opfyldt. Ved en sammenlægning af
kommuner reduceres antallet af politiske poster pr. politiker. Noget tilsvarende gør sig gældende på
det administrative område. Gruppen af toppolitikere og gruppen af topembedsmænd kan derfor
minimere de kollektive ulemper ved reformen ved at øge den organisatoriske segmentering og
dermed antallet af attraktive poster i den nye kommune. For politikernes vedkommende synes
besiddelsen af sådanne poster at være i overensstemmelse med koalitionsteoretikernes antagelse
om, at politikere motiveres af henholdsvis muligheden for private fordele og muligheden for at
påvirke den førte politik (Strøm, 1990; Laver, 1998: 5ff). Posten som udvalgsformand for et stående
udvalg er i dansk sammenhæng således forbundet med både prestige, en konkret kontant belønning
i form af et formandsvederlag 3 samt formentlig også ofte en større mulighed for at påvirke
politikken på det pågældende udvalgs ressortområde end de øvrige politikere i
kommunalbestyrelsen, idet udvalgsformanden ”forbereder, indkalder og leder” udvalgets møder.
(Kommunestyrelsesloven, 2006: § 22; Vederlagsbekendtgørelsen, 2005: § 9).
Tilsvarende vil en reduktion af det relative antal topembedsmandsposter betyde, at nogen må
udskifte deres stilling med en mindre prestigefyldt og indflydelsesrig post eller helt forlade
kommunen. Der synes derfor at være et ganske stærkt incitament for både toppolitikere og
topembedsmænd til at minimere ulemperne ved reformen gennem en øget organisatorisk
segmentering. I denne optik må man derfor modsat samordningsperspektivet forvente, at antallet af
organisatoriske enheder vil stige i sammenlægningskommuner i forhold til ikkesammenlægningskommunerne på grund af reformen.
Af den ovenstående argumentation følger, at analysen arbejder med en antagelse om, at
henholdsvis gruppen af topembedsmænd og gruppen af toppolitikere hver især kan forstås som
enhedsaktører i forhold til dannelsen af de nye organisationsstrukturer. Denne antagelse udgør
naturligvis en simplificering af virkeligheden men er ikke helt ubegrundet. Med hensyn til den
politiske organisering har det i udgangspunktet formentlig været forbundet med konflikt, hvem der
helt præcist skulle besidde de enkelte topposter. Både internt i partierne, på tværs af partiskel og på
tværs af forskellige sammenbragte geografier. Et kompromisforslag om øget organisatorisk
segmentering vil i et sådant tilfælde stille mange aktører bedre end alternative forslag på grund af de
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Kommuner har ikke pligt til at give udvalgsformændene et forhøjet vederlag (Vederlagsbekendtgørelsen, 2005: § 9).
En gennemgang af de kommunale styrelsesvedtægter viser dog, at dette er praksis. En udvalgsformands vederlag udgør
typisk 20-25% af borgmesterens vederlag.
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private og prestigemæssige fordele forbundet hermed. Forslaget vil derfor formentlig i højere grad
kunne vinde tilslutning end alternative forslag.

Design og data
Undersøgelsens problemstilling giver anledning til at overveje, hvilke effekter der kan være tale
om, at Strukturreformen har haft på de kommunale organisatoriske strukturer. I udgangspunktet kan
der identificeres tre mulige og substantielt meget forskellige effekter i form af
politisk/fordelingsmæssige, opgavediversitetsrelaterede og opgaveintensitetsrelaterede forandringer
for kommunerne.
Hvad angår antallet af kommunale opgaver er både sammenlægningskommuner og ikkesammenlægningskommuner blevet tilført en række nye opgaver inden for blandt andet sundheds-,
social- og beskæftigelsesområdet (Christensen et al., 2006: 114f). Disse ændringer i den
kommunale opgaveportefølje må forventes at påvirke den politiske og administrative struktur i
kommunerne. Når antallet af forskellige opgaver stiger, vil det alt andet lige medføre et behov for et
ekstra antal organisatoriske enheder, der kan varetage de nye opgaver. Antallet af organisatoriske
segmenter i kommunerne må på denne baggrund forventes at stige alene på grund af den ændrede
opgaveportefølje. En lignende effekt må i sammenlægningskommunerne forventes som følge af, at
de indbyggertalsmæssigt bliver større. Dette skyldes, at sagsbehandlingsmængden og dermed
behovet for organisatorisk udbygning og specialisering alt andet lige stiger med antallet af
indbyggere i hver enkelt kommune.
Desuden må vi ifølge segmenteringsperspektivet på samme tid forvente en effekt på antallet af
organisatoriske enheder, som indirekte skyldes ændringen af de kommunale grænser og dermed
alene har virkning i sammenlægningskommunerne. Denne effekt er særlig interessant, fordi den
ikke udelukkende kan relateres til opgavemængdemæssige og opgaveintensitetsrelaterede forhold
men i stedet er rodfæstet i politiske forhold. Det er derfor væsentligt at udskille denne effekt fra de
øvrige effekter.
Det står på denne baggrund klart, at en detaljeret forståelse af effekten af strukturforandringer
ikke kan undersøges ved for eksempel at sammenligne antallet af organisatoriske enheder i
sammenlægningskommunerne før og efter reformen. Antallet af organisatoriske enheder i ikkesammenlægningskommunerne inddrages derfor, således at analysen fokuserer på, i hvor høj grad
udviklingen i antallet af organisatoriske enheder er forskelligt i sammenlægningskommuner og
ikke-sammenlægningskommuner. På denne måde kan der sondres mellem effekterne af politiske og
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opgavediversitetsrelaterede forklaringer. Derefter foretages statistisk kontrol for kommunale
størrelsesvariablers effekt for på denne måde også at udelukke opgaveintensitetsrelaterede
forklaringer.
Designmæssigt lader analysen sig følgelig styre af to underspørgsmål. For det første
undersøges, om der er sket en stigning i den organisatoriske segmentering. Herefter undersøges, om
denne stigning kan forklares som en naturlig konsekvens af ændrede opgavemæssige forhold, eller
om forandringen alene sker som følge af, at kommunerne gennemgår en reform, og dermed kan
fortolkes som politisk motiveret.
For at kunne få så dækkende et billede af den organisatoriske segmentering som muligt, er der
indsamlet data om såvel kommunernes politiske og administrative organisering som
sammenhængen imellem det politiske og det administrative niveau. På det politiske niveau måles
den organisatoriske segmentering som summen af de stående udvalg samt økonomiudvalget. 4 Det
vil sige som antallet af udvalg med umiddelbart forvaltningsansvar i den kommunale styrelseslovs
forstand (Kommunestyrelsesloven, 2006: § 17 stk. 1), hvilket skal forstås som myndigheden til at
træffe afgørelse i enkeltsager, som er underlagt udvalgenes ressort. Kodningen af hvorvidt der er
tale om udvalg med umiddelbart forvaltningsansvar eller ej er baseret på de kommunale
styrelsesvedtægter. 5
På det administrative niveau ses der først på, hvorvidt en given kommune i det hele taget
anvender forvaltninger. Hvis dette er tilfældet, anvendes antallet af fagforvaltninger i kommunen
som mål for organisatorisk segmentering. Da der ikke findes nogen præcis definition af, hvilke
organisatoriske enheder, der kan betragtes som forvaltninger, er opgørelsen af fagforvaltninger i
stedet baseret på tre kriterier, som alle skal være opfyldt, for at en forvaltning kodes som en
fagforvaltning. For det første skal der være tale om den øverst placerede administrative fagenhed 6 i
det administrative hierarki. Der må altså ikke forekomme enheder med samme
fagområdetilknytning, der er overordnet den pågældende administrative enhed. For det andet skal
enheden være opdelt i afdelinger, kontorer eller lignende, således at der internt i forvaltningen er
tale om et hierarki. Dette kriterium adskiller forvaltningerne fra for eksempel centre og institutioner,
som i nogle kommuner kan være de øverst placerede administrative fagenheder, såfremt der ikke
4

