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Forord

I denne afhandling flyder mine interesser gennem mange år sammen. Jeg
søger at anvende juridiske, socialfilosofiske og retssociologiske tilgange i en
analyse af førstegangsretsanvendelsen i de sociale institutioner. Hermed viderefører jeg det arbejde, som jeg påbegyndte i begyndelsen af 1990erne og
som resulterede i bøgerne Retsanvendelsens etik fra 1995 og Socialretsfilosofi
fra 2000. Særlig betydning har et af Socialministeriet finansieret projekt –
Anerkendelse som forudsætning for retssikkerhed i det sociale arbejde med
de svagest stillede – haft, som jeg gennemførte i perioden 2001 – 2004, sammen med min kollega Søren Juul. Dette projekt førte bl.a. til omfattende studier af den nyeste teori fra Frankfurterskolen og et afklarende empirisk studie
i to kommuner. Resultatet er publiceret med bogen Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde i april 2005.
I mit arbejde med afhandlingen har jeg haft glæde af løbende kontakt med
de socialfaglige miljøer i kommuner landet over, navnlig gennem foredrag
for praktikere, hvor jeg har kunnet afprøve de centrale positioner i afhandlingen. Ligeledes har diskussioner med embedsmænd fra Socialministeriet og
fra Dansk Socialrådgiverforening betydet meget for min faglige forståelse.
Min arbejdsplads på Roskilde Universitetscenter, Institut VIII, har givet mig
gode arbejdsvilkår og faglig udvikling, ikke mindst gennem diskussionerne i
instituttets velfærdsforskningsgruppe. Endvidere har jeg i slutfasen fået god
praktisk bistand.
Afhandlingens 1. og 2. del er gennemlæst af kommitteret ved Folketingets
ombudsmand Jon Andersen og af lektor Simon Thorbek fra Den Sociale
Højskole i København. Begge har bidraget med værdifulde kommentarer,
som er kommet afhandlingen til gode. Det sammen gælder lektor Søren Juul,
der har læst og kommenteret hele afhandlingen. Min datter, fuldmægtig,
cand.jur. Dorte Høilund, har læst korrektur og er kommet med mange gode
kommentarer, som også er kommet afhandlingen til gode. Tak til min hustru
Anne-Lise, som accepterede, at jeg meldte mig ud af familien i skriveperioden fra februar til september 2004.
Roskilde 2005.
Peter Høilund
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Hvordan opstår den »afgrundsdybe« kløft
mellem klientens oplevelse af socialforvaltningen – og af mødet med demokratiets vogtere – på den ene side og på
den anden side den sociale lovgivnings
budskab om ligestilling, deltagelse og respekt?
Bengt Börjeson, professor emeritus i socialt arbejde

Introduktion
Introduktion
Formål

Formål
En retslære for institutionelt socialt arbejde handler om det sociale arbejdes
anvendelse af ret i praksis. En sådan retslære må opleves som anvendelig ud
fra socialarbejdernes opfattelse og må tillige anses for juridisk korrekt. Traditionelt opfattes retslære eller retsfilosofi som en fagdisciplin, der beskæftiger
sig med al ret. Efter min opfattelse fanger en generel retslære imidlertid kun
visse overordnede og mere generelle træk ved fx socialretten. Der er derfor
behov for at udvikle en retslære, der helt konkret retter sig mod praktisk socialt arbejde. I forhold til andre retsområder er socialretten kendetegnet ved, at
den helt overvejende anvendes af ikke-jurister ved førstegangsanvendelsen i
de sociale institutioner. Et hovedspørgsmål i afhandlingen er, om det er fagligt ønskeligt eller muligt, at socialarbejdere overtager den juridiske professions tankemønstrer og metodiske koncepter.
Interessen for en social retslære er ikke alene af teoretisk karakter. I perioden 1998-2000 var jeg lærer på Den Sociale Højskole i København og fik en
tæt kontakt også med det praktiske socialarbejdermiljø. På det tidspunkt stod
det mig klart, at der var en diskrepans mellem på den ene side klageorganernes, domstolenes, ombudsmandens og litteraturens opfattelse af gældende
socialret og på den anden side den måde, socialarbejderne opfattede og praktiserede ret på i de sociale institutioner. Det, som jeg kalder klageorganernes,
domstolenes, ombudsmandens og litteraturens opfattelse af gældende social15

Introduktion
ret, betegner jeg fremover som juristernes idealfordring til retsanvendelsen i
de sociale institutioner.
