
Udbyg decentraliseringen 
 
Man kunne forledes til at tro, at den socialdemokratiske ledelse har været fraværende i de senere 
år, når man hører om dele af deres forslag til en rettighedspolitik.  
 
I kommunerne har de lokale politikere i flere år arbejdet med servicedeklarationer og 
serviceinformationer, som fortæller borgerne om, hvad de kan forvente af service i de pågældende 
kommuner. Hvis kommunen ikke lever op til det, man har sat i udsigt, så er der politikerne, 
forvaltningsfolk og klageråd til at tage sig af evt. henvendelser. 
 
Som jeg hører socialdemokraterne, så foreslår de en klokkeklar centralisering af dele af den 
offentlige service med centralt fastsatte krav og ekstra ansættelser på det administrative område. 
 
Jeg tror snarere man skal gå den modsatte vej og udbygge decentraliseringen - helt ud i det 
yderste led - således at alle medarbejdere får tillagt ansvar og kompetence. Færre administratorer 
og flere, der er knyttet til den borgernære service. Når medarbejderne får indflydelse på deres 
arbejdstider, så vokser arbejdsglæden og det er en kendsgerning, at sygefraværet daler i takt med 
uddelegering af ansvar.   
 
 I følge bladet ”Kommunen” er der over en kvart million personer, der årligt udebliver til operationer, 
ambulant behandling og undersøgelse på sygehusene. Der efterlyses solidaritet med de patienter, 
der kunne være kommet hurtigere til, hvis der var blevet meldt afbud. Tænk på alle de ansatte i 
sundhedssektoren, der står tomhændet hver eneste gang, der er en patient, der udebliver.  
 
Vi kan efterhånden tale om fattigdom på følelser som medmenneskelig omsorg, solidaritet og 
ansvar. Vi er så privilegerede, at vi har fået bygget et velfærdssamfund op. Kunsten består nu i at 
vedligeholde det velfærdssamfund – ikke med uhæmmet blot at tilføre det offentlige flere penge - 
men nøje vurdere, hvor der skal sættes ind med ekstraressourcer samtidigt med at ”best practice” 
på andre områder kan hæve servicen.  
 
En start kunne være lige løn. Det er helt åbenlyst, at de offentlige job, der fortrinsvis er besat af 
kvinder halter bagefter. Det burde være et højt prioriteret indsatsområde at få rettet op på den 
skævhed. 
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