Dog ses der bort fra eventuelle havneudvalg som er at sammenligne med havnebestyrelser og kun har et meget
begrænset ressortområde.
5
I seks tilfælde har det ikke været muligt at anskaffe de kommunale styrelsesvedtægter. Her er oplysninger om antallet
af stående udvalg i stedet tilvejebragt ved at tage kontakt til de pågældende kommuner.
6
Fagenheder defineres negativt, idet der hverken må være tale om med enheder stabsopgaver eller eventuelle
økonomiforvaltninger. På denne måde opnås et udtryk for antallet af fagforvaltninger, der er sammenligneligt på tværs
af kommunerne.
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anvendes egentlige forvaltninger i kommunen. For det tredje skal der være tale om, at forvaltningen
ledes af en enkelt fagchef eller direktør med det overordnede driftsansvar for enheden som helhed.
Kodningen af fagforvaltninger er for de nye kommuners vedkommende baseret på oplysninger
på de kommunale hjemmesider. Kodningen adskiller sig på denne måde fra tidligere kodninger
(Ejersbo, 1998; Byskov-Nielsen, 2006), hvor oplysninger i Kommunalhåndbogen er lagt til grund
for kodningen. Den anvendte metode giver formentlig en mere valid kodning, da der ikke findes
nogen ensartet praksis for indberetning af oplysninger til Kommunalhåndbogen. For de tidligere
kommuners vedkommende har det ikke været muligt at skaffe oplysninger fra deres hjemmesider,
hvorfor Kommunalhåndbogen 2005 her er lagt til grund for kodningen. 7 Dette betyder i flere
tilfælde, at kommuner er blevet udeladt af analysen, fordi det ikke har været muligt at fastlægge de
administrative organisationsforhold alene på baggrund af Kommunalhåndbogen. I tabel 1 er de
kommuner, hvor det ikke har været muligt at afklare de administrative organisationsforhold, blevet
sammenlignet på en række parametre med henholdsvis de kommuner, der anvender forvaltninger og
de kommuner, der ikke anvender forvaltninger:

Tabel 1: Sammenligning af kommuner hvor den administrative organisation i 2005 kan
afklares og kommuner, hvor den ikke kan afklares. Gennemsnit og standardafvigelse angivet.
Befolknings Areal (kvm2)
Senere
-tæthed
sammenlagt
Kan afklares:
21.188
249,59
159,69
0,89
Anvender forvaltninger
[44.035]
[584,19]
[104,85]
[0,314]
Kan afklares:
17.492
185,72
150,70
0,83
Anvender ikke forvaltninger
[13.241]
[200,29]
[112,48]
[0,384]
14.906
443,91
162,18
0,88
Kan ikke afklares
[16.639]
[1817,81]
[89,16]
[0,331]
20.027
266,42
159,03
0,88
I alt
[0,323]
[39.367]
[814,54]
[103,59]
Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal; Kommunalhåndbogen 2005.
Noter: *: p<0.1, **: p<0.05; ***: p<0.01. Standardafvigelser er angivet i skarpe parenteser.
Indbyggertal

Antal udvalg
i kommunen
4,40
[1,061]
4,62
[1,293]
4,61
[1,116]
4,45
[1,094]