Gennem et større empirisk studie i to kommuner har jeg sammen med min
kollega Søren Juul fra RUC haft lejlighed til at undersøge retsanvendelsen
som den opfattes af både de implicerede borgere, sagsbehandlere, socialchefer og socialpolitikere. Disse studier er sammenfaldende med en række andre
skandinaviske undersøgelser, hvor enkelte er udført af juridiske forskere,
mens andre er udført af socialforskere, uden juridisk baggrund, men som dog
indirekte tager stilling til retsanvendelsen.
Undersøgelserne peger på, at der er betydelige problemer med at anvende
socialretten i praktisk socialt arbejde. Dette problem er ikke alene af retsdogmatisk karakter, men nærmere af retslæremæssig karakter, da problemets
løsning ikke udelukkende er at søge i den pågældende lovgivning, men i
højere grad i en mangel på en praktisk anvendelig retslære for det sociale
arbejde. Hermed mener jeg, at den form for retstænkning, som traditionelt
tilbydes, med tilhørende metodiske redskaber ikke forekommer hensigtsmæssig og praktisk anvendelig for socialarbejdere.
Formålet med afhandlingen er at udvikle en skitse til en retslære, der på
sigt kan øge kvaliteten af den sociale retsanvendelse til gavn for både borgere
og samfund. Det kræver overvejelser over, hvori problemerne består. Indtil
videre kan disse sammenfattes således:
a. Det er min antagelse, at socialretten ofte forstås og fortolkes ud fra en
moderne hierarkisk opfattelse af retsordenen, hvor et mere retvisende billede er en senmoderne opfattelse. Endvidere er det mere hensigtsmæssigt
at tale om normpluralisme end retsnormer alene i de sociale institutioner,
da der altid er flere normtyper (fx retlige, økonomiske, politiske) i konkurrence med hinanden i praktisk socialt arbejde.
b. Det forudsættes, at socialarbejdere overtager juristers arbejdsform og
tænkemåde, og i praksis inddrages juraen ud fra retskilde- og fortolkningsprincipper, dvs. ud fra juristernes metodeforståelse. Dette forekommer ikke hensigtsmæssigt, da det sociale arbejde bygger på en anden faglig tradition og ikke er socialiseret ind i de specielle tænkeformer, som jurister praktiserer.
c. Den traditionelle retsdogmatiske metode er ikke tilstrækkelig til at beskrive og analysere den levende socialret, dvs. den socialret, der praktiseres i de sociale institutioner.
d. Meget tyder på, at man kan tale om en moralsk degenereret social retsorden, således forstået, at centrale aktører, såvel jurister som socialarbejdere, ikke prioriterer eller opfatter sig som ansvarlige for, om eller hvorledes socialretten praktiseres i institutionerne.
16
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Fragmentering og normpluralisme
Selv om den hierarkiske eller pyramidale opfattelse af retsordenen har været
udsat for betydelig kritik i retsteorien, både nationalt og internationalt, synes
det vanskeligt at omforme denne kritik til et andet billede af en retsorden, der
kan danne udgangspunkt for en operationel social retslære. Ud over denne
strukturelle ændring, hvor man kan tale om en fragmentering af retsordenen
eller polycentri, er det også blevet tydeligere, at der er ændrede normative
forhold i de sociale institutioner. Det er almindeligt at tage udgangspunkt i, at
retlige normer er enerådende som grundlag for retsanvendelsen. Imidlertid er
det mere hensigtsmæssigt at tale om normpluralisme, da også politiske, økonomiske og mere traditionelle vanebestemte normer er på spil. Økonomiske
og politiske normer er ofte »stærke« normer i forhold til retlige normer, forstået på den måde at de kan »overrule« eller tilsidesætte retlig regulering. Det
billede af den sociale retsorden, som en social retslære må tage udgangspunkt
i, må reelt tage højde for denne fragmentering og normpluralisme.
