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Ordet  PLANLÆGNING bruges i mange betydninger:

Den enkelte  planlægger sit livsforløb: uddannelse, erhverv, fritidsaktivitet, alderdom
Familien planlægger et fælles livsforløb: boligform, antal børn, børns livsforløb, ferier, m.v.
Firmaet planlægger produktion og afsætning, investering, personalerekruttering ..
Idrætsforeningen planlægger træning, konkurrencer hjemme og ude, lederuddannelser, ...
Kommunen planlægger skolebyggeri hhv. skolenedlæggelse, børnehaveforsyning, hjemmepleje, bus-
drift, varmeforsyning, børnetandpleje, vejvedligeholdelse og -anlæg, skatteprofil, udgiftsniveau,.
Amtskommunen planlægger sygehusindretning, gymnasieskoler, regionale buslinier, fredning af natur-
værdier og oldtidsminder, døgninstitutionsforsyning, revalideringsinstitutioner, udgiftsniveau,.
Staten (regering, folketing) planlægger bro- og motorvejsbyggeri, jernbaneforsyning, højere uddannel-
ser, forskning, skattesystemer, bekæmpelse af fattigdom. krigsindsats i land X,Y,Z ..., skatteniveau, ...
Unionen planlægger arbejdskraftens og kapitalens mobilitet, landmændenes indkomstnivaeu, uddan-
nelsernes sammenlignelighed, bekæmpelse af fattigdom og/eller udstødelse ..

Et gennemgående træk i alle disse planlægninger er, at vi kan identificere
-  et planlæggende subjekt
-  en formaliseret eller ikke-formaliseret beslutningsproces hvori indgår
-  et sæt af overvejelser om mål
-  et sæt af overvejelser om ressourcer  eller  midler  til at opnå målet
-  nogle overvejelser om eventuelle hindringer eller vanskeligheder i forhold til at opnå målet (fore-
findes ikke altid)
-  et større eller mindre sæt af interessenter, som har indflydelse på og/eller påvirkes af plan-
beslutningen

Ikke alle (individers eller gruppers) beslutninger opfattes af pågældende som en planlægning. Og ikke
alle plan-komponenterne formuleres eksplicit. Men beslutninger kan ofte med fordel analyseres under
en plan-synsvinkel:
-  Mit køb af en bil fremstår som en enkelt-beslutning. Mål? kan være at eje en attrået ”flyder”, eller
det kan være at spare tid på transport, eller det kan være at lette tilværelsen på anden vis. Men beslut-
ningen forudsætter normalt, at jeg har gjort mig klart om jeg kan finansiere købesum og vægtafgift og
forsikring og benzin og Falckabonnement og vedligeholdelse - det vil sige: at jeg har gjort nogle bud-
getmæssige (ressourcemæssige) overvejelser.
-  Din beslutning om at flytte sammen med kæresten fremstår som en enkeltbeslutning. Mål? (God
knows..). Men I snakker jo (det vil vi da forvente som det normale) sammen om husleje, møbler, dine-
mine-vores børns værelser og det til den lille nye ....  (ressourcer). Måske snakker I også sammen om,
hvem af jer der snorker hvor meget (Hindringer, vanskeligheder).  Aspekter, der kan siges at udgøre
elementer i planlægning af en fælles tilværelse.
-  Byrådets beslutning om at bygge et kommunalt musikhus fremstår som en enkelt-beslutning. Men
den vil oftest blive truffet på baggrund af overvejelser om hvilke aktører i kommunens musikliv, der
skal have hvilke arbejdsvilkår, om hvor store et beløb der henholdsvis skal investeres i byggeriet og
årligt skal bruges til driften, om adgangs- og tilkørselsforhold, om andre indtægtsgivende aktiviteter
end  musikken,  m.m.m. Heri vil ofte blive formuleret en del målsætninger, og der vil allenfals være
foretaget en større omgang økonomiberegninger. Der vil normalt også være overvejelser om tilgænge-
lighed for handicappede og tilgængelighed for bilister og dem uden bil .....
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SOCIAL PLANLÆGNING  omtales i det følgende dels på individniveau i relation til begreberne
normalitet/afvigelse set i en livssammenhæng (en livsbue-sammenhæng), dels på samfundsniveau i
relation til rammesætningen for individets livsforløb.1

Planlægning er foreskrevet - direkte og underforstået - i en række love på det sociale område.
Det drejer sig om love, der stiller ydelser til rådighed for individet i løbet af tilværelsen: kontanthjælp,
aktivering, rådgivning, revalidering, boligforsyning for hjemløse, sygedagpenge, arbejdsløshedsdag-
penge, bistand til handicappede. I disse tilfælde skal planerne for den enkelte handle om, hvordan et
social problem - en uønsket social situation - afhjælpes, så den enkelte hjælpes til en ”normal” situation
eller til en situation ”så nær det normale som muligt”.
Og det drejer sig om love, der sætter rammer for borgernes livsforløb og livsudfoldelse i bredere for-
stand: daginstitutioner for børn, skole- og erhvervsuddannelse, kollektiv transport for alle og særligt for
bevægelseshæmmede, lokalisering og indretning af boliger, butikker, kontorer, institutioner, læge- og
hospitalsforsyning.

Bag anvendelsen af plan-begrebet ligger en antagelse om ”det gode liv” og dets modsætning: ”det dår-
lige liv”. ”Det gode liv” får det barn, der fødes sundt og helt, i en velfungerende familie, udvikler sig
normalt, uddanner sig normalt, får en normal seksualitet og danner en normal familie incl. et passende
antal børn, tjener sit udkomme i normalt omfang og har en normal forbrugssammensætning, og dør i
passende alder uden overdrevne smerter.  ”Det gode liv” indeholder tilpas forudsigelighed = tryghed i
helbred, uddannelse, familiedannelse, erhverv, otium. Historisk har de to værste afvigelser fra  ”det
gode liv” været fattigdom og sygdom.

Bag anvendelsen af plan-begrebet ligger også en antagelse om, at samfundets indretning kan bestem-
mes politisk med henblik på at muliggøre ”det gode liv” især ved at mindske omfanget og virkninger-
ne af de to nævnte værste afvigelser.

Økonomi  -  planlægning  -  stat

Begrebet planlægning er tæt forbundet med begrebet økonomi som begge er aspekter af menneskers
handlinger:

Økonomi - af græsk ”husholdning” - at holde hus med
knappe ressourcer  med henblik på
produktion af
varer (goder, ”goods”, commodities)  med henblik på imødekommelse af
efterspørgsel  (monetær e.a.) med henblik på dækning
menneskers behov

Privat-økonomi:  a) forbrugsøkonomi  b) produktionsøkonomi
Offentlig økonomi:  statens kommunens inddragelse af borgernes købekraft med henblik på a) kol-
lektiv produktion/forbrug, og  b) omfordeling (indkomstoverførsel)

Planlægning  - kan fsv. siges at være ”økonomi”, men på et højere niveau:

                                                          
1 I det følgende forudsættes kap. 2 i Viggo Jonasen (1998/2002): Dansk socialpolitik 1708-1998  bekendt.
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systematisk aktivitet  mhp.
fremskaffelse af oplysning om data og årsagssammenhænge og vurderinger  mhp.
opstilling af ét eller flere mål  og anvisning af (ét eller flere sæt af)
midler  til at nå målet / målene
- vedr. en individuel eller samfundsmæssig aktivitet - f.ex. produktion, f.ex. indretning af by/bolig-
område

Om ”det offentlige”, ”staten”, POLIS2:  når personer eller grupper opstiller krav om ændring eller
opretholdelse af bestemte samfundsmæssige forhold, er der tale om POLITIK.  Kravene handler
altså om, at beslutningerne skal have gyldighed for (hele) POLIS.