N
209
29
33
271

Tabel 1 viser, at der ikke umiddelbart kan findes signifikante forskelle på de tre grupper af
kommuner. Der synes dog at være en tendens til, at de indbyggertalsmæssigt mindre og forholdsvis
tæt befolkede kommuner er underrepræsenteret blandt de kommuner, hvor de administrative
organisationsforhold har kunnet afklares. For befolkningstæthedens vedkommende skyldes dette, at
én bestemt kommune (Frederiksberg) har landets klart højeste befolkningstæthed og trækker
gennemsnittet kraftigt i vejret for de kommuner, hvor organisationsforholdene ikke har kunnet
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Der er ikke udkommet en Kommunalhåndbog for 2006, hvorfor sammenligningen af politiske og administrative
organisationsstrukturer før og efter reformen af praktiske grunde tager udgangspunkt i årene 2005 og 2007.
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afklares. Frafaldet begrænser sig derfor primært til at have konsekvenser i forhold til konklusioner
på effekter af kommunernes indbyggertalsmæssige størrelse.
En analyse af indbyggertallets betydning for antallet af forvaltninger i 2005 viser, at antallet af
forvaltninger stiger monotont med indbyggertallet. Man kan have en formodning om, at noget
tilsvarende gør sig gældende for de kommuner, der placerer sig i frafaldsgruppen i det omfang, de
rent faktisk anvender en organisation med forvaltninger. I så fald overvurderes gennemsnittene for
antallet af kommunale forvaltninger i 2005, hvorfor den pågældende opgørelse kan betragtes som
en konservativ test af segmenteringstesen om, at antallet af forvaltninger vil blive forøget. Frafaldet
er dog under alle omstændigheder så begrænset, at det næppe har afgørende betydning for de
konklusioner, der drages.
Endelig er der også indsamlet data for sammenhængen mellem den politiske og den
administrative organisering. Det er her af særlig interesse, hvorvidt sammenlægningskommunerne
relativt har ændret praksis i forhold til ikke-sammenlægningskommunerne hvad angår anvendelsen
af parallelle forvaltnings- og udvalgsstrukturer. Hvis hvert politisk fagudvalg modsvares af præcis
én fagforvaltning, vil segmenteringen blive oplevet som mere udtalt, end hvis dette ikke er tilfældet
(Lundtorp, 2001: 316f; Jacobsen, 2006: 189). Følgelig er der på baggrund af fagforvaltningernes og
fagudvalgenes navne konstrueret dummyvariabler for kommunernes anvendelse af parallelle
organisationer i henholdsvis 2005 og 2007.

Den organisatoriske segmentering og dens årsager
Den empiriske analyse følger de rammer, der er blevet udstukket i designafsnittet. Først analyseres
udviklingen i henholdsvis antallet af forvaltninger og antallet af udvalg over tid. Herefter
undersøges, om der kontrolleret for en række politiske, geografiske og demografiske forhold er
signifikante forskelle på antallet af organisatoriske enheder i henholdsvis sammenlægnings- og
ikke-sammenlægningskommuner efter Strukturreformen. Tilsvarende analyser foretages i delafsnit
to, idet der dog her er fokus på sammenhængen mellem det politiske og det administrative niveau.
Resultaterne i disse afsnit indikerer, at den organisatoriske segmentering fra 2005 til 2007 er større i
sammenlægningskommuner end i ikke-sammenlægningskommuner. Endelig analyseres derfor i
delafsnit tre, hvorvidt den markant større organisatoriske segmentering i de sammenlagte
kommuner på det politiske niveau kan forklares med, at politikerne har forsøgt at begrænse
ulemperne ved Strukturreformen ved at skabe et meget stort antal attraktive politiske poster i de nye
kommuner.
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Antallet af stående udvalg og fagforvaltninger
I Danmark er den dominerende politiske styreform på kommunalt plan udvalgsstyret, idet 94 af de
98 kommuner anvender forskellige varianter af udvalgsstyret i 2007. Den kommunale styrelseslov
pålægger disse kommuner at nedsætte et økonomiudvalg samt desuden mindst et stående udvalg
(Kommunestyrelsesloven, 2006: § 17.1).
Fem kommuner 8 gives i lovgivningen mulighed for at anvende magistratsstyreformen. Dette
benytter Århus Kommune sig af som den eneste på nuværende tidspunkt. Endelig har tre kommuner
søgt og fået godkendelse til at fravige Kommunestyrelseslovens krav om, at der skal nedsættes
udvalg med umiddelbart forvaltningsansvar. Udvalgene har i disse kommuner kun som opgave at
skabe overordnet politikformulering, mens mere administrativt betonede beslutninger overlades til
administrationen eller endog til enkeltinstitutioner. Denne styreform implicerer således en høj grad
af delegation til de administrative og udførende niveauer. 9
Qua udvalgsstyrets store udbredelse og udvalgenes centrale rolle i forbindelse med såvel
politikformulering som politikimplementering, er det interessant at undersøge, i hvor høj grad der
finder en segmentering sted i forbindelse med opdelingen i forskellige typer af udvalg, og om denne
segmentering fortrinsvis kan tilskrives strukturelle forandringer af kommunerne. Hvad angår
organisatorisk segmentering, er det desuden på det politiske område, at vi jævnfør
segmenteringsperspektivet kan have de stærkeste forventninger til, at segmenteringen fastholdes
eller endog øges. Politikerne har således som gruppe haft direkte adkomst til at ændre på antallet af
stående udvalg. Ligeledes kan der argumenteres for, at de har haft incitament hertil, idet posterne
som udvalgsformænd må antages at være meget attraktive. I tabel 2 analyseres udviklingen:

8

København, Århus, Odense, Aalborg og Frederiksberg.
Da det umiddelbare forvaltningsansvar i Århus Kommune er placeret hos rådmænd, og udvalgene derfor kun har en
rådgivende karakter, er kommunen udeladt af alle analyser af segmentering på det politiske niveau. Bornholm,
Skanderborg og den nye Faaborg-Midtfyn Kommune er derimod alle inddraget i analyserne, selvom udvalgene her
udelukkende helliger sig overordnet politikformulering. Inddragelsen skyldes, at der stadig må antages at finde en vis
faglig specialisering sted i udvalgene i disse kommuner, som kan have betydning for politikformuleringen i kommunen
som helhed. Antallet af stående udvalg i disse kommuner er følgelig opgjort som antallet af udvalg med ansvar for
kommunal politikformulering. Analyserne er forsøgsvis lavet både med og uden kommunerne. Dette har vist sig kun at
have meget begrænset betydning for de opnåede resultater.
9
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Tabel 2: Gennemsnitligt antal udvalg før og efter Strukturreformen fordelt på kommunetype.
2005
2007
Ikke-sammenlægningskommuner
5,581
6,226
(gennemsnitligt antal udvalg)
[1,587]
[1,910]
(N=31)
(N=31)
Sammenlægningskommuner
4,300
7,424
(gennemsnitligt antal udvalg)
[0,916]
[1,789]
(N=239)
(N=66)
Forskel på gennemsnit
1,281***
-1,198***
N (1)
270
97
Kilde: Kommunalhåndbogen 2005; Kommunale hjemmesider og styrelsesvedtægter.
Noter: *: p<0.1, **: p<0.05; ***: p<0.01. Standardafvigelser er angivet i skarpe parenteser.
(1): Århus Kommune er udeladt for begge år, da kommunen anvender magistratsstyre.