Ingen retslære er neutral men bygger på nogle forudgående valg af teorier
og forklaringsmodeller, der bygger på bestemte menneske-, samfunds- og
verdenssyn. I mine tidligere arbejder på dette område, navnlig Retsanvendelsens Etik fra 1995 og Socialretsfilosofi fra 2000, bygger jeg i høj grad på
fransk filosofi navnlig Paul Ricoeur, Lévinas og Foucault. Gennem de seneste
års arbejder er jeg imidlertid blevet opmærksom på udviklingen hos Frankfurterskolen, navnlig arbejder af filosofferne Axel Honneth og Rainer Forst.
Denne udvikling, hvor retsteorien spiller en central rolle, står centralt i afhandlingen. På mange måder er der tale om en supplering af det teorigrundlag, jeg tidligere har arbejdet ud fra, og Axel Honneths teori om kampen om
anerkendelse og Rainer Forsts teori om social retfærdighed falder hensigtsmæssigt ind i mine tidligere teoretiske inspirationskilder, men de har en mere
konkret og anvendelig karakter.

Metodisk tilgang
Den metodiske grundantagelse er, at den traditionelle retsdogmatiske tilgang
ikke slår til i en analyse af den faktiske retsanvendelse i de sociale institutioner. En sådan tilgang vil alene fremstille juristernes idealforestilling og ikke,
som der her er behov for, den konkrete faktiske retslære. En faktisk retslære
er et godt udgangspunkt for overvejelser over, hvordan en acceptabel social
retslære kan tænkes. Der mangler således et empirisk grundlag som udgangs-
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punkt for refleksioner over, hvorledes juristers ideale fordring – eller gældende socialret – kan eller bør styre praksis i de sociale institutioner.
Traditionel retsdogmatisk metode har på dette område en tendens til at
tildække en fejludvikling, som hænger sammen med ændrede strukturbetingelser og normpluralisme ved alene at fremholde en idealfordring, der ofte
ikke kan genkendes i institutionel praksis. Sammenfattende kan det siges, at
afhandlingens formål er at skitsere en praktisk anvendelig retslære, hvilket
forudsætter en ændret forståelseshorisont, der er bedre egnet til at give et
realistisk billede af ret og retsanvendelse på det sociale område.

Grænserne for den retsdogmatiske tilgang
Grænserne for den retsdogmatiske tilgang
Der er behov for at undersøge grænserne for den retsdogmatiske metode og
supplere med tilgange, der kan synliggøre de sociale aktørers retssyn og retsanvendelse. Til brug herfor udvikler jeg en fænomenologisk, hermeneutisk
og narrativ undersøgelsesstrategi, som efter min opfattelse er egnet til at synliggøre borgernes, socialarbejdernes samt de sociale lederes livsverden i et
samspil med de institutionelle meningsstrukturer. Det forskningsmæssige
udgangspunkt er de sociale aktørers praktiske retsanvendelse, hvor de anskues som subjekter, som er kropsligt, socialt og kulturelt indlejret i nogle institutionelle rammer. Denne fænomenologiske tilgang bryder med den juridiske
metode, der vil forklare sociale fænomener alene ud fra teoretiske kategorier.
I afhandlingen er det førstegangsretsanvendelsen, der er i centrum. Situationen er en anden, når Det sociale nævn eller Den Sociale Ankestyrelse bliver
involveret, da sagen herved bringes ind under juristernes idealfordring. Perspektivet er derfor en retslære, der retter sig mod den retsanvendelse, der
finder sted, når en borger henvender sig til socialforvaltningen.
Jeg trækker på en række tidligere arbejder. Det drejer sig om mine bøger
fra 1995 og 2000 (Høilund 1995, Høilund 2000) samt på et arbejdspapir fra
2002 udfærdiget sammen med min kollega Søren Juul (Høilund og Juul
2002). Det empiriske materiale, der navnlig indgår i første del af afhandlingen, er indsamlet i forbindelse med et større projekt, der løb over to år (fra
januar 2002 til januar 2004) og blev finansieret af Socialministeriet.
Projektets titel var »Anerkendelse som forudsætning for retssikkerhed i
det sociale arbejde med de svagt stillede« og implicerede kvalitative interview med 22 borgere, 8 sagsbehandlere, 2 socialchefer og 2 kommunalpolitikere med ansvar for det sociale område. Opgaven var at udvikle en normativ
teori, der er velegnet til at fungere som kritisk standard for praktisk socialt
arbejde, der kan understøtte menneskelig opblomstring. I den forbindelse
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betragtede vi dele af socialretten som beskyttelse af borgerens etiske autonomi i møde med den sociale institution. Projektets samlede resultater er publiceret i en bog med titlen Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde i april
2005.
