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som man så kan vælge igen eller fravælge, hvis man ikke er tilfreds med 
deres indsats. Det er altså denne type demokrati, vi følger, når vi vælger 
medlemmer til Folketinget på Christiansborg. I fig. 5.1 kan du se en ske-
matisk opstilling af de to opfattelser.

Demokratiopfattelser

Deltagelsesdemokratiet Konkurrencedemokratiet

Demokratiet skal gøre folk interesserede i 
politik.

Det bedste demokrati er hvor borgerne 
tager så mange beslutninger som  
muligt.

Politikerne skal følge befolkningens 
 ønsker.

Folkeafstemninger fremmer befolkningens 
interesse for politik og skaber opbakning 
bag demokratiet.

Jo flere folkeafstemninger jo bedre 
 demokrati.

Demokratiet skal helst træffe de mest 
 fornuftige beslutninger.

Borgerne skal overlade beslutninger til 
andre. Repræsentanter kan afsættes ved 
næste valg.

Politikerne skal følge deres egen over
bevisning.

Folkeafstemninger er ikke et gode, da 
man tager ansvar fra politikerne. Det kan 
skabe uklare beslutninger.

Helst slet ingen folkeafstemninger. De 
valgte repræsentanter har større viden  
og kompetence.

Fig. 5.1 To forskellige demokratiopfattelser.

Det danske demokrati stammer tilbage fra 1849. Indtil da var den dan-
ske konge enevældig. Det betød, at Kongen havde ret til at tage alle de 
vigtige politiske beslutninger selv. Denne ret havde han, da han jo var 
Guds repræsentant på jorden, og historien og traditionerne havde over-
ladt den politiske magt til ham. Man havde den samme styreform i de 
fleste europæiske lande, men i slutningen af 1700-tallet gjorde indbyg-
gerne i de britiske kolonier i Nordamerika oprør. De ville i stedet have lov 
til at bestemme deres egen skæbne, og de ønskede ikke længere at være 
underlagt en konge, der boede mange tusinde kilometer væk i London. Et 
lignende oprør startede i 1789 i Frankrig, da borgerne afskaffede konge-
dømmet og huggede hovedet af Kongen. Det var dog først i 1840’erne, at 
demokratiet endeligt slog igennem i Europa, og i løbet af de næste 70 år 
blev langt de fleste lande i Europa demokratiske.

2. Den Danske Grundlov
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De borgerlige rettigheder

Regions
frihed

Den
personlige

frihed

Boligens
ukrænkelighed

Repræsen-
tativt

demokratiForenings
frihed

Forsamlings
frihed

Ytrings og
trykkefrihed

Ejendoms
rettens

ukrænkelighed

Fig. 5.2 De borgerlige rettigheder.

Vi vil nu se lidt nærmere på de enkelte rettigheder:

Den personlige frihed skal sikre, at man ikke bliver retsforfulgt pga. 
sin politiske opfattelse. Desuden skal man stilles for en dommer inden 24 
timer efter, at man er blevet arresteret af politiet.

Boligens ukrænkelighed betyder, at politiet ikke kan få adgang til ens 
bolig uden en dommerkendelse. Politiet kan dog kræve adgang, hvis man 
frygter, at en person vil ødelægge bevismateriale.

Ejendomsrettens ukrænkelighed vil sige, at staten ikke kan overtage 
ens jord og ejendom uden at betale erstatning. Det kan være til bygning 
af metroen i København eller en ny motorvej i Jylland. 
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Det er jo ofte sådan, at der følger pligter med rettigheder, og der findes da 
også en række borgerlige pligter.

Undervisningspligten går ud på, at man har pligt til at modtage un-
dervisning i mindst 9 år. Man behøver ikke at gå i skole, men myndighe-
derne skal holde øje med, at man så modtager tilstrækkelig undervisning 
hjemme.

Værnepligten gælder kun mænd. Det er dog sådan, at der melder sig 
så mange frivillige til militæret, at værnepligten faktisk er ophævet i 
praksis.