Lidt mere om begreberne  ØKONOMI  og  PLANLÆGNING  igennem tiderne. Samt om LOKAL-
SAMFUND

ØKONOMI  -  POLITISK ØKONOMI  -  PLANLÆGNING

VELSTANDEN    Adam Smith og ”Velfærdsøkonomien” (selve udtrykket er fra en senere tid)
opstiller som et samfundsmæssigt
MÅL  -  vækst,  velstand.  Som
MIDLER  hertil beskrives  a) arbejdsdeling i produktionen,  b)  individets egeninteresse som driv-
kraft,  c) fri konkurrence  mellem de producerende, og  d)  kapitalakkumulation  på baggrund af  e)
virksomhedsejernes profit.

Teorigrundlaget for liberalisternes, ”de klassiske nationaløkonomers”, overvejelser var
ARBEJDSVÆRDITEORIEN  (hovedsageligt ..)  - nemlig den tankegang, at arbejderen ved at bear-
bejde råstoffet tilfører det værdi. Værdien er m.a.o. arbejdsskabt.  Teorien har sin oprindelse i 1600-
tallets liberale filosofi, f.ex. John Locke. Af arbejdsværditeorien udledte de tidlige liberale økono-
mer kravet om
DEN PRIVATE EJENDOMSRET - hvorved de forstod, at de som havde skabt værdien også burde
tilegnes, eje, værdien (i kritik nemlig af kleresiets og kongemagtens og landadelens tilegnelse af de
samfundsskabte værdier).

Smith og hans efterfølgere opstiller deres økonomiske læresætninger som en slags ”naturlove”, un-
der indtryk af naturvidenskabernes samtidige udvikling:

”Når det enkelte individ indretter sin virksomhed således, at dens produkt må blive af størst
mulig værdi, sigter han kun på at opnå egen fortjeneste - og han føres i dette, som i mange an-
dre tilfælde, til at fremme et mål, som ikke er nogen del af hans egen intention. .. ved at for-
følge sin egeninteresse fremmer han ofte samfundets mere effektivt, end hvis han virkelig for-
søgte at fremme samfundets”  3

”Den usynlige hånd” har her nærmest samme karakter som Newtons tyngdekraft - den er der bare,
man behøver ikke at forklare den.
Adam Smith skrev om en tid, hvor industrisamfundets udvikling gik meget hurtigt. Hvor teknikken
udviklede sig meget hurtigt, og hvor udbuddet af varer voksede voldsomt.

                                                          
2 Poul Meyer (1970): Politisk videnskab
   Viggo Jonasen (1998/2002): Dansk socialpolitik 1708-1998 kap. 2.
3 Adam Smith: ”An inquiery into the Nature and causes of the Wealth of Nations” 1776. Efter Mogens Boserup (red):
Deres egne ord Kbh. 1976.
   Steen Borg Rasmussen: Økonomisk teorihistorie,  Odense 1972
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PAUPERISMEN  Men samtidig med industriudviklingens øgning af den almindelige velstand
producerede den også massiv fattigdom - forslumning af byer - jordværdistigninger.  Væksten af et
meget stort by- og mineproletariat svarede jo ikke helt til billedet af industrisamfundets almindelige
rigdom.  Den måtte altså forklares.  Og det var en senere liberal teoretiker i stand til.  Thomas R.
Malthus4 opstillede den ”jernhårde befolkningslov” ud fra to grundantagelser: 1) jordens mulighed
for at brødføde en voksende befolkning er begrænset, og 2) den menneskelige liderlighed - med
deraf følgende barnefødsler - er ubegrænset.  En forøgelse af fødevareproduktionen kan (kun) ske
ved inddragelse af mindre frugtbare jorder, og forøgelsen vil ske efter en i bedste fald lineær kurve.
Mens befolkningstallet vil tendere at vokse efter en ”eksponentiel” kurve, hvis det ikke begrænses.
Befolkningstallets ”naturlige” grænse vil sættes af eksistensminimum. De ”naturlige” begrænsnin-
ger af folketallet er sult, epidemier, krig.
Og da den arbejdende klasses vækst vil medføre konkurrence mellem arbejderne, vil arbejderlønnen
tendere at blive = med eksistensminimum. Thi konkurrencen vil tvinge lønnen ned.
En praktisk politisk konsekvens er, at det ikke nytter - men netop skader - at give hjælp til de fatti-
ge. Thi fattighjælp vil netop blot føre til at flere overlever, altså: en vækst i antallet af fattige. Det
samme vil en løn, der er højere end eksistensminimum.

Folketal
Fødevare-
mængde

Tid

URBANISERING - MILJØØDELÆGGELSE - INDGREB: PLANLÆGNING.

Med industrialiseringen af England fulgte også kraftig byvækst, sammenstuvning af arbejdere i me-
get små boliger, som blev bygget både højt og tæt, og kraftig miljøforurening.  En medvirkende
faktor i denne udvikling var stigningen i grundpriserne, som fremtvang en meget intensiv arealud-
nyttelse i de industrielle centre.  Arbejderbefolkningens helbredstilstand i overbefolkede, forurenede
byer og virksomhederblev anset for problematisk for selve industrikapitalismens fortsatte eksistens.
Industrikapitalismen og den politiske liberalisme affødte altså forhold, som gav anledning til poli-
tisk kritik - krav om lovgivningsmæssige indgreb, og krav om nye styringsstrukturer for samfundets
indretning.
I England og i Danmark er de første indgreb over for erhvervsfriheden fabrikslovgivning, som bl.a.
regulerer børnearbejde. Men også lovgivning om skadeligt vands bortledning (kloakering) og om
byggeriets indretning (brandmure, tagdækning, bygningshøjde, adgangsforhold) kommer i 1800
tallet.
                                                          
4 Th. R Malthus: ”Essay on the principle of Population as i affects the Future Improvement of Society” (efter Boserup,
anf. værk)
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LOKALSAMFUND - local communities

I slutningen af 1800 tallet udkaster Ebenezer Howard (England)5 tanken om havebyen som rammen
om arbejdernes gode liv: den planlagte, tæt-lave by med sunde, lyse boliger, og med virksomheder-
ne adskilt fra boligerne af grønne (luftrensende) bælter, og med skole, hospital, pub osv. De første
sådanne projekter etableredes i 1903 og 1920 (Letchworth, Welwyn Garden City ved London). I
mindre omfang ses (tidligere) noget tilsvarende i Danmark: Lægeforeningens boliger på Østerbro,
København (1853), og Arbejdernes byggeforeningers huse i København, Nakskov, Esbjerg, Århus
...(o. 1900 ..). Det gode liv  var bredt tænkt: barnet fødes ind i et (meget lille) lokalt fællesskab,
hvortil boligens sundhedstilstand bidrager, vokser op og går i skole  - dvs. indlærer vaner / uvaner
(normer) i et lidt større lokalsamfund, uddanner sig og arbejder, udfolder sunde og/eller usunde
fritidsinteresser i lokalsamfundet, forelsker sig og stifter familie i lokalsamfundet osv. Sundhed,
ejerskab (“semi-detatched houses”), stabile familierelationer er tænkt ind i denne tidlige byplanlæg-
ning - og byen som god eller dårlig ramme for “sund” udvikling er omdrejningspunkt for planlæg-
ningen.