Der er intet, der er publiceret i forbindelse med nærværende projekt, som
er direkte overført til nærværende afhandling. Imidlertid er de analyser og det
teoretiske grundlag, som fremlægges i forbindelse med projektet, af stor betydning for nærværende afhandling. Således det teoretiske grundlag hos Kritisk teori og fokus på det institutionelle sociale arbejde. Det empiriske materiale fra de 2 kommuner anvendes i nærværende afhandling på en anden måde end i bogen Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde. Hvor vi i bogen anvender enkeltcitater til at understøtte en normativ teoriudvikling, har
jeg fundet det mere hensigtsmæssigt i denne afhandling at anvende den eksemplariske case i narrativt perspektiv som empirisk grundlag, således forstået, at jeg anvender empirien til at konstruere tre fortællinger, som herefter
analyseres fra forskellige vinkler. Denne narrative tilgang gør det muligt at
analysere en proces, med begyndelse, handling og afslutning, som er velegnet
til dybere faktiske, juridiske og anerkendelsesteoretiske analyser. Vedrørende
de teoretiske analyser, navnlig af anerkendelsestanken, er de beslægtet med
projektets analyser, men jeg går mere i dybden i nærværende afhandling,
hvor jeg navnlig inddrager mere grundlæggende tekster, og således tilvejebringer et mere solidt grundlag for de videre refleksioner.

Afhandlingens opbygning, grundbegreber og synsvinkler
Afhandlingens opbygning m.v.
Afhandlingen består af 4 dele, hvor 1. del er videnskabsteoretisk og metodisk,
2. del empirisk, 3. del retsfilosofisk/retssociologisk og 4. del retspolitisk.
Hensigten er, at den empiriske del skal danne grundlag for de videre overvejelser og konklusioner i den retsfilosofiske og retssociologiske del og videreføres i den afsluttende 4. del som grundlag for en realpolitisk mulig retslære.
I 1. del udvikler jeg i kritisk dialog med den velkendte retskilde- og metodelitteratur et hermeneutisk, fænomenologisk og narrativt alternativ eller, om
man vil, et supplement til det traditionelle retskilde- og metodesyn. Jeg er
kritisk over for dele af den socialretlige litteratur, da den giver udtryk for at
fremstille en retlig »virkelighed«, men alene fremstiller gældende ret ifølge
de socialretlige normer. Der siges således ikke noget om den sociale førstegangsretsanvendelse i praksis. Jeg udvikler et nyt grundlag for en juridisk
analyse, der bygger på de institutionelle forhold (hermeneutik), navnlig hvorledes ret og retsanvendelse viser sig i praksis (fænomenologisk) og formidles
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(narrativ) til en borger, en social aktør eller til offentligheden. Endvidere
søger jeg at udvikle et alternativ til den hierarkiske samfundsforståelse, som
jeg betegner som senmoderne.
Kernen i 2. del er fremlæggelse af det empiriske studie af den socialretlige
virkelighed i form af tre fortællinger samt nogle resultater fra den øvrige
nordiske forskning. Dette materiale analyserer jeg ud fra en juridisk idealfordring, samtidig med at der foretages mere grundlæggende juridiske, retssociologiske og retsfilosofiske overvejelser over denne empiri. Formålet med 2.
del er at blotlægge to billeder af den sociale retsanvendelse. Først et empirisk
understøttet billede af, hvordan retsanvendelsen faktisk foregår i de sociale
institutioner, derefter et billede af juristernes idealfordring til retsanvendelsen.
Der er tale om to forskellige opfattelser af, hvad ret og retsanvendelse er i
forbindelse med socialt arbejde, og dermed to forskellige billeder af en social
retslære.
De to billeder af retsanvendelsen fra 2. del kan ikke uden videre forkastes,
revideres eller anerkendes. Jeg kan således ikke uden et normativt grundlag
forholde mig til de to billeder. Opgaven i afhandlingens 3. del er derfor at
udvikle et tredje billede, som jeg kalder en ideal social retslære. Grundlaget er
nogle retsteoretiske analyser, som danner udgangspunkt for en socialteori, der
skønnes egnet som forståelsesramme for en social retslære. 3. del munder ud i
et udkast til en ideal retslære med fokus på retsanvendelsesprocessen, legalitet, legitimitet og social retfærdighed.