Tabel 2 viser, at der fra 2005 til 2007 er sket en markant udvikling i antallet af udvalg. For begge
kommunetyper stiger antallet af udvalg, hvilket formentlig skal tilskrives tilførslen af nye opgaver.
Mere interessant er det dog, at stigningen er markant større i sammenlægningskommunerne end i de
kommuner, der ikke har gennemgået strukturelle forandringer. En analyse af forskellen på
udviklingen i antallet af udvalg viser, at udviklingen er signifikant forskellig på de to
kommunetyper (t=8,114; p=0,000). Der synes med andre ord at have fundet en udvikling sted i de
sammenlagte kommuner, som ikke blot kan tilskrives ændringer i opgaveporteføljen, men som
enten i stedet må fortolkes som en konsekvens af en kraftigt øget sagsbehandlingsmængde i
sammenlægningskommunerne eller alene som en konsekvens af, at kommunerne har gennemgået
en sammenlægningsproces.
På det administrative område har kommunerne traditionelt organiseret sig efter et sektorprincip,
hvor hierarkisk strukturerede fagforvaltninger udgør den organisatoriske kerne på hvert fagområde.
I spidsen for forvaltningerne står en forvaltningschef, som typisk har en vis faglig kompetence på
det pågældende område. Op gennem 90’erne er der i stigende grad blevet eksperimenteret med
andre organisationsformer (Ejersbo, 1998). Det er i denne sammenhæng særligt værd at lægge
mærke til, at en del kommuner har forladt den traditionelle anvendelse af fagforvaltninger for i
stedet at opdele de administrative enheder efter deres funktionsområde eller for så vidt muligt at
henlægge de administrative beslutninger på så decentralt et niveau som muligt. I 2007 anvendes
sektorforvaltninger i en eller anden form i ca. 2/3 af kommunerne (se tabel 3 nedenfor).
Når netop kommunernes organisering i fagforvaltningsenheder har denne undersøgelses
interesse, skyldes det tre ting. For det første er fagforvaltningernes arbejdsopgaver ligesom
udvalgenes afgrænset til et specifikt fagområde. Dette giver anledning til at forvente præcis de
samme konsekvenser, som sektoriseringslitteraturen peger på, hvad angår den politiske
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organisering. For det andet har ansatte i de tidligere kommunale administrationer i et vist omfang
selv haft mulighed for at påvirke den fremtidige administrative struktur. I forbindelse med
Strukturreformen nedsatte sammenlægningskommunerne således en række administrative
styregrupper bestående af fortrinsvis administrative ledere, som blandt andet havde til opgave at
udarbejde oplæg til en ny administrativ styreform. For det tredje må de administrative ledere i de
tidligere kommuner antages at have haft incitament til at forsøge at bibeholde eller endog øge
antallet af chefstillinger i de nydannede kommuner for ikke at risikere at blive degraderet til lavere
stillinger i det administrative hierarki. Resultaterne af analysen er gengivet i tabel 3:

Tabel 3: Gennemsnitligt antal fagforvaltninger før og efter Strukturreformen fordelt på
kommunetype.
2005
2007
Ikke-sammenlægningskommuner
3,348
3,682
(gennemsnitligt antal
[0,935]
[1,129]
fagforvaltninger)
(N=23)
(N=22)
Sammenlægningskommuner
2,602
4,439
(gennemsnitligt antal
[0,794]
[1,097]
fagforvaltninger)
(N=186)
(N=41)
Forskel på gennemsnit
0,746***
-0,757**
N
209
63
Kilde: Kommunalhåndbogen 2005; Kommunale hjemmesider.
Noter: *: p<0.1, **: p<0.05; ***: p<0.01. Standardafvigelser er angivet i skarpe parenteser.

Som det fremgår af tabellen, svarer udviklingen i antallet af administrative organisatoriske enheder
meget godt til udviklingen i antallet af politiske organisatoriske enheder illustreret i tabel 2. Mens
antallet af fagforvaltninger var størst i ikke-sammenlægningskommunerne før reformen, er det
omvendt tilsvarende større i de sammenlagte kommuner efter reformen. Denne udvikling skal
primært tilskrives en markant udvikling for de sammenlagte kommuners vedkommende, hvor det
gennemsnitlige antal fagforvaltninger er steget knap 71% i forhold til 2005.
Spørgsmålet er da, om den forskellige udvikling i antallet af politiske og administrative
organisatoriske enheder i henholdsvis sammenlægningskommuner og ikkesammenlægningskommuner alene er en konsekvens af sammenlægningsprocessen i
sammenlægningskommunerne, eller om forskellen snarere dækker over, at opgaveintensiteten er
steget i især sammenlægningskommunerne efter reformen. Dette spørgsmål er belyst nærmere i
tabel 4, hvor sammenlægningsvariablens effekt kontrolleres for blandt andet kommunernes
størrelse:
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Tabel 4: Sammenhængen mellem kommunetype og antallet af udvalg (OLS).
Ustandardiserede betakoefficienter og signifikansniveauer.
Model 1:
Model 2:
Model 3:
Ln (antal
Ln (antal
Ln (antal
udvalg 2007) udvalg 2005) fagforvalt(1)
ninger 2007)
Intercept
-0,539*
-0,066
-1,013**
Sammenlægningskommune (2)
0,307***
0,032
0,118
Ln (antal partier i byrådet
2007/2005)
Ln (antal udvalg 2005/2002)
Højreorienteret borgmester (4)
Ln (indbyggertal)
Ln (areal (kvm2))
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Adj. R2
N

-0,018
0,836***
-0,018
0,089***
0,011
-0,011
0,027
0,034
-0,047
Ref.
0,602
97 (5)

Model 4:
Ln (antal
fagforvaltninger 2005)
-0,278
0,039

0,029

0,155

-0,135

0,694***
-0,031**
0,043***
0,005
0,085***
0,031
0,013
0,015
Ref.
0,804
270 (5)

(3)

(3)

0,003
0,160***
0,418
0,139
0,001
-0,073
0,011
Ref.
0,311
63

-0,100*
0,178***
-0,051
0,035
-0,047
-0,024
0,108
Ref.
0,161
208

Kilde: Kommunalhåndbogen 2005; Kommunale hjemmesider og styrelsesvedtægter, Indenrigsministeriet (div. årgange)
Noter: *: p<0.1, **: p<0.05; ***: p<0.01.
(1): Denne og en række andre variabler i regressionerne er logaritmetransformerede af hensyn til
linearitetsforudsætningen i OLS-regression. 10
(2): Ikke-sammenlagte kommuner/ikke-sammenlægningskommuner er anvendt som referencekategori.
(3): Da det for mange kommuner ikke er muligt at opgøre det tidligere antal forvaltninger på grund af usikkerhed
omkring kommunens valg af administrativ model, er denne variabel ikke medtaget i analysen.
(4): Dummyvariabel. Borgmestre fra V, C og O er tildelt værdien 1.
(5): Århus Kommune er udeladt i analysen, da kommunen anvender magistratsstyre.