Man har desuden pligt til at betale skat og overholde landets love.

I de fleste demokratier er man som et grundprincip interesseret i, at mag-
ten ikke koncentreres på for få hænder. Derfor opdeler man den politiske 
magt i 3 dele: 

•	 Den lovgivende magt 
•	 Den udøvende magt
•	 Den dømmende magt – behandles i kapitel 10.

Det er meningen, at disse skal være uafhængige af hinanden. Se fig. 5.3 
nedenfor.

Den lovgivende magt
(Folketinget)

Den udøvende magt
(Regeringen)

Den dømmende magt
(Domstolene)

Statsmagtens tredeling

Fig. 5.3 Statsmagtens tredeling.

4. De borgerlige pligter

5. Statsmagtens tredeling
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Regeringsdannelsen
Hvis en regering kommer i mindretal efter et folketingsvalg, vil der nor-
malt blive indkaldt til en Dronningerunde, hvor lederne fra alle parti-
erne i Folketinget råder Dronningen til at udpege en forhandlingsleder. 
Den politiker, der får flest mandater bag sig, bliver så udpeget til for-
handlingsleder og skal forsøge at danne en ny regering. Hvis det lykkes, 
bliver den pågældende bedt om at danne en regering og præsenterer den 
så senere for Dronningen. Ellers kan der komme flere dronningerunder.

Udskrivningsretten
Statsministeren kan i øvrigt udskrive valg på hvilket som helst tidspunkt, 
denne ønsker det. Hvis det sker før tid, og en valgperiode kan maksimalt 
vare 4 år, er det oftest på et tidspunkt, hvor statsministeren regner med 
at kunne vinde et valg.

Regeringstyper
Man kan opdele regeringerne i flere typer. I fig. 5.4 herunder ser du de 
forskellige regeringstyper:

Etparti
regering

Koalitions
regering

Samlings
regering

Mindretals
regering

Flertals
regering

Antal
partier

Antal
folketings 
medlem  

mer

Regerings
typer

Regeringstyper

Fig. 5.4 Regeringstyper.

Samfundsfag-kap5.indd   69 28/04/11   10.30



71

Det danske demokrati    5

Regeringer siden 1981

Periode Partier i regeringen Mandater Statsminister

19811982

19821984 
 

19841987 
 

19871990 

19901993

19931994 
 

19941996 

19961998 

19982001 

20012005

20052007

20072009

20092011

Socialdemokraterne

Konservative, Venstre, Centrum
Demokraterne og Kristeligt 
 Folkeparti

Konservative, Venstre, Centrum
Demokraterne og Kristeligt 
 Folkeparti

Konservative, Venstre og Radikale 
Venstre

Konservative og Venstre

Socialdemokraterne, Radikale 
 Venstre, CentrumDemokraterne 
og Kristeligt Folkeparti

Socialdemokraterne, Radikale 
 Venstre og CentrumDemokraterne

Socialdemokraterne og  
Radikale Venstre

Socialdemokraterne og  
Radikale Venstre

Venstre og Konservative

Venstre og Konservative

Venstre og Konservative

Venstre og Konservative

59

65 
 

77 
 

67 

59

89 
 

75 

70 

70 

72

70

65

65

Anker Jørgensen

Poul Schlüter 
 

Poul Schlüter 
 

Poul Schlüter 

Poul Schlüter

Poul Nyrup Rasmussen 
 

Poul Nyrup Rasmussen 

Poul Nyrup Rasmussen 

Poul Nyrup Rasmussen 

Anders Fogh Rasmussen

Anders Fogh Rasmussen

Anders Fogh Rasmussen

Lars Løkke Rasmussen

Fig. 5.5 Regeringer i Danmark siden 1981.

Fordelene ved at have del i regeringsmagten
For de politiske partier er et af de vigtigste mål at få del i regeringsmag-
ten. Det er der mange grunde til:

•	 De fleste love er rammelove. Det er så op til regeringen/ministerierne at 
udfylde disse rammer.