I afhandlingens 4. del søges den ideelle retslære operationaliseret til et
fjerde billede af en social retslære, nemlig en praktisk anvendelig retslære,
dvs. en opfattelse af ret og retsanvendelse, der kan fungere i det praktiske
retsliv. Navnlig den såkaldte modernisering af den offentlige sektor er i centrum i 4. del. En retslære må virke sammen med disse moderniseringstendenser, herunder såvel målrationel økonomistyring som politiske hensyn og i
sameksistens med socialarbejdernes professionskultur. Endvidere må en sådan retslære kunne anerkendes som faglig korrekt fra en juridisk synsvinkel.
Temaer, begreber og sammenhænge
I 1. del er opgaven ud over det metodekritiske at introducere og udvikle en
samfunds- og institutionsmæssig troværdig ramme for en social retslære.
Udgangspunktet er, at den moderne, hierarkiske model ikke længere giver et
adækvat billede af samfundet. Jeg fremdrager navnlig to tendenser, som jeg
kalder senmoderne og normpluralisme, der bevirker, at velkendte forskningstilgange til det retlige område må genovervejes, korrigeres og suppleres.
I det senmoderne ligger en antagelse om, at samfundets og de sociale institutioners hierarkiske forhold har ændret sig, således at velkendte forestillinger
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om retssikkerhed, legalitet og gældende ret må revideres, genfortolkes eller
forkastes. Det senmoderne perspektiv adskiller sig fra en postmoderne position ved, at vi er i en særlig fase af det moderne, med hierarkier og suverænitet,
som imidlertid har ændret sig i forhold til de billeder, der blev skabt af de
store modelbyggere (fx Ross, Kelsen, Weber). Under betegnelser som retlig
pluralisme og polycentri har dette fænomen været kendt længe. Imidlertid har
man ikke inden for socialretten taget konsekvenserne af disse indsigter.
Normpluralisme betegner det forhold, at flere paradigmatisk forskellige
reguleringsformer kæmper om reguleringsherredømmet i de sociale institutioner. Navnlig projektet modernisering af den offentlige sektor har sat gang i
en udvikling, hvor retlig regulering ikke uden videre er normer, der forpligter
de sociale institutioner. Juraen er i konkurrence med navnlig målrationel
økonomistyring og politisk regulering. De forskellige former for regulering
hviler på forskellige faglige paradigmer, som har forskellige succeskriterier.
Hvor juraen tilstræber lovlig forvaltning og retssikkerhed, tilstræber den økonomiske regulering effektivitet og øgede politiske styringsmuligheder (fx
gennem kontraktstyring, mål- og budgetstyring). Jeg betegner denne konflikt
som anerkendelseskampe, da de forskellige reguleringsparadigmer kæmper
om anerkendelse og dermed indflydelse i de sociale institutioner. På den
kampscene, der tegner sig i afhandlingen, står socialretten (og etikken) svagt.
Igennem afhandlingen søger jeg at forklare den historiske udvikling gennem
tre spor, hvilket ikke udelukker, at andre faktorer kan have medvirket.
Det første spor kalder jeg etikkens og juraens autoritetstab på det sociale
område. Det har ført til, at begrebet offentlig regulering i dag dækker en
mangfoldighed af reguleringsparadigmer, der alle gør krav på autoritet i de
sociale institutioner. Der er tale om den omtalte normpluralisme, hvor reguleringsherredømmet bestemmes af styrkeforholdet mellem de paradigmer, som
indgår i de institutionelle anerkendelseskampe.
Det andet spor kalder jeg radikal polycentri, der fører til, at det ofte er
privatlivets erfaringer, der udgør det faglige beredskab, eller med andre ord;
den forhåndenværende viden. Der ligger to indsigter i dette spor. Først, at de
moderne hierarkiske opfattelser ikke kan opretholdes, da de ikke er forenelige
med de empiriske forhold i de sociale institutioner. Den praktiske følge er –
for det andet – en ny type social embedsmand. Der er ikke længere, som
Weber arbejdede ud fra, tale om et afpersonaliseret socialt arbejde, hvor den
sociale aktør forvalter ud fra sin plads i hierarkiet via retlig regulering og
faglig viden, som nyder anerkendelse i en samlet profession. Følgen af dette
spor er, at det internationale, nationale og lokale politiske niveau ikke altid
har et sagligt velfunderet og politisk uafhængigt bureaukrati til rådighed på
det sociale område.