Hvis strukturændringerne i sig selv har haft betydning for antallet af organisatoriske enheder i de
nye kommuner, må vi forvente, at der kan findes en signifikant forskel på sammenlagte kommuner
og ikke-sammenlagte kommuner i 2007 men ikke i 2005. Dette er tilfældet for den politiske
organiserings vedkommende. Antallet af udvalg er signifikant højere i sammenlagte kommuner end
i ikke-sammenlagte kommuner i 2007, selvom der foretages statistisk kontrol for en række
geografiske, demografiske og politiske forhold. Foretages der i stedet en regression, hvor der ikke
anvendes en distinktion mellem sammenlagte eller ikke-sammenlagte kommuner, ses, at den
justerede forklarede varians falder til 0,502. Når sammenlægningsvariablen inddrages, stiger den
forklarede varians med andre ord med ca. 20%. Resultatet underbygges af, at en lignende regression
for 2005 (model 2) som forventet ikke viser tegn på, at sammenlægningsvariablen har betydning for
10

Modelspecifikationen har ikke afgørende betydning for konklusionerne. Anvendes der i stedet en rent lineær
modelspecifikation, fremkommer de samme signifikante effekter med samme fortegn i alle modeller.
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antallet af udvalg i kommunerne. Effekten af sammenlægningsvariablen på antallet af politiske
udvalg i 2007 synes derfor alene at kunne tilskrives det faktum, at nogle kommuner har været
involveret i en sammenlægningsproces og andre ikke.
Anderledes forholder det sig med den administrative organisering. Effekten af
kommunetypevariablen er insignifikant i såvel 2005 som 2007 (model 3 og 4). Spørgsmålet er da,
hvordan dette billede stemmer overens med tabel 3, der jo tydeligt indikerede en forskellig
udvikling i henholdsvis sammenlægningskommuner og ikke-sammenlægningskommuner, som med
al sandsynlighed må tilskrives Strukturreformen. En mulig forklaring er, som det også indikeres af
analyserne af de kommunale udvalgsstrukturer, at den kommunale administrative organisering i vidt
omfang afhænger af kommunernes indbyggertalsmæssige størrelse. 11 I helt små kommuner vil
mængden af opgaver alt andet lige være væsentlig mindre end i større kommuner. Det kan derfor
være rationelt at samle mange forskellige fagopgaver i samme forvaltning, hvorfor antallet af
fagforvaltninger ganske naturligt begrænses. Med Strukturreformens ændring af
kommunegrænserne findes der ikke længere nogle helt små kommuner i gruppen af sammenlagte
kommuner. Konsekvensen heraf er en markant gennemsnitlig stigning i antallet af fagforvaltninger.
I relation til de opstillede perspektiver om Strukturreformens effekt på den administrative
organisering er segmenteringen altså rent faktisk blevet større. Ændringen kan på det administrative
område blot ikke som for den politiske organiserings vedkommende forklares uafhængigt af
størrelsesmæssige forandringer af kommunen.

Sammenhængen mellem den administrative og politiske organisering
Det er ikke blot det absolutte antal af udvalg og forvaltninger, der kan finde anvendelse, når graden
af organisatorisk segmentering skal måles. Også forholdet mellem henholdsvis det politiske og det
administrative niveau kan tænkes at have betydning. Flere kilder antager, at der eksisterer en særlig
relationel segmenteringsproblematik, såfremt hvert enkelt politisk fagudvalg modsvares af præcis
én fagforvaltning (Niskanen, 1971: 195; Lundtorp, 2001: 316f; Serritzlew, 2005: 418f, Vabo, 2005:
565f; Jacobsen, 2006: 189).
Meningerne om hvorfor det forholder sig sådan, er dog delte. Niskanen (1971), Lundtorp (2001)
og Jacobsen (2006) peger på, at der vil være en tendens til præferencesammenfald og følgelig også

11

En logistisk regressionsanalyse af hvilke kommuner der anvender forvaltninger i 2007 med inddragelse af samme
uafhængige variabler som i tabel 4 model 3 viser, at det i altovervejende grad er de indbyggertalsmæssigt små
kommuner, der fraviger anvendelsen af forvaltninger. Ikke blot antallet men også i det hele taget anvendelsen af
forvaltninger synes altså at afhænge af det kommunale indbyggertal.
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faglige udgiftsalliancer mellem bureaukrater og politikere i parallelle organisationer, mens
Serritzlew (2005) i stedet angiver udgiftsadvokerende bureaukraters direkte og udelte adgang til det
politiske niveau som en kilde til øget sektorisering. Endelig påpeger Vabo (2005), at
fagudvalgsmedlemmer i parallelle organisationer har mulighed for at hente informationsfordele på
bekostning af de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer. Trods den varierende argumentation
synes der dog at være enighed om, at anvendelsen af parallelle organisationer øger den
organisatoriske segmentering og risikoen for uhensigtsmæssig økonomisk adfærd. Udviklingen i
anvendelsen af parallelle organisationer er angivet i nedenstående tabel:

Tabel 5: Sammenhængen mellem politiske og administrative organisationsmodeller før og
efter Strukturreformen fordelt på kommunetype.
2005
2007
Difference mellem antallet af
Parallel
+1-2
+3-?
Parallel
+1-2
+3-?
stående udvalg og antallet af
udvalg
udvalg
udvalg
udvalg
fagforvaltninger
Ikke-sammenlægningskommuner
0,364
0,545
0,091
0,190
0,500
0,227
(andel af kommuner med en
(N=8 )
(N=12)
(N=2)
(N=4)
(N=11)
(N=5)
bestemt organisationsform)
Sammenlægningskommuner
0,473
0,435
0,043
0,244
0,415
0,341
(andel af kommuner med en
(N=88)
(N=81)
(N=8)
(N=10)
(N=17)
(N=14)
bestemt organisationsform)
Andele i alt
0,459
0,445
0,048
0,226
0,452
0,306
(1)
N
96
93
10
14
28
19
Kilde: Kommunalhåndbogen 2005; Kommunale hjemmesider og styrelsesvedtægter.
(1): Århus Kommune er udeladt i alle analyser, da kommunen anvender magistratsstyre.
Andele er ikke angivet for de kommuner, der anvender flere forvaltninger end udvalg. Der er taget højde for disse
kommuner i beregningen af andele for den kommunale anvendelse af andre organisationsformer.

Andelen af kommuner, der anvender parallelle organisationsformer, er, som det ses, faldet i begge
typer af kommuner. Samlet set er der sket et temmelig stort fald i andelen af kommuner med en
parallel organisationsform, idet kommuner med denne organisationsform fra at have udgjort knap
46% af alle kommuner i 2005 er reduceret til at udgøre omkring 23% i 2007. Spørgsmålet er da, om
dette resultat i sig selv kan tages som udtryk for en lavere grad af organisatorisk segmentering. For
at kunne drage en mere sikker konklusion er der foretaget en supplerende analyse af differencen
mellem antallet af stående udvalg og antallet af fagforvaltninger i kommunerne. Man kan forestille
sig, at den parallelle organisationsstruktur i mange kommuner er blevet opgivet til fordel for en
organisationsstruktur, hvor én eller to forvaltninger fungerer som sekretariat for to udvalg, mens de
resterende forvaltninger kun er tilknyttet et udvalg hver. Hvis dette er tilfældet, ændrer det ikke
grundlæggende ved, at der i de pågældende kommuner er tale om en form for relationel
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segmentering på tværs af det administrative og det politiske niveau, idet den nye struktur jævnfør
tabel 2 blot vil være et resultat af, at denne type kommuner har øget segmenteringen på det politiske
område i form af flere stående udvalg.
Ifølge analysen er dette ikke tilfældet. Ganske vist er andelene på tværs af
sammenlægningskommuner og ikke-sammenlægningskommuner nogenlunde enslydende, hvad
enten sammenligningen foretages i 2005 eller 2007. Men foretages der i stedet en sammenligning af
de totale andele i henholdsvis 2005 og 2007, viser det sig, at andelen af kommuner med minimum
tre overskydende stående udvalg i forhold til antallet af fagforvaltninger er steget fra at udgøre ca.
5% totalt set i 2005 til at udgøre over 30% i 2007. I kommuner hvor differencen mellem antallet
mellem stående udvalg og antallet af fagforvaltninger er så stor, er forvaltningernes
opgaveportefølje antageligt væsentlig bredere end de enkelte fagudvalgs, hvorfor det forekommer
usandsynligt, at sektoriseringstendenser i form af f.eks. præferencesammenfald og udgiftsalliancer
vil forekomme på samme måde, som de antages at forekomme i parallelle organisationer.
Kommunerne har altså som helhed forladt den parallelle organisationsform til fordel for en
organisationsform, der adskiller sig markant herfra.
Den præcise årsag hertil er svær at angive. 12 En mulig fortolkning er, at det alt andet lige er
lettere at ændre sammensætningen af udvalg i en kommune, end det er at ændre sammensætningen
af administrative enheder. Den politiske organisation tages mere eller mindre automatisk op til
fornyet overvejelse i forbindelse med kommunalbestyrelsernes konstituering efter et valg, mens
organisationsændringer på det administrative plan omvendt i mange tilfælde vil betyde, at
enkeltpersoner enten får omdefineret deres arbejdsopgaver eller mister deres job. Derfor vil
administrative organisationsforandringer potentielt kunne møde meget stor modstand fra de ansatte.
I mange tilfælde kan man derfor forestille sig, at en stigning i antallet af politiske udvalg ikke
modsvares af en tilsvarende stigning i antallet af fagforvaltninger.
En anden fortolkning knytter sig til de tidligere præsenterede analyser i tabel 2, 3 og 4. Ifølge
disse analyser er antallet af udvalg gennemsnitligt steget mere end antallet af fagforvaltninger i
kommunerne. Samtidig er stigningen i antallet af fagforvaltninger primært et resultat af, at
12

På grund af det lave antal af kommuner, der anvender parallelle organisationsformer i 2007, er det ikke muligt at
undersøge sammenhængen mellem demografiske, geografiske og politiske forhold og anvendelsen af parallelle
organisationer i en logistisk regressionsanalyse. I stedet er der blevet foretaget en OLS-regressionsanalyse med
differencen mellem antallet af stående udvalg og antallet af fagforvaltninger som afhængig variabel. Denne analyse
viser, at der er visse regionale forskelle på differencevariablen, idet der i Region Sjælland i signifikant højere grad
anvendes parallel-organisationer end i Region Midtjylland. Sammenhængene med de øvrige uafhængige variabler er
dog klart insignifikante. Heller ikke denne analyse giver altså nogen særlig tilfredsstillende forklaring på forholdet
mellem kommunernes administrative og politiske organisation.
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indbyggertallet stiger, mens stigningen i antallet af udvalg omvendt kan forstås uafhængigt af
demografiske forhold. Man kan forestille sig, at marginalnytten af at specialisere sig administrativt
er faldende, mens det samme ikke er tilfældet hvad angår antallet af politiske udvalg (ByskovNielsen, 2006: 130). Politikerne vil ifølge denne fortolkning og på linie med
segmenteringsperspektivet beskrevet i teoriafsnittet øge antallet af udvalg efter Strukturreformen for
derigennem at begrænse de ulemper, de som gruppe påføres ved at reformen begrænser antallet af
de attraktive politiske udvalgsposter. Om noget sådant er tilfældet undersøges nærmere i næste
delafsnit.