•	 Regeringen udnævner en lang række personer til vigtige nationale og 
internationale poster/stillinger. Det kan være en stor fordel for de en-
kelte politikere fra regeringspartierne.
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5.4 Strukturreformen
I 2007 trådte en stor strukturreform i kraft i Danmark. Der havde 
længe været utilfredshed med, at kommuner og amter var for små. De 
kunne ikke klare de mange komplicerede opgaver, som staten lagde ud 
lokalt, og der var især problemer med sygehusdriften i amterne. Nu blev 
antallet af kommuner sat ned til 98, og amterne blev lavet om til 5 regio-
ner. Herunder i fig. 5.6 kan du se et kort, der viser de 5 regioner og de nye 
kommuner i Danmark.

Fig. 5.6 Regioner og kommuner i Danmark.

Regioner og kommuner
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I dag tager staten sig af de overordnede opgaver. Regionernes hovedom-
råde er sygehusene, og kommunerne tager sig af resten, og det vil faktisk 
sige det meste. Daginstitutioner, folkeskole, ældrepleje og de fleste sociale 
opgaver. I fig. 5.7 kan du se eksempler på opgavefordelingen i Danmark 
i dag.

Opgavefordeling

Stat Region Kommune

•	 Forsvaret

•	 Højere uddannelser

•	 Motorveje

•	 Centraladministration

•	 Kgl. Teater, Museer

•	 Erhvervsskoler

•	 Gymnasier

•	 Togtrafik, grænser

•	 Skat

•	 Sygehuse

•	 Specialinstitutioner

•	 Psykiatri og  
sygesikring

•	 Regional udvikling

•	 Regionale trafik 
selskaber

•	 Folkeskolen

•	 Plejehjem

•	 Natur og miljø

•	 Resten af vejene

•	 Hjemmesygepleje

•	 Museer og  
musikskoler

•	 Folkeskolen  
(Specialundervisning)

•	 Lokal erhvervsservice

•	 Deltager i regionstrafik

Fig. 5.7 Opgavefordelingen mellem stat, regioner og kommuner.

5.5 Kommunerne
For kommunerne betød strukturreformen, at antallet gik fra ca. 270 til 
98. Kommunerne blev meget større, men de skulle også varetage flere 
opgaver. De mange sammenlægninger har også betydet mange sammen-
stød, når by- og landkultur støder sammen, og besparelseskrav lukker 
især folkeskoler og plejeinstitutioner, og når dyre beboere med store ple-
jekrav trækkes hjem til de enkelte kommuner for at spare penge.
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Det vigtigste udvalg er økonomiudvalget, for her fordeles pengene til 
alle de øvrige udvalg.

I fig. 5.8 kan du se organisationsplanen for Glostrup Kommune ved Kø-
benhavn.

Fig. 5.8 Organisationsplan for Glostrup Kommune.

Borgmester Elvin Hansen (S) i Odder 
Kommune mener, at det er forkert, at 
kommunaldirektør Jesper Hjort hver 
måned kan gå i banken og hæve et 
højere beløb end han selv kan, som 
den folkevalgte leder, skriver Horsens 

Folkeblad. De fire direktører i kom-
munen får alle 20-30.000 kr. mere i 
løn om måneden end borgmesteren 
i Odder. Kommunaldirektør Jesper 
Hjort får godt 86.000 kr., mens Elvin 
Hansen må nøjes med knap 50.000 kr.

Det politiske liv

Rådhuset

Teknisk udvalg Erhvervs og  
beskæftigelsesudvalget Miljøudvalg

Kulturudvalg Det sociale udvalg Børne og skoleudvalg

Økonomiudvalg

Kommunalbestyrelse

Borgmester

Kommunaldirektør

Teknik og 
miljø

forvaltning

Børne
og kultur
forvaltning

Økonomisk
forvaltning

Borgmester
kontor

HR og udvikling ITafdeling

Social og
sundheds
forvaltning

Organisationsplan for Glostrup Kommune

Kilde: www. dknyt.dk, 2010.
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