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Det tredje spor kalder jeg ændrede professionsforhold, der har ført til dels
ankomsten af nye samfundsvidenskabelige uddannelser, som har andre faglige tilgange end juristernes, dels til en ikke ubetydelig animositet mod retlig
regulering hos en del sociale aktører. Disse tre spor udgør dynamikken i en
historisk proces, som har ført til en degenereret social retsorden, hvor navnlig socialrettens forvaltningsret er i krise.
Da den socialretlige forskning ikke indeholder forståelsesadgange til en
senmoderne og normpluralistisk institutionel social retsanvendelse, må der
udvikles et forskningsdesign, der er egnet til denne opgave. Derfor udvikler
jeg et hermeneutisk, fænomenologisk og narrativt design, som sammenfattes i
det jeg kalder dømmekraft. I det følgende skal jeg kort introducere disse begreber.
Den hermeneutiske tilgang betyder, at der ikke er nogen forståelsesadgang
til et menneske eller en tekst uden den forståelse, et menneske allerede møder
op med, dvs. en eller anden forudforståelse. En objektivistisk retsdogmatik
foretager en adskillelse af mennesket i noget subjektivt og noget objektivt.
Hermeneutikken opløser denne modsætning med begrebet »in der Weltsein«. Med dette udtryk siges, at mennesket ikke står over for noget eller
nogen, men allerede er i verden. Mennesket er ikke noget punktuelt, men
allerede ude ved det omgivende værende. Mennesket er allerede der – nemlig
i verden.
Den fænomenologiske tilgang samler sig om et første-persons perspektiv.
Det er imidlertid ikke mit første-persons perspektiv, men en hermeneutisk
analyse af de sociale aktørers første-persons perspektiv. Dette perspektiv er
for de sociale aktører og for mig som forsker historisk og socialt betinget,
dvs., vi anskuer »virkeligheden« ud fra en horisont, der begrænser vort synsfelt. Jeg er således som forsker ikke en neutral iagttager af en socialarbejders
eller borgers første-personsperspektiv, men en medfortolker af dette perspektiv, som ender med at blive mit første-personsperspektiv, indtil jeg danner
mig et nyt. Pointen er at fx en retskilde og metodelære oprindeligt er funderet
på en livsverden, der over tid er blevet til teoretiske antagelser, som indgår i
undervisning og videreføres i daglig praksis. En fænomenologisk tilgang vil
således på ingen måde bestride den snævre retsvidenskabs værdi, men vil
hævde, at en fænomenologisk tilgang kan bringe nye indsigter og udvide
vores forståelse af den retlige virkelighed. I de afsluttende analyser i 4. del
anvender jeg Schütz’ fænomenologiske begreb »den forhåndenværende viden«, som fungerer som et referenceskema for de sociale aktører i praksis.
Den forhåndenværende viden er den specifikke indsigt, som en konkret socialarbejder handler ud fra.
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Det narrative perspektiv handler om, hvorledes et menneske viser sig selv
over for andre. Vi forklarer os selv og vores handlinger ved at fortælle. Menneskets sociale relationer kan således ikke opdeles i kendsgerninger og værdier, og herved får fortællingen sin særlige betydning, da den skaber enhed og
konsistens i det enkelte menneskes liv. Det sker ved, at personen beretter om
sit liv, eller et delaspekt heraf, med begyndelse, midte og ende. Den narrative
tilgang udfolder det hermeneutiske og fænomenologiske – det historiske og
konkrete – udgangspunkt, hvor der ikke er adskillelser mellem kendsgerninger, værdier og holdninger. Vi har arvet »et bjerg af historier«, som vi fortæller og genfortæller om vores opvækst, vort erhverv, vores religiøse erfaringer,
kort sagt hele vores livsverden. Vores identitet bygger på dette bjerg af historier. Den narrative tilgang viser bl.a. sin styrke ved at være rettet mod en
forståelse af identitet. Det er vores identitet, vi udtrykker, når vi fortæller om
et liv. Vi søger gennem fortællingen dels at kommunikere til andre, dels selv
at afklare spørgsmålet: hvem er jeg? Når dette perspektiv er hensigtsmæssigt
i nærværende sammenhæng, er det, fordi den retslære, jeg nærmere udfolder i
2. del, netop bygger på dette perspektiv.