Distributive konsekvensers betydning
Som det er blevet vist i de foregående afsnit er graden af organisatorisk segmentering steget på
såvel det politiske som det administrative område. En del af stigningen kan forklares med, at
kommunerne har fået nye opgaver, mens resten af stigningen på det administrative område kan
forklares på baggrund af de demografiske forandringer der sker i kommunerne. Dette kan fortolkes
som et udtryk for en øget sagsbehandlingsmængde. På det politiske område lades imidlertid en stor
varians tilbage, som blot forklares af hvorvidt der er tale om sammenlagte eller uændrede
kommuner. 13 Dette afsnit tager udgangspunkt i netop denne varians i et forsøg på at afdække, hvad
kommunetype-forskellen egentlig dækker over.
Ifølge antagelsen om, at politikerne stræber efter attraktive poster i økonomisk og politisk
forstand, må vi forvente, at de mest indflydelsesrige politikere i de hidtidige kommuner vil arbejde
for, at de også i videst muligt omfang vil have adgang til attraktive politiske poster i de nye
kommuner. Følgelig må vi forvente, at antallet af attraktive politiske poster alt andet lige vil være
større i sammenlagte kommuner bestående af mange tidligere kommuner end i sammenlagte
kommuner bestående af få tidligere kommuner, idet antallet af politikere, der har haft topposter som
borgmestre og udvalgsformænd, jo alt andet lige må være stigende med antallet af kommuner, der
indgår i sammenlægningerne.
I analysen (se tabel 6 nedenfor) er antallet af udvalg anvendt som proxy for antallet af politiske
topposter. Antallet af udvalg synes at være et velegnet mål herfor af to primære årsager. For det
første har politikerne direkte adgang til at fastsætte antallet af udvalg, og der findes i princippet ikke

13

I en public choice-optik kan de forskellige fund på det politiske og det administrative område forklares med, at det
var politikerne og ikke embedsmændene, der skulle træffe den endelige beslutning på det administrative område.
Forskellen består således i de to aktørgruppers mulighed for at egennyttemaksimere ved hjælp af det institutionelle
design.
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noget loft for, hvor mange stående udvalg en kommune kan vælge at nedsætte. For det andet kan
antallet af udvalg ikke blot betragtes som et mål for antallet af tilgængelige udvalgsposter men også
som et mere direkte mål for antallet af kommunalpolitiske topposter i form af antallet af
udvalgsformandsposter. Posten som udvalgsformand for et stående udvalg er både forbundet med
økonomiske fordele, prestige og i mange tilfælde sandsynligvis også en betydelig realpolitisk magt.
Tabel 6 indeholder en regressionsanalyse med antallet af udvalg med umiddelbart driftsansvar som
afhængig variabel. Analysen er udelukkende foretaget for de sammenlagte kommuners
vedkommende, idet det da er muligt at skelne mellem sammenlægninger bestående af mange og
sammenlægninger bestående af få kommuner:

Tabel 6: Sammenhængen mellem sammenlægningskarakteristika og antallet af udvalg i de
sammenlagte kommuner (OLS). Ustandardiserede betakoefficienter og signifikansniveauer.
Fuld Model
Reduceret model
(1)
Ln (antal udvalg 2007)
Ln (antal udvalg 2007)
Intercept
-1,083*
-1,028*

Ln (antal partier i byrådet 2007)
Højreorienteret borgmester (2)
Ln (indbyggertal)
Ln (areal (kvm2))
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Midtjylland

-0,051
0,013
0,205***
0,000
0,021
0,034
0,029
-0,026
Ref.