Vi ser altså, at PLANLÆGNING opstilles som middel til at løse nogle af de problemer, som følger
af den uregulerede kapitalisme, med det formål at

"sikre en balance mellem de konkurrerende krav, der rettes mod det mennesker omgivende
miljø fra behovet for boliger, industri, transport og fritid" (note 3)

Planlægning er her først og fremmest fysisk-geografisk planlægning: arealplanlægning for byggeri.
Men baggrundstanken er æstetisk, sundhedsmæssig (kloak- og vandforsyning, lys- og afstandsfor-
hold) og social.

Den fysisk-geografiske planlægning med vægt på sundhed ses i Århus Kommunes byplan for byud-
videlse fra 1898. I 1925 vedtages en byplanlov, som dog ikke får stor praktisk betydning, men som i
1938 erstattes af en ny. ”Dansk byplanlaboratorium” og tidsskriftet Kritisk Revy præger i
1920’erne, 30’erne og 40’erne er ganske omfattende debat om planspørgsmål. Fra 1944 foregår en
stor debat om Københavns fremtidige udvikling, fra 1947 bl.a. ud fra skitsen ”Egnsplan for Storkø-
benhavn”, også kaldet ”fingerplanen”. I 1954 og i 1966 udarbejdedes ”Egnsplan for Århus”. Ka-
rakteristisk for disse planer er, at de beskæftigede sig med rammesætningen for (næsten) alle dele af
menneskets ”normal-liv”: boligkvalitet og -sammensætning, institutionsforsyning, kollektiv og in-
dividuel transportmuligheder, lokalisering af boliger, produktions- og omsætningserhverv, sociale
og kulturelle og sundhedsmæssige institutioner.

Medvirkende hertil er arkitekter, der er inspireret af den engelske tradition, som fik en voldsom
opblomstring efter 2. verdenskrig.  Labourregeringen iværksatte en massiv by-genopbygning efter
krigsødelæggelserne, og denne opbygning skete i vid udstrækning i "New towns", tegnet af arki-
tekter med "Garden City" traditionen in mente. Stevenage, Milton Keynes og flere andre byer med
op mod 250.000 indbyggere blev rejst på bar mark.  Det betød, at trafikanlæg kunne planlægges
med hensyntagen til skelnen mellem bilister og andre slags trafikanter, indflytningen af beboere
kunne planlægges både hvad angår alder og uddannelse, beliggenhed af boliger i forhold til industri
og service og skoler og detailhandel og kultur blev planlagt.

                                                          
5 Town and Country Planning in Britain, Central Office of Information  1975 (British Embassy). Se også Arne Gaard-
mand (1992): Dansk byplanlægning 1938-1992
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Den planlagte byudvikling i Storbritannien foregik i en kontekst, præget af genopbygning efter
krigsødelæggelserne. I Danmark var kontekst anderledes: den stærkt byggeribestemte byudvikling
kom i gang godt 15 år senere end i England, ikke på baggrund af krigsødelæggelser men på bag-
grund af 1) en voldsomt voksende  boligefterspørgsel/boligmangel, forårsaget dels af materiale-
knaphed efter 2. verdenskrig, dels af de meget store fødselsårgange fra 1943-46, 2) en stærkt vok-
sende institutionsudbygning i undervisnings- og sundhedssektorerne (herom: Dansk socialpolitik
1708-1998 kap. 6.2). Man kan for så vidt sige, at den britiske udvikling forudsatte planlægning,
mens den danske udvikling affødte bevidsthed hos politikerne om, at det var nødvendigt at plan-
lægge mere og bedre.  I Danmark vedtages ”planlovreformen” i årene 1969-1975, med lov om
kommuneplanlægning fra 1975 som slutstenen (næsten da: loven gjaldt ikke for hovedstadsorådet!).

DET HANDLENDE SUBJEKT

Individets beslutninger om indretning af hans/hendes tilværelse foregår i samspil med sociale omgi-
velser (herom: Dansk socialpolitik 1708-1998/2002 kap. 2 fig. 2.6. Et aspekt af omgivelserne er
f.eks. statens beslutninger om at stille bestemte faciliteter til rådighed for indbyggerne – at f.eks.
kommunerne pligtmæssigt skal sørge for skoler, dagpasning, hjemmehjælp, plejeboliger m.m.v.

Når vi taler om socialpolitik, og når vi taler om planlægning, er et grundspørgsmål: HVEM hand-
ler? Er det individet? Er det foreningen? Er det arbejdsgiveren? Er det kommunen? Er det amtet? Er
det staten? I den uregulerede kapitalisme er det virksomhedsejeren, der beslutter at bygge fa-
brik/butik og ansætte arbejdere og købe råvarer og udnytte vandkraft/dampkraft/elkraft. I det lidt
mere komplicerede samfund er det også ham, der træffer den slags beslutninger. Men det er også
kommunen, der bestemmer vejens forløb og kloakkens etablering og tilslutningspligten og oprettel-
sen af skole og børnehave og musikhus og alderdomshjem. Amtet bestemmer sygehusets placering
og drift og landevejens profil og grøftning. Og staten bestemmer universitets placering og indret-
ning og kasernens etablering og bemanding.

I den engelske "New town" udvikling fik "The development corporation" overdraget alle plan-
beføjelser samt ejendomsret til jord og bygninger.

I det danske politiske system var og er beslutningsgangen mere kompleks og antallet af deltagere i
beslutningerne ganske meget større:

Kommunerne har siden byplanloven af 1939 haft ret til at lave byplaner, hvori bestemtes hvor der
må bygges, og hvad der (ikke) må bygges.  Private grundejere hhv. sociale boligselskaber har be-
slutningsretten om og hvornår der bygges boliger. Virksomhedsejeren beslutter, om han etablerer
fabrik eller butik eller kontor, og hvor det gøres. Kommunerne beslutterom anlæg og drift af skoler
og børne- og ældreinstitutioner. Indbyggernes beslutninger afgør, hvor mange børn der er i de en-
kelte dele af kommunen. Kommunen beslutter, om et boligområde forsynes med bustransport. Ind-
byggerne beslutter, om de vælger at køre med bus, bil, cykel.  Købmanden bestemmer, om han vil
etablere sig i boligområdet.

Amtskommunerne bestemmer om anlæg og drift af gymnasier og revalideringsværksteder og so-
matiske og psykiatriske hospitaler og narkomanbehandling og døgninstitutioner for børn og voksne.
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Sektorplanlægning og tværgående planlægning

I 1960'ernes højkonjunktur sås mange eksempler på, at private grundejere udstykkede store byzone-
arealer til parcelhuse, uden hensyn til om der var butik eller skole eller bus eller daginstitution i
nærheden.  Det betød, at familier, som valgte den type bolig, samtidig stort set havde valgt en 2 bil
familie livsform.  Det betød også, at kommuner kom i tvang til at sørge for skoler, som 15 år senere
stod 2/3 tomme.  Man så også eksempler på, at boligforeninger byggede store lejlighedskomplekser
med ingen eller utilstrækkelig institutionsforsyning i nærheden. Man så eksempler på, at nabo-
kommuner til større byer sørgede for rigeligt med (ejer-) boliger, hvorefter indbyggerne kunne køre
på job i nabokommunen men lægge indkomstskatten i forstadskommunen, som derfor kunne holde
lav skatteprocent og højt serviceniveau.

I denne periode af hurtig vækst udvikledes idéer om styring af væksten og udviklingen sig.  En del
inspiration til styringsidéerne kom via arkitektskolerne fra de engelske New Town erfaringer.

I denne periode knæsættes begrebssættet: "sektorplanlægning" - "tværgående planlægning":

Ø K O N O M I S K   P L A N L Æ G N I N G (tværgående)

A R E A L P L A N L Æ G N I N

Tankegangen er statslig/kommun
gives hvilken plads - og hvilke a
upraktisk at lave  grusgrav, hvor d
stærkt forurenende virksomhed p
planlægningen er altså en planlæ
ordnede arealbestemmelser: overo
interesser, eventuelt højspænding
ne udarbejder regionplaner:  hvilk
reserveres til særligt forurenende
amtsveje og landbrugsarealer.  Ko
skrifterne i kommuneplanloven (1
lokalplan, hvoraf skal fremgå b
daginstitution) og virkning i forh
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 G   (fysisk planlægning) (tværgående)

al: det offentlige kan/skal bestemme, hvilke aktiviterer der skal
ktiviterer, der skal have fortrinsret til hvilken plads.  Det er f.ex.
er skal være en vej eller en skole.  Og det er upraktisk at tillade en
å et jordareal, hvorunder der skal indvindes drikkevand.  Areal-
gning, som sætter rammer om aktiviteter.  Staten sætter over-
rdnede vejanlæg, militære øvelsesarealer, overordnede frednings-

sledninger (Lov om lands- og regionsplanlægning, 1973). Amter-
e arealer reserveres til større rekreative formål, hvilke arealer skal
 virksomheder og til råstofudvinding,  hvilke arealer udlægges til
mmunerne udarbejder kommuneplaner og lokalplaner.  Én af for-
975) var og er, at større byggearbejder forudsætter udarbejdelse af

åde trafikbetjening og forsyning (vand, el, varme, kloak, skole,
old til naboer (skyggevirkning af høj bygning, støjbelastning ved
 m.m.m.
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I forhold til socialrådgiverrollen kan plan-begrebsapparatet ses som HELHEDSORIENTERET:
enhver aktivitet implicerer flere aspekter, og først når de alle tages i betragtning, har man virknin-
gen for personen eller boligområdets befolkning klart for sig.

En del private bygherrer og en del sociale boligselskaber planlagde boligbyggerier alene ud fra en
minimumsbetragtning: hvordan får jeg produceret så mange boliger som muligt på dette areal, i en
sådan kvalitet at jeg tjener godt på dem

En del boligselskaber hyrede arkitekter, som var engelsk inspireret: de planlagde boliger for for-
skellige aldersgrupper og forskellige indkomstgrupper, de tegnede trafikdifferentiering ind, de ind-
tænkte butiks- og kultur- og institutionsforsyning. De eksperimenterede også med nye byggemateri-
aler og med variable planløsninger. Blandt eksempler herpå kan nævnes: Gjellerup-planen vest for
Århus: en by, med boliger, kulturcenter, svømmehal, grønne områder, adskilte vej- og stisystemer,
daginstitutioner, skoler, handelscenter, kirke, bodegaer, beboerblad, mødelokaler ..  Søndervangen i
Viby J, med trafikseparering.  Bispehaven, hvor handels- og kulturcentret aldrig blev til noget.  Fa-
rum Midtpunkt,  Vollsmose.

LOKALSAMFUNDET - igen

Da byrådene omkring 1975-77 skulle lave de første kommuneplaner, blev et nøgleord LOKAL-
SAMFUND.  Man talte såmænd endda om "bæredygtige lokalsamfund".  Allerede i 1960'erne teg-
nede arkitekter "båndbyer" med "formel bolig/arbejdsplads-balance", ud fra betragtningen: hvis
man forsøger at indrette byen sådan, at der er lige så mange arbejdspladser som der er arbejds-
søgende i den enkelte bydel, kan man håbe på at minimere transportarbejdet.  Mange vil antagelig
søge bolig i nærheden af arbejdspladsen, for at spare både transportudgifter og transporttid.  Og hvis
daginstitutionen og indkøbsmuligheden er i nærheden af hjemmet, mindsker det også den nødven-
dige transportomkostning.  At skolen skal ligge i nærheden af boligerne er i forvejen foreskrevet i
en af sektorlovene, Folkeskoleloven.  Ved bæredygtighed forstodes altså i kommuneplanlægnings-
mæssig sammenhæng: at størstedelen af de aktivitetsmuligheder, som indgår i "normal-livet" fore-
findes i nærheden af boligen.

Imidlertid var flere beslutningstagere og beslutningssystemer i spil i 1960'erne og 1970'erne:

Da de mest gennemarbejdede og efter alle kunstens regler planlagte boligkvarterer stod klar i slut-
ningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne, var der i Danmark meget høj inflation, og derfor
meget høj rente.  Det betød, at de gode lejligheder i Gjellerupplanen og Ishøj og Farum Midtpunkt
blev meget dyre at leje. Og inflationen betød, at de familier, som havde råd til den høje husleje,
faktisk kunne spare penge på at købe hus i stedet, dels fordi privateje betød skattefradrag for rente-
udgiften (modsat huslejebetaling), dels fordi inflationen udhulede den reale husleje.

Da de progressive boligforeninger ikke kunne få lejlighederne lejet ud, hjalp kommunerne dem:
man lod fattigfolk flytte ind, med lån til indskud og med høj boligsikring. Og ret hurtigt fik Farum
Midtpunkt og Bispehaven og Gjellerupparken ry som "ghettoer". Selvom boligforeningernes valgte
bestyrelser knoklede med beboerarrangementer, foreningsdannelse, beboerblade, netværksskabelse
m.v., fik boligområderne alligevel præg af lavindkomst, lavuddannelse, ledighed.  En faktor havde
både arkitekter og bestyrelsesmedlemmer og kommunalpolitikere overset: selve det forhold, at et
meget stort antal unge familier på én gang befolker et meget stort boligbyggeri, medfører en vis
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grad af anomi, normløshed: at de unge ikke kender de gamle - eller hinanden - giver en høj frekvens
af "grænseafprøvning" og lav identifikation/solidaritet med naboer.  Fænomenet er ellers velkendt i
sociologisk litteratur og historisk erfaring.

De selvsamme boligforeninger, som havde bygget det mest bevidst planlagte byggeri, var også først
til at erkende problemerne og først til at ansætte socialrådgivere til individuel rådgivning og forsøg
på problemløsning via netværksopbygning (Brabrand Boligforening m. Karen Gammelgaard, og
Vejlby Vest m. Solveig Munk i 1970'erne /1980'erne).

I 1988 blev programmet “Sociale Udvikling Midler” iværksat: et initiativ fra Folketingets socialud-
valgs side med iværksættelse af forsøg, der tilsigtede metodeudvikling i socialt arbejde. En betrag-
telig del af forsøgene gik ud på organisering af socialt netværks opbyggende arbejde inden for lo-
kalsamfund6

I 1980'erne indsneg sig en vis "landsby-romantik" i diskussionerne om bæredygtige lokalsamfund.
Inspiration kom fra flere kanter: nogle storbyflippere flyttede ud til affolkede landejendomme og
forsøgte at genoplive "landsbyen", med brugs og nabohjælp og gadekær og egen solnedgang i Ve-
sterled. Nogen af dem med held. Fristaden Christianias konsolidering blev anledning til opmærk-
somhed på de problemløsningsmekanismer, som var taget i brug dér.  I Århus blev et tema i kom-
mune-planlægningen "bevaring af landsbyerne". Et grundræsonnement var nærhed og soli-daritet
som redskab til løsning af individers sociale problemer.  En praktisk konsekvens i en sektor-
planlægning var: indretning af ældreegnede boliger i byområder og i landsbyer, så plejekrævende
ældre ikke blev tvunget til at flytte langt fra vante omgivelser.

I 1980'erne blev fokus sat på nogle problemer, som ansås betinget af, at jobløse indvandrere samle-
de sig i nogle af højrente-boligerne. Det betød, at foruden de hjemlige sociale tabere, havde disse
boligområder et kontingent af indvandrere, ofte med lav uddannelse og lav erhvervsfrekvens. Det
betød, at integration i boligområdet: dannelse af fælles adfærdsnormer og standarder for hensyns-
fuld optræden blev et endnu større projekt, end når det "kun" drejer sig om at afstemme normerne
for unge og midaldrende og gamle med samme kulturbaggrund.  Disse problemer gav anledning til
nedsættelsen af regeringens "By-udvalg" i 1993,  og i forlængelse af udvalgets forslag til en del
statslige midler til brug lokalt - oftest til ansættelse af beboerrådgivere (socialrådgivere, pædagoger,
psykologer), som skulle iværksætte netværksskabende initiativer7.
Det er karakteristisk for 1980-ernes og 1990’ernes socialpolitiske og socialarbejdsmetodiske dis-
kussioner om indretning af lokalsamfund mhp. problemløsning, at aktørerne er individer i egenskab
af beboer og (fritids-)organisationsmedlemmer8. Socialarbejderne, der arbejder som beboerrådgiver
eller beboer-organisator, arbejder mest med relationer i privat- og “netværks”-sfæren.  Jeg kender
meget få eksempler på, at den anden socialpolitiske “retning”: “virksomhedernes sociale ansvar” er
søgt integreret med lokalsamfundsarbejde.

Det hører til 1990'ernes socialpolitiske satsning på lokalområdet, at amter og kommuner opretter
distriktspsykiatriske enheder (i Århus benævnt "lokalpsykiatrien") og iværksætter en omfattende
familiestøtte/-oplysning i samarbejde med foreningen Sind.

                                                          
6  Kenneth Flex & Inger Koch-Nielsen: Kommunerne og Sum-programmet  SFI 1992. Jesper Fisker & Frank
Rechendorff Møller: Lokalsamfund og forvaltning: 241 SUM-støttede lokalsamfundsprojekter 1992

7   Byudvalgets indsats 1993-1998. Sammenfattende evaluering  SBI 1999
8   Palle Simonsen: “Privatisering af ansvaret” Politikens kronik 1983.04.06
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INDIVIDET og hendes planlægning - og kommunens rolle deri

Som ovenfor nævnt, var de traditionelt værste afvigelser fra normaliteten eller "det gode liv": fat-
tigdom og sygdom9. Fattigdom, dvs. ingen eller utilstrækkelig købekraft til et "normalt" forbrug af
mad, husly, beklædning, varme, børns opfostring m.v., var for den enkelte og for samfundet en uøn-
sket tilstand. Ganske vist var fattigdom i den liberaløkonomiske teoribygning uundgåelig. Men den
enkelte ville altid ønske at undgå den for sig selv og sine.

Fattigdom opleves af den enkelte som uønsket, som problematisk. Dels i sig selv - dels på grund af
dens sociale konsekvenser. Når Socialdemokratiets 1888 program kræver "fri" (vederlagsfri) skole-
gang for alle, herunder også skolebespisning og skattebetalte læremidler, er formålet ikke at afskaf-
fe fattigdommen, men at afskaffe eller mindske nogle stigmata, som for fattigfolks børn var knyttet
til fattigdommen. Med forslaget om skole med læremidler og bespisning stillede Socialdemokratiet
så at sige en plan for indretning af et aspekt af samfundet - et aspekt af betydning for den enkelte
børnefamilies økonomiske dispositioner eller økonomiske planlægning.

Da fødselstallet i de vesteuropæiske lande faldt i 1920'erne og 1930'erne, blev udviklingen af Alva
& Gunnar Myrdal10 karakteriseret med ordene: "Fornuften har sejret i børneavlen". Siden da har
brug af prævention været betegnet som "familieplanlægning". Myrdal'ernes anviste forskellige
MIDLER til opnåelse af MÅL: højere fødselstal (flere beslutninger om forældreskab): børnetilskud,
billig statslig boligforsyning til børnefamilier, bedre adgang til uddannelse.

Da politikerne i Danmark i 1950'erne og især i 1960'erne besluttede en voldsom udbygning af ud-
dannelsessystemet, gjorde de det ud fra en antagelse om, at en bedre uddannet befolkning ville være
ensbetydende med en mere produktiv arbejdskraft, og at forøget uddannelse er en (næsten) lige vej
til højere velstand. Samtidig med forøgelsen af uddannelseskapaciteten indførtes Ungdommens Ud-
dannelsesfond (senere: Statens Uddannelsesstøtte), med et formål at motivere også arbejderbørn til
at uddanne sig. En del af politikerne bag de pågældende havde tillige den opfattelse, at et øget ud-
bud af færdiguddannede akademikere ville tendere at sænke lønniveauet - altså virke i retning af
mindsket løn-ulighed.

Kan vi karakterisere indførelse af ordninger som skolebespisning, børnetilskud, boligstøtte og ud-
dannelsesstøtte som planlægning? Vel knap nok. Men vi kan bl.a. ud fra politikernes angivne moti-
ver konstatere, at det var beslutninger med nogenlunde veldefinerede formål og med nogenlunde
klare forventninger om ordningernes indvirkning på talrige individers beslutninger, m.a.o.: ordnin-
gerne var tænkt som midler til opnåelse af klare formål. Og det var mål, som handler om indivi-
dets, den enkeltes livsplanlægning.

Socialreformkommissionen blev nedsat efter folketingsbeslutning i 1964. Den fik som kommissori-
um at "forenkle og effektivisere den sociale administration .. , (som) til gavn for dem der modtager
ydelserne må være egnet til at sikre og udbygge effektiviteten af den forebyggende, behandlende og
revaliderende virksomhed og må være egnet til at fremme den bedst mulige koordination af de for-
skellige foranstaltninger." Her ses, at opdragsgiverne anså det for muligt at opstille et mål som
forebyggelse og at formulere mål (effektivitet) for behandling og revalidering af den enkelte.  I lit-

                                                          
9   Her ses bort fra religiøst tilstræbt fattigdom eller personlig ejendomsløshed, som tilstræbes af medlemmer af visse
munke- og nonneordener - dog jo ikke for ordenen som sådan
10 Alva og Gunnar Myrdal (1934): Krise i befolkningsspørgsmålet
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teraturen omkring socialreformens indførelse ses mange elementer af planmæssighed og systema-
tik, ikke mindst i faget socialarbejdsmetodik: helhedsorientering, kortlægning af klientens proble-
mer, fremtidsønsker og ressourcer. Men også regler i sygedagpengelov og bistandslov - og siden i
arbejdsløshedsforsikringslov - foreskrev opfølgning med henblik på sekundær forebyggelse og re-
validerings iværksættelse, med det mål at genetablere klienten i normaliteten efter overstået syg-
dom, tab, skilsmisse eller anden socialbegivenhed.

Selve ordet "plan" indgår ikke i 1970'er socialreformen på individniveau. Men i bistandslovens be-
stemmelser om kontanthjælp og revalidering var der tydelige elementer af planlægning: der skulle
skønnes, om hjælpen var tilstrækkelig til at "pågældende .. kan forventes at blive i stand til at klare
sit og familiens underhold" (§41), og "Hjælpen kan ydes som lån, når det findes rimeligt under hen-
syn til pågældendes fremtidige erhvervsmuligheder" (§42.2). Bestemmelser om at kunne se bort fra
(mindre) formue ved ydelse af hjælp handler alle om "formål, der under hensyn til pågældendes
forhold skønnes rimelige" (typisk fremtidig uddannelse eller boligetablering).

Det må nævnes, at 1960'er-1970'er lovgivningen blev til i et intellektuelt miljø, hvor idéen om "den
rationelle beslutning" var fremherskende, ikke mindst båret frem af Finansministeriet og Institut for
Statskundskab i Århus (departementchef Erik Ib Schmidt, professor Poul Meyer, lektor Ole Nørgård
Madsen). En beslutning forstås som "rationel", når den besluttende (person, byråd, folketing) har
skaffet sig viden om alle relevante præmisser og de forventelige virkninger af beslutningen. I mod-
sætning hertil sås en beslutning som "irrationel", når informationsgrundlaget var mangelfuldt.

Siden bliver Bistandslov og arbejdsmarkedslovgivning i flere omgange udstyret med forskrifter om
"revalideringsplan", "erhvervsplan", "handlingsplan" på individniveau. Det gælder ved revalidering,
ved børns anbringelse, ved aktivering og jobtræning. Og talrige bekendtgørelser og vejledninger
udpensler vigtigheden af sådanne planer: med målformulering, ressourcebeskrivelse, styrker, svag-
heder, netværk - og ikke mindst: tidsplaner. I Lov om Aktiv Socialpolitik (1998) præciseres, at re-
valideringsplaner skal være så kortvarige som muligt. I "arbejdsevnemetoden" (forudsættes bekendt
fra H1 hhv. H3) går idéen om den "rationelle" beslutning igen for fuld skrue.

Mens selve 1970'er socialreformen altså ikke direkte omtaler "planlægning" på individniveau, er der
meget af det på samfundsniveau. Ovenfor er nævnt begrebssættet "sektorplanlægning - tværgående
planlægning". Baggrunden var erfaringer med f.ex. skoleområdet: kommunen har jo siden 1814 haft
pligt til at sørge for folkeskoler til folks børn. En del kommuner havde ikke rigtig opdaget de store
fødselsårgange 1943-46 - så de stod med kapacitetsproblemer, da ungerne begyndte at gå i skole!
En del kommuner havde - i glæde over udsigten til øgede skatteindtægter - tilladt byggemodning af
store parcelhuskvarterer. Og de havde ikke tænkt over, at 1000 parcelhuse betyder behov for ca. en
tresporet skole. Så måtte man jo skynde sig at bygge en tresporet skole. Meeen, 12-15 år senere vil
der så i de 1000 parcelhuse kun være børn til ca. ½ tresporet skole ...  Så der var behov for samord-
ning af boligudbygning og skolekapacitet. Og daginstitutionskapacitet. Og vej- og kloakkapacitet.
Bistandsloven foreskrev kommunal/amtskommunal vedtagelse af planer for udbygning af instituti-
onsområdet. Af vejledningerne fremgik, at befolkningsprognoser og prognoser vedr. erhvervsdelta-
gelse hørte med i grundlaget for sådan planlægning. Baggrunden var også kvinders nye erhvervs-
mønster: når de unge familier købte parcelhus, krævede de institutionsplads til børnene - for ellers
kunne moar ikke komme ud og tjene den løn, der var forudsætningen for terminsbetalingen. Og
lovgivningen pålagde kommunalpolitikerne at lave planer, der i det mindste tog stilling hertil: BiL §
69 "Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser på daginstitutioner
for børn og unge, herunder socialpædagogiske fritidsforanstaltninger", og § 70 "Kommunalbestyrel-
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sen skal påse, at planer for oprettelse eller ændring af daginstitutioner er i overensstemmelse med
retningslinier, der er udarbejdet af socialministeren". Hele socialplansystemet var lovmæssigt fun-
deret i Lov om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige områder (1975), § 11, som også fore-
skrev samordning af kommuners og amtskommuners planer.

En gennemgående idé i 1970'er socialreformen var, at den enkelte - individet eller familien - skulle
have tryghed i betydningen: i det normale liv skulle daginstitution og skole stå til rådighed for hen-
des børn, når forældrene ønsker det. Ved afvigelse fra normaliteten - sygdom, arbejdsløshed, invali-
ditet - skulle den enkelte kunne stole på, at samfundet yder en hjælp, der støtter den enkelte igen-
nem krisen.

En gennemgående idé i 1990’ernes og 2000 tallets diskussioner er, at mennesket skal skynde sig at
blive arbejdskraft: undlad ”fjumreår”, undlad studieskift, kortest mulig revalideringsplan, ressour-
ceprofil i stedet for erhvervsevnetab - økonomisér og spar og vær effektiv.

Planlægning - kommunalt, statsligt, overstatsligt

Som ovenfor nævnt stod  socialsektorplanlægningen ikke alene. Den blev iværksat samtidig med og
i sammenhæng med plansystemer for de øvrige sektorer og sammen med et kommunalt budget- og
regnskabssystem, der var tiltænkt to funktioner: det skulle få kommunerne til en mere bevidst og
langsigtet økonomisk planlægning. Og det skulle fungere som informationskanal for staten: idéen
var, at den offentlige sektors samlede påvirkning af samfundsøkonomien skulle kunne styres af Fol-
ketingen ud fra kendskab til kommuners og amters (planlagte) ressourceforbrug. Grundstammen i
budget- og regnskabssystemet var kommunernes vedtagelse af 4 årige budgetoverslag (næste års
budget + de efterfølgende 3 år). Budgetterne skulle udarbejdes som bruttobudgetter og skulle op-
stilles på en af regeringen autoriseret kontoplan. En del af 1970'ernes dagsorden var, at stat, amter
og kommuner tilsyneladende var i gang med en vækst i ressourceforbruget, der i løbet af et begræn-
set åremål ville lægge beslag på al arbejdskraft i landet, hvilket jo ville skabe en vis mangel på ar-
bejdskraft i den private sektor. Og der var jo fuld beskæftigelse. Indtil midten af 1973. To udred-
ninger, Perspektivplanredegørelse I og PP II analyserede den tendens og opstillede forslag til for-
øgelse af udbuddet af arbejdskraft (mobilisering af hjemmearbejdende kvinder) samt forslag om
begrænsning af væksten i den offentlige sektor. Men plansystemet skulle også fungere som infor-
mations- og demokratikanal for borgerne: man forventede, at de enkelte planer skulle vedtages efter
offentlig debat om planforslaget, eventuelt om forskellige alternative planforslag.  Det var en del af
plansystemet, at de offentligt ansatte skulle bidrage til at kvalificere planforslagene og ud fra deres
faglige synsvinkel bidrage til en demokratisk debat om planforslagene. Det var såmænd ét af for-
målene med at indføre faget planlægning i socialrådgiveruddannelsen. Socialministeriet publicerede
sammenfattende og kommenterende Redegørelser for kommunernes sociale udbygningsplaner
(1975 - 1984), siden afløst af Sociale tendenser (- 1999) og af Social Danmarkskort.

I takt med, at den økonomiske krises bed sig fast i anden halvdel af 1970'erne, blev den politiske
dagsorden ændret, med mindre vægt på udbygning af det sociale institutionsapparat og med mere
vægt på at bruge færre ressourcer på sociale formål. Samtidig var de sociale udbygningsplaner - de
stadig mindre omfattende sociale udbygningsplaner! - blevet inkorporeret i kommunernes langsig-
tede budgetlægning, hvorfor stadig flere kommunalpolitikere kritiserede socialplanlægningen for at
være dobbeltarbejde. I 19 ..  ophævedes socialstyrelseslovens  bestemmelser om udbygningsplan-
lægning. Mens "planlægningsgitteret" (side 7) oprindelig var tænkt på den måde, at den tværgående
planlægning skulle fungere som sum af sektorernes planlægning (og undgå, at sektorplanerne kom i
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vejen for hinanden), blev vægtningen ændret fra 1970'erne: først bestemmes den økonomiske ram-
me - så må øvrige planer indrette sig derefter.  Det foregik især gennem etablering af den instituti-
on, der betegnes kommuneaftalerne: aftaler mellem regeringen på den ene side og Amtsrådsfor-
eningen og Kommunernes Landsforening på den anden om næste års økonomiudvikling i kommu-
nerne. Aftalernes overordnede indhold er fastsættelse af kommunernes samlede udgiftsniveau i næ-
ste budgetår, enten i form af  maksimum for skatteudskrivning(sstigning) eller for udgift(sstigning).
I samme aftale indgik størrelsen af statens bloktilskud til kommunerne. Aftalerne gælder for kom-
munerne hhv. amtskommunerne under ét. Den enkelte kommune kan altså "frit" beslutte sit budget.
Et enkelt år var aftalerne overlejret med "strafbestemmelse" om, at kommuner/amtskommuner, der
besluttede skattestigning ud over det aftalte, fik inddraget mer-provenuet til fordel for statskassen -
en styringsmekanisme, der var hentet fra Thatcher-England.  Igennem det meste af 1980'erne og
1990'erne overskred kommuner og amtskommuner normalt de aftalte udgiftslofter, men antagelig
blev budgetterne øget mindre end de ellers ville være blevet. Min egen erfaring som kommunalpo-
litiker er, at amts- og byrådsmedlemmer fra alle partier gerne ville bruge flere skattekroner på dag-
institutioner og skoler og især sygehuse - men har afstået derfra under henvisning til kommuneafta-
lerne.

Igennem anden halvdel af 1980'erne og senere har nye former for statslig og overstatslig (EU) på-
virkning af kommunernes planlægning vundet terræn. Det drejer sig om styring via forsøgs- og
puljemidler, og det drejer sig om forskellige former for "garantier": pladsgaranti (i institutioner),
behandlingsgaranti for visse sygdomme. Og det drejer sig om bestemmelser om udlicitering af op-
gaver.  Når f.eks. den gode, gode minister i begrænset tid finansierer et opholdssted for udendørs
unge, medfører det pres mod kommunen for at videreføre opholdsstedet efter at den gode, gode
ministers penge ophører. Og hvis kommunens med en anden minister aftalte budgetramme er ud-
fyldt i forvejen, bliver det en ond, ond kommune, der siger nej til (at skære ned et andet sted for) at
videreføre opholdsstedet.  Og når den gode, gode regering vedtager en behandlingsgaranti for sær-
ligt ondartede sygdomme, tvinger den amterne til (at skære ned på andre indsatser for) at iværksætte
flere behandlinger hurtigere inden for pgld. område. Det sker uden at lovgiver formelt begrænser
amtsrådets eller kommunalbestyrelsens suverænitet over det samlede budget.

En vigtig men af og til overset dimension af kommuners og amters planlægningsproblematik er de
”exogene” faktorer: høj arbejdsløshed medfører ceteris paribus flere brugere af kommunale ydelses-
systemer end lav arbejdsløshed. Det gælder især områder som kontanthjælp og aktivering. Men
ledigheden medfører også, at det bliver vanskeligere at få placeret klienter i virksomhedsrevalide-
ring eller beskyttet beskæftigelse, hvorfor deres ”opholdstid” i ydelsessystemerne tenderer at for-
længes. Hertil kommer, at høj ledighed medfører lavere skatteudskrivningsgrundlag end lavere le-
dighed.

I begyndelsen af 2000-årene har staterne i EU-systemet iværksat ”den åbne koordinationsmetode”
vedr. landenes indsat for at ”bekæmpe fattigdom og udstødelse” (2000), og siden vedr. landenes
indsats for at sikre ”tilstrækkelige, adækvate og (finansielt) bæredygtige” pensionssystemer. Lande-
ne indlevere årlige (hvert andet årlige) ”nationale handlingsplaner”, og EU-kommissionen analyse-
rer planerne og udsender evaluering af planerne. Formelt respekterer EU-kommissionen, at social-
politik er nationalstaternes kompetenceområde. Kommissionen vurderer landenes politikker under
overskriften ”belastning af statsbudgettet” og fremhæver pensionsprogrammer, der bygger på parts-
finansiering som ”bæredygtige”, når de ikke belaster statsbudgettet. Fordelingspolitiske virkninger
af systemernes indretning omtales ikke. De danske bidrag er præget af en vis ”pink-painting” af
fattigdoms- og ældreforsørgelsesindsatserne.
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Planlægning og økonomisering

Som nævnt var 1960’er politikkens forhold mellem planlægning og økonomi nærmest sådan, at
man i planlægningen talte behovene sammen, beregnede den til behovene fornødne kapacitet, og
kalkulerede den deraf følgende udgift. Man fastsatte kvalitetsstandard for en 60 børns børnehave
vedr. ledelsestimer, åbningstid, faglært personale, ufaglært personale, efteruddannelse, rengøring,
legetøj, bespisning, udflugter, forældresamarbejde, indre vedligeholdelse, ydre vedligeholdelse
o.s.v.- og derudfra kunne prisen på et givet antal daginstitutioner beregnes (se f.eks. Mette Kofoed
Bjørnsen (1964) Vort samfunds økonomi).

I løbet at 1980’erne brugte både kommuner og stat i tiltagende omfang ”en pose penge” princippet:
fra at have kvalitetsstandard for en 60 børns børnehave vedr. ledelsestimer, åbningstid, faglært per-
sonale, ufaglært personale, efteruddannelse, rengøring, legetøj, bespisning, udflugter, forældresam-
arbejde, indre vedligeholdelse, ydre vedligeholdelse o.s.v. osv., gik stadig flere kommuner over til
at give institutionslederen en samlet budgetramme – med den uudtalte eller udtalte eftersætning, at
når vi så i øvrigt skærer i budgetrammen, må du (hhv. bestyrelsen) helt selv bestemme, hvor der
skal skæres ned. Normalt bestemmer byrådet dog åbningstiden. En borgmester udtalte, at han gerne
ville slippe for at se institutionsforældrene på rådhuspladsen – de kunne sgu selv tage slagsmålet om
budget(nedskæringens) fordeling. Det blev kaldt ”økonomisk decentralisering”.

En vigtig styringsmekanisme blev både for statslige og kommunale instanser procentvise budgetbe-
skæringer. Betegnelserne har varieret noget: ”besparelse”, ”fremrykket standardforringelse”, ”mo-
dernisering”, ”effektivisering”, ”omprioritering”. (se f.eks. ”4 års aftalen” på undervisningsområ-
det”, finanslov 2001 forlig). Den form for styring har (selvfølgelig) haft virkninger på andre sam-
menhænge end kalkuleret. En af de vigtigere er tidligere erhvervstilbagetrækning: efterlønnen er
blevet en vældig populær foranstaltning, både for ældre, der blev fyret som følge af budgetbeskæ-
ringen og for ældre, der har oplevet udviklingen som præget af tempoopskruning.

Heraf er fulgt et nyt planlægningsproblem på makro-niveau: politikerne forventer mangel på ar-
bejdskraft (problem), hvorfor man har forsøgt at få færre til at gå tidligt på efterløn (mål) ved at
vedtage lov om lavere efterløn til dem, der vælger efterlønnen tidligt og ”præmie” til dem der væl-
ger den senere (middel) samt social- og arbejdsministerielle kampagner for ”det rummelige ar-
bejdsmarked” og ”det grå guld” (middel).  Se bemærkninger til L-forslag november 1998 (efterløn).

Et planlægningsområde af ganske stor praktisk betydning for socialrådgivere og deres klienter er
lovgivningen om revalidering. Tildelingskriterium for revalidering er, at der er udarbejdet en er-
hvervsplan eller revalideringsplan. Planen forudsætter kortlægning af klientens ønsker, ressourcer
og problemer, og den fastlægger faserne i revalideringsforløbet. Forud herfor kan evt. have gået en
for-revalidering. I loven er foreskrevet, at revalideringen skal vare så kort som muligt, og at den
normalt skal kunne afsluttes inden for 5 år. Altså: ikke noget med at blive ægyptolog, hvis dine ev-
ner rækker til at blive social- og sundhedsassistent. Heller ikke, hvis dine evner rækker til at blive
ægyptolog!

I planlægningsprocessen foretages en række valg. Et af eksemplerne på valg i kommunernes plan-
lægning af børnepasning har været oprettelse af skolefritidsordninger, som jo har mindre personale
end fritidshjem. Et andet er udbygningen af børnehaveklasserne, i det øjemed at spare de bedre
normerede børnehaver. Man kan også tolke disse valg som et skift fra et mål om kvalitet i pædago-
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gikken (for børnene) til et mål om kvantitet, f.eks. udtrykt som pladsgaranti (for forældrene og de-
res erhvervsdeltagelse).

Det hævdes imellemstunder, at 1960’er idéen om den rationelle beslutning – beslutningen, der byg-
ger på kendskab til præmisser og konsekvenser – er død. Nogle beslutningsteoretikere mener endog,
at ”man” har taget et "opgør med rationaliteten". Der kan være det om snakken, at den dominerende
snævert driftsøkonomiske styring, som vi ser mange eksempler på i den offentlige sektor, udelader
mange kvalitative betragtninger. At cost-benefit analysen undlades, og man nøjes med en ofte snæ-
ver cost-effect betragtning.  Alligevel tør jeg påstå, at den rationelle beslutning idéen lever endog
ganske kraftigt i en del socialrådgiverrelevante beslutninger, f.eks. i ”arbejdsevnemetoden” og i
forskrifterne om handleplaner ved børneanbringelse, handlingsplaner for jobtræning og revalidering
m.v.

STATEN og dens afhængighed af og responsivitet over for individernes planlægning
Ovenfor (s. 5) er argumenteret for, at politikere har taget værktøjet planlægning i brug til at løse
problemer, der opstår som følge af en ureguleret kapitalismes eller et ureguleret varemarkeds pro-
blemer. Man kunne også udtrykke det på den måde, at politikerne responderer på krav, som stilles
af befolkningen, dels direkte som artikulerede politiske krav, dels som udsagn om problematiske
eller uønskede tilstande11 over for hvilke tilstande politikere beslutter handling / ændring. Udvikli-
gen i 1970’erne på daginstitutions- og pædagoguddannelsesområderne er et sådant eksempel: den i
PP1 og PP2 beskrevne uønskede tilstand var: mangel på arbejdskraft. Målet i forhold hertil var
fremskaffelse af arbejdskraft. Midlet hertil var mobilisering af gifte kvinder til arbejdsstyrken. Et
middel hertil var tilvejebringelse af daginstitutionskapacitet, incl. bygninger og pædagoger, og da
det kneb med pædagoger, så også pædagogmedhjælpere. Da så behovet for ekstra arbejdskraft
mindskedes under ledighedskrisen i 1970’erne, var kvindernes krav om plads på arbejdsmarkedet
blevet konsolideret, og kravet om (relativ) formindskelse af offentlige udgifter ligeså, blev midlet til
mediering mellem de to krav: oprettelse billigere pasningsmuligheder, såsom dagpleje, skolefritids-
ordninger og børnehaveklasser. Nu var midlet blevet til mål: kravet om pasningsmuligheder for
børn i dagtimerne af hensyn til forældrene blev indfriet også ude i venstre-landkommunerne.

Decentralisering

1970'ernes opgave- og byrdefordelingsreform havde overskriften decentralisering: frem til 1960'
erne skulle mange kommunale beslutninger, f.ex. om institutionsbyggeri og låneoptagelse, godken-
des i social- og indenrigsministerierne. Ved 1970’er reformerne blev beslutningskompetencen de-
centrraliseret: den enkelte kommunalbestyrelse skulle kunne bestemme eget serviceniveau og
skatteniveau: ved højt serviceniveau opkræve høj skat og ved lavt serviceniveau opkræve lav skat.
Begrundelsen var demokratisering: kommunalbestyrelsen skulle alene stå til ansvar over for egne
vælgere. Begrundelsen var også gennemsigtighed i den makroøkonomiske styring: de hidtidige sy-
stemer af centrale godkendelser og refusionsordninger mentes at vanskeliggøre finansministeriel
økonomistyring.  Det blev kaldt ”den første decentraliseringsbølge”.

Som nævnt ovenfor (p. 13) brugte både kommuner og stat igennem 1980’erne og 1990’erne i tilta-
gende omfang ”en pose penge” princippet: fra at have kvalitetsstandard (lig med budgetkonti) for en
60 børns børnehave vedr. ledelsestimer, åbningstid, faglært personale, ufaglært personale, efterud-
dannelse, rengøring, legetøj, bespisning, udflugter, forældresamarbejde, indre vedligeholdelse, ydre
vedligeholdelse o.s.v. osv., gik stadig flere kommuner over til at give institutionslederen en samlet
                                                          
11 se herom Dansk socialpolitik kap. 2 og 6 samt Peter Bundesen (2000) Sociale problemer og socialpolitik
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budgetramme – med den uudtalte eller udtalte eftersætning, at når vi så i øvrigt skærer i budge-
trammen, må du (hhv. bestyrelsen) helt selv bestemme, hvor der skal skæres ned. Normalt bestem-
mer byrådet dog åbningstiden. En borgmester udtalte, at han gerne ville slippe for at se institutions-
forældrene på rådhuspladsen – de kunne sgu selv tage slagsmålet om budget(nedskæringens) forde-
ling. Det blev kaldt ”økonomisk decentralisering”. Et vigtigt aspekt af denne 2. decentralisering var
institutionernes ret til at ”spare op” og overføre uforbrugte midler fra ét år til det næste. I sammen-
hæng med denne 2. decentraliseringsbølge ses oprettelse af forældrebestyrelser og brugerråd ved
institutionerne (daginstitutioner, folkeskoler, gymnasier, plejehjem), med forskellig grad af indfly-
delse på institutionens budget og øvrige drift.

Imellemstunder betegnes også ordninger med individuel bruger-valgfrihed som decentralisering:
frihed i valg af sygehus, skole, daginstitution, offentligt ansat eller privat ansat hjemmehjælp. Under
den aktuelle Fogh-Rasmussen regering er det seneste skvulp i denne ”tredeid decentraliseringsbøl-
ge” forskriften om, at kommunerne skal tilbyde hjemmehjælpsbrugerne valg mellem kommunalt
ansat og privat ansat hjemmehjælp, herunder godkendelse af private hjemmehjælpsfirmaer og etab-
lering af sammenlignelighed i service og priser. Heraf forventer en del kommuner administrativt
besvær og omkostninger ved centralt påbudt ”decentralisering” (i Århus alene forventes udgiften til
adminstration af hjemmehjælpsvalgfriheden at koste ca. 20 mill. kr. pr. år).  Der kan altså uden van-
skelighed ses en mulig modsætning mellem brugernes valgfrihed og kommunens planlægning af,
hvor mange hjemmehjælpere der skal ansættes ved de enkelte af kommunens institutioner.

Sammenfatning:
Planlægning: fra beskrivelse af problem og analyse af dets årsager via beskrivelse af mål og udred-
ning af de til målets opnåelse fornødne ressourcer til beslutning om indsats.
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