Det hermeneutiske, fænomenologiske og senere narrative perspektiv samler jeg i begrebet dømmekraft. Vi udøver alle dømmekraft, fra vi står op om
morgenen, til vi går i seng om aftenen. Enhver handling hviler på den enkelte
persons dømmekraft, der er resultatet af et levet liv. Antagelsen er, at mennesket gennem kropsligheden er indlejret i en levende natur, der medfører en
dømmekraft, hvis anskuelser, vurderinger og stillingtagen har rod i kropslighed og sanselighed. I nærværende sammenhæng kan man tale om den dømmekraft, en socialarbejder, en socialchef eller en socialpolitiker udøver, ligesom man kan tale om borgerens dømmekraft.
Dømmekraftsbegrebet er stærkt præget af det sociale rum, som mennesket
befinder sig i. Vores anskuelser, vurderinger og handlinger er præget af, om
vi sidder hjemme sammen med familien, på en cafe med venner, eller der er
tale om en socialarbejder, der sidder i en socialforvaltning og taler med en
borger. Navnlig i den institutionelle sammenhæng er begrebet vigtigt, da de
sociale aktører indgår i de strukturelle og bevidsthedskontrollerende magtstrukturer, der findes i de enkelte institutioner. I 3. og 4. del af afhandlingen
udvikler jeg en institutionel dømmekraft, der sætter grænser for en socialarbejders dømmekraft og står for den institutionelle implementering af den
forhåndenværende institutionelle viden.
Social teori og retspolitiske forslag
En væsentlig kritik af størstedelen af den traditionelle retslære er, at den –
selv om den tager afstand fra den positivistiske tradition – alligevel arbejder
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ud fra ahistoriske retskilder- og fortolkningsprincipper og et atomiseret menneskesyn. For at komme ud over dette søger jeg i 3. del af afhandlingen at
udvikle en social teori, der kan danne forståelsesramme for en social retslære.
Kernen i denne sociale teori er en hermeneutisk, fænomenologisk og narrativ
dømmekraft, der er til stede på forskellige niveauer og forbinder et mikroniveau og et makroniveau. Byggestenene til mikroniveauet henter jeg i anerkendelsesteorien hos Hegel og Honneth, mens makroniveauet i det væsentlige trækker på Forsts teori om social retfærdighed.
Kernen i socialteoriens mikrokosmos er en antagelse af antropologisk
karakter om den menneskelige natur, der fortæller, hvorledes man skaber sin
identitet. Antagelsen kan udtrykkes således: Jegets identitet kan først konstituere sig igennem den gensidige anerkendelse. Anerkendelsesforholdet er
mulighedsbetingelse for selv-virkeliggørelse, da jeg kun kan se mig selv i en
anden, som ser mig. Heri ligger en påstand om, at mennesket ikke alene kan
udvikle sin identitet, men denne udvikling sker igennem andre. Endvidere at
menneskets muligheder for udvikling af en vellykket social identitet forudsætter en anden »som ser mig«.
Rainer Forsts retfærdighedsopfattelse bygger på den antagelse, at samfundsborgere er situationeret i fire normative kontekster, hvor de er medlemmer af forskellige fællesskaber, i hvilke de intersubjektivt anerkendes og både
er adressater og forfattere til forskellige gyldighedskrav. Forst taler om et
etisk fællesskab, der konstitueres af sociale bånd og forpligtelser og et retligt
fællesskab, der beskytter den etiske identitet hos borgere som frie og lige
medlemmer af retsfællesskabet. Som medlemmer af det politiske fællesskab
er borgerne bl.a. medforfattere til lovgivningen, hvilket forudsætter gensidig
anerkendelse mellem fx en sagsbehandler og en borger. Det, der i sidste instans afgør spørgsmålet om, hvorvidt et samfund er retfærdigt, er, hvorledes
disse normative dmensioner indgår i samfundsfællesskabet, hvor ingen af
dem kan kræve absolut gyldighed. Ifølge Forsts teori er et samfund retfærdigt, når disse kontekster forenes på en hensigtsmæssig samfundsintegrerende
måde.