-0,076
0,010
0,203***
-0,000*

Ln (antal udvalg 2005)
Mindst fire kommuner i
sammenlægningen (3)
Adj. R2
N

0,670***
0,095

0,693***
0,102*

0,390
66

0,424
66

Kilde: Kommunalhåndbogen 2005; Kommunale hjemmesider og styrelsesvedtægter, Indenrigsministeriet (div. årgange)
Noter: *: p<0.1, **: p<0.05; ***: p<0.01.
(1): Denne og en række andre variabler i regressionerne er logaritmetransformerede af hensyn til
linearitetsforudsætningen i OLS-regression.
(2): Dummyvariabel. Borgmestre fra V, C og O er tildelt værdien 1.
(3) Dummyvariabel. Sammenlægninger bestående af fire, fem seks eller syv kommuner er tildelt værdien 1.
Sammenlægninger bestående af to eller tre kommuner er tildelt værdien 0. 34 kommuner er herefter tildelt værdien
0, mens 32 kommuner er blevet tildelt værdien 1. 14
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Den valgte opdeling af dummyvariablen er foretaget for at sikre ca. lige mange kommuner i hver dummykategori.
Opdeles den på anden vis, vil fordelingen blive meget skæv, da antallet af særligt sammenlægninger bestående af fem,
seks og syv kommuner er meget begrænset. Der kan i øvrigt findes en tendentiel sammenhæng mellem antallet af
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De empiriske fund tyder på flere måder på, at argumentet om distributive konsekvensers betydning
for den stigende organisatoriske segmentering skal tages alvorligt. Ganske vist er effekten af, hvor
mange kommuner der er blevet sammenlagt, insignifikant i den fulde model. Når
regionsdummyerne udelades som i den reducerede model, bliver effekten imidlertid signifikant på
et 10%-niveau. Der er med andre ord en tendens til, at nye kommuner, som er blevet til ved
sammenlægning af mindst fire kommuner, alt andet lige nedsætter et større antal udvalg end
sammenlægningskommuner skabt ved sammensmeltning af blot to eller tre kommuner. Dette er
netop hvad vi måtte forvente ifølge tesen om, at Strukturreformens fordelingsmæssige konsekvenser
har haft betydning for antallet af nedsatte udvalg.15
Kigges der i stedet på sammenhængen mellem antallet af udvalg nedsat i 2005 og antallet af
nedsatte udvalg i 2007 findes en stærk positiv effekt. Jo flere udvalg de sammenlagte kommuner har
anvendt i 2005 forstået som gennemsnittet af nedsatte udvalg i de gamle kommuner, jo flere udvalg
synes de også at nedsætte i 2007. Dette fund kan fortolkes på to måder. For det første kan der
argumenteres for, at anvendelsen af udvalg til en vis grad formentlig afhænger af, hvad man ”plejer
at gøre” og altså i den forstand er en institution indlejret i traditioner og normer. På den anden side
er denne fortolkning ikke fuldstændig tilfredsstillende. Strukturreformen markerer jo netop et
nybrud med gældende strukturer og traditioner, som tvinger politikerne til at sammentænke en helt
ny enhed. Hertil kommer, at vi fra de tidligere analyser (tabel 2) jo ved, at der er
uoverensstemmelse mellem det gennemsnitlige antal udvalg i sammenlægningskommunerne før og
efter reformen. Sammenlægningskommunerne har altså i et vist omfang faktisk brudt med de
gældende strukturer. Traditioner er derfor næppe hele forklaringen på den stærke sammenhæng på
antallet af udvalg i 2005 og 2007.
For det andet kan resultatet i stedet fortolkes på linie med argumentet om distributive
konsekvensers betydning. Det gennemsnitlige antal nedsatte udvalg i de gamle kommuner afspejler
ikke bare et gennemsnit af de hidtidige strukturer men også det hidtidige gennemsnitlige antal
politiske udvalgsformandsposter. Det er derfor nærliggende at fortolke sammenhængen mellem
2005- og 2007-variablen som en sammenhæng mellem antallet af udvalgsformandsposter før og
efter reformen. Når denne fortolkning virker mere overbevisende end traditions-fortolkningen,
skyldes det, at den er baseret på en fordelingsforklaring frem for den foregående fortolknings
kommuner i en given sammenlægning og antallet af udvalg, hvis førstnævnte variabel ikke transformeres til en dummy.
Sammenhængen er dog ikke signifikant på grund af enkelte ekstreme outliers.
15
Et interessant spørgsmål er desuden, i hvor høj grad den øgede segmentering skyldes, at alle tidligere kommuner skal
sikres mulighed for indflydelsesrige poster i den nye kommune. Dette spørgsmål kan desværre ikke afklares på
baggrund af de eksisterende data.
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traditionsbaserede forklaring. Mens traditionsforklaringen har svært ved at forklare udviklingen i
antallet af udvalg over tid, er denne udvikling på den anden side netop, hvad man skulle forvente
ifølge en fordelingsforklaring. For at kunne opretholde et rimeligt antal attraktive politiske poster er
politikerne nødt til at udvide antallet af politiske poster i de nye kommuner, i forhold til hvad
antallet var i de tidligere kommuner. I denne optik leverer fundene af henholdsvis
sammenlægningsantallets og det tidligere udvalgsantals positive effekter på antallet af udvalg i
2007 derfor ganske stærke indikationer på, at politiske overvejelser om Strukturreformens
fordelingsmæssige konsekvenser har været en medvirkende faktor i forbindelse med dannelsen af
politiske organisationsstrukturer i de nye kommuner.

Konklusion
Dette paper har vist, at den organisatoriske segmentering er steget som følge af Strukturreformen.
Paperet har dermed sat fokus på et aspekt af Strukturreformens konsekvenser, som ikke tidligere er
blevet undersøgt. Tendensen til øget segmentering kan spores både med hensyn til den
administrative og den politiske organisering og såvel i sammenlagte kommuner som i uændrede
kommuner. Analyserne viser dog interessante forskelle på tværs af kommunetype og
organisationsniveau. Mens den øgede segmentering på forvaltningsniveau uanset kommunetype kan
forklares med, at såvel antallet af opgaver som opgavebyrden er stigende, er der på udvalgsniveau
desuden også en forskel på sammenlagte kommuner og uændrede kommuner, som alene kan
tilskrives sammenlægningsprocessen i de sammenlagte kommuner. Analysen leverer således
beviser for, at udvalgsstrukturerne i de nye kommuner i et vist omfang er et resultat af, at
politikerne har forsøgt at begrænse de ulemper, som Strukturreformen ellers kunne tænkes at have
pålagt dem i form af færre attraktive lokalpolitiske poster pr. politiker.
Resultaterne åbner op for to mere generelle konklusioner om den fremtidige organisatoriske
segmentering og betydningen heraf i en dansk lokalpolitisk kontekst. For det første synes det at
være ekstremt svært at begrænse den organisatoriske segmentering. I det omfang nogle kommuner
har forsøgt herpå, er det blevet mere end opvejet af en modsatrettet tendens i retning af øget
organisatorisk segmentering. Det er på denne baggrund sandsynligt, at den sektorbaserede model
også i de næste mange år vil være den dominerende model i de danske kommuner.
For det andet er det ikke i sig selv et problem, at den organisatoriske segmentering stiger. Når
dette sker på grund af en stigende opgavebyrde, er det primært et udtryk for faglig specialisering.
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Analyserne viser imidlertid, at stigningen ikke bare sker som følge af stigende og forandrede
opgavebyrder men også på grund af egennyttebaserede politiske motiver. Dette til trods for et stort
politisk fokus på nye organisationsformer i disse år og en temmelig entydig forståelse af, at
sektorbaserede organisationsmodeller grundlæggende er problematiske at anvende. Det synes at
være et potentielt problem, hvis den nuværende politiske struktur skal tages som et udtryk for
politiske egennyttemaksimering. Man kan i så fald frygte at rationalerne bag den nye struktur vil
have direkte og negative konsekvenser for det kommunale udgiftsniveau. For med det øgede antal
udvalg vil der, som påpeget i sektoriseringslitteraturen, formentlig være en tendens til at
specialiserede udgiftsalliancer hver især vil kæmpe for udgiftsekspansion på netop deres ressort.
Resultaterne i dette paper lægger op til videre forskning i tilblivelsen af organisationsstrukturer
og deres effekter. Som eksempler på interessante forskningsspørgsmål kan nævnes: I hvor høj grad
kan tidligere tiders administrative strukturer aflæses i de nuværende organisationsstrukturer?
Hvilken betydning har inddragelsen af geografiske interesser haft for den politiske organisering i de
nye kommuner? Og måske allervigtigst: Hvilken betydning – hvis nogen – har den organisatoriske
segmentering for politiske præferencer og kommunalt output?
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