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Viggo Jonasen Talenoter om motiver bag og virkninger af strukturreform 2007
Om mig – se nederst i papiret.

Om menneskesyn -
normal-livsforløbet – de to livsbuer

1970'er socialreformen – antagelsen om at stat/kommune kan understøtte det gode liv 
FORBYGGELSE – REVALIDERING – TRYGHED – TRIVSEL - i 19970'er socialreformen i 
form af økonomisk tryghed ved ”socialbegivenheder” (BiL § 37) – udtalt politisk enighed!
Rettigheder (jobgaranti som eksempel), statslig fuld-beskæftigelses-politik, Social Engineering
og Socialt arbejde som værktøj til samfundsintervention – uddannelser og faglig kvalitet. 
Herunder også planlægning menneskevenlige bymiljøer.
Lidt om 1934 Alva og Gunner Myrdal ”Krise i befolkningsspørgsmålet” - velfærdsstatideen.

Kommunal- og socialreformen – de tre niveauer til sikring af faglig bæredygtighed.
Helhedssyn som kritik af tidligere silotænkning, stadig aktuel trods aktuel silo-opbygning.
Indbyggede problemer – ikke mindst finansieringsproblemer som argument.
Opgavekommissionen: 3 niveauer
Strukturkommissionen: 2 niveauer

Strukturreform og finansieringsreform PLUS Anders Fogh minimalstat som ødelæggende for 
faglighed og indsatsomfang. Især reglen om den fulde kommunale finansiering som 
bestemmende faktor i specialinstitutioners nedlæggelse og dermed videnstab.



Reformens formål (del-formål): at lette nedskæringstiltag politisk -”lettere at lukke skoler”. Muligt 
motiv også: at gøre enhederne så store, at private koncernes bud på service faciliteres. 
Behandlingsgaranti  plus voldsomt høje behandlingspriser for privat hospitalsbehandling og deraf 
følgende udhuling af offentligt hospitalsvæsen.
Kommunernes aktuelle klemme - eksempler fra Århus Kommune – Kommunestyre i 
Danmark 1803-2021 s. 16 og ”Udviklings- og omstillingsplan 2023” - væksten i antal 
mennesker med handicap og komplekse problemer og deraf følgende (lovpligtige) 
merudgifter. Samt urealismen i vedtagen budgetproblemløsning på grund af ydelsers 
lovbundethed og social- og sundheds- og arbejdsmiljø- tilsyn med institutionerne .
Mekanismen: mindre bevillingsramme → større behov for kategorisering → tiltagende 
specialisering → mindre helhedssyn hos den enkelte sagsbehandler. Eksempel: manglende 
kommunal opmærksomhed på nedslidning og sygemelding hos forældre til børn med handicap.

Aarhus Kommune
Social-  og beskæftigelsesforvaltning
Budget 2023: Sparekatalog på 53 mio plus  ”Udviklings- og Omstillingsplan” på 128 mio – 
voksende til 189 mio i 2025.
Eksemplerne kan hentes på Aarhus Kommune – Demokrati – Budget 2023 – Sparekatalog – 
Sociale Forhold og Beskæftigelse.
Om Rationalitet i statskundskab-sprogbrug: en politisk beslutning er (kun) rationel, når den 
besluttende kender forudsætninger og konsekvenser. Det vil sige: når beslutningsindholdet – 
udgiftsbeskæringen - ikke kan realiseres, er beslutningen ikke rationel.

Viggo Jonasen: cand.scient.pol. - speciale: offentlig forvaltning, Brammersgadeforsøget.
Lektor DSH-Å 1976-2004 samfundsbeskrivelse, Social- og Arbejdsmarkedspolitik
Byrådsmedlem Århus 1974-78 (Y), 1986-1993 (F), 1993 og 2021 (Ø)
Formand for Århus Kommunes Sociale Forbrugerråd 1993-2013
Rådgiver i Hjerneskadeforeningen 2004 - …
Medlem af Opgavekommissionen 1998
Medlem af Region Midt: Sundhedsbrugerråd og Handicapkontaktforum i flere omgange
Medlem af Region Midt: Udviklingsråd for strukturreformen 2008-2010
Ankeskriver for mange, ikke mindst voksne og børn med handicap.