Den sociale teori må indeholde muligheder for at forstå og beskrive såkaldte immaterielle behov. Det drejer sig fx om udvikling af selvrespekt, der
er forbundet med både anerkendelse som en juridisk person og nødvendigheden af retlig regulering som betingelse for, at det enkelte menneske kan udfolde sin etiske autonomi.
Til brug for udviklingen af denne teori foretager jeg en analyse og til dels
nyfortolkning af anerkendelsesteorien og retfærdighedssynet hos Rainer
Forst. Hensigten er at sammenholde den enkelte borgers ret til, så vidt muligt,
at være arkitekt i sit eget liv, kun begrænset af hensynet til alle og enhver.
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Mikrokosmos bæres af anerkendelsesteorien, mens makrokosmos bygger på
en forestilling om social retfærdighed. Teorien bindes sammen af forskellige
former for dømmekraft. Med afsæt i denne teori udvikler jeg et forslag til en
ideel social retslære, som det tredje og vurderende billede i forhold til de to
billeder, der blev udviklet i 2. del (det faktiske og det juridiske).
I 4. del indleder jeg med en konkret beskrivelse og analyse af normpluralismen i de sociale institutioner. Jeg søger at indkredse den reelle institutionelle reguleringskontekst for en social retslære. Således introduceres målrationel økonomistyring, netværksstyring og i mindre grad politisk styring.
Normpluralismen fremstår som vilkårlige anerkendelseskampe, hvor navnlig
det økonomiske reguleringsparadigme står stærkt. Over for denne vilkårlighed søger jeg at udvikle et prioriteringsgrundlag byggende på den af Forst
inspirerede teori om social retfærdighed. Som afslutning på afhandlingen
analyserer jeg den ideelle retslæres muligheder i senmoderne og normpluralistiske institutioner og omformer den til en praktisk mulig retslære. Det sker i
to trin.
Først et udkast til en praktisk social retslære, der bygger på narrative retlige fælles elementer, hvor fortolkninger og vurderinger foretages ud fra hensynet til borgerens etiske autonomi, lovgivningens formålsbestemmelser,
kollektive politiske mål og social retfærdighed. Mit forslag om narrative
fælles elementer i socialt arbejde skal i den forbindelse alene betragtes som et
første udkast til en praktisk anvendelig social retslære. Noget sådant fordrer
nogle reviderede opfattelser af legalitetsprincippet på det sociale område,
hvor legaliteten ikke alene knyttes til en velkendt retskilde, men i førstegangsretsanvendelsen i højere grad knyttes til nogle fælles retlige elementer,
der nyder anerkendelse hos jurister og socialarbejdere.
For det andet er jeg kommet til det resultat, at de gode viljer er nødvendige, men ikke tilstrækkelige. De bør understøttes af anerkendt retlig regulering
kombineret med en økonomisk incitamentstruktur. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at understøtte en sådan socialarbejdermodel med en økonomisk
incitamentstruktur, som giver borgeren kompensation i form af en godtgørelse, hvis de elementer, der fremgår af de narrative retlige fælles elementer,
ikke er til stede i den konkrete retsanvendelsesproces.
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a.
Det socialretlige paradoks
Der synes at eksistere et socialretligt paradoks. Det drejer sig om det forhold,
at stort set alle er enige om, at fx borgerinddragelse ikke alene er hensigtsmæssig, men også nødvendig i praktisk socialt arbejde. Alligevel viser undersøgelser af praksis, at borgerne i meget vidt omfang ikke inddrages. Der er
masser af gode viljer, der vil kommunikere godt med borgerne, sørge for at
de får ordentlig sagsbehandling og derved optimale muligheder for, at det
sociale arbejde kan lykkedes, mens undersøgelser af praksis på den anden
side viser, at dette ikke finder sted. Paradokset består i, at det gode, som næsten alle vil, og som understøttes af lovgivningen, ikke finder sted i det omfang, man kunne forvente. I en undersøgelse foretaget af en arbejdsgruppe
nedsat af Socialministeriet (Socialministeriet 2000/2001, side 10) udtrykkes
paradokset således:
»Det er gruppens grundsyn, at brugerinddragelse handler om at lade brugerens rationalitet
komme til orde og påvirke som »en ligeværdig rationalitet«. Brugeren er eksperten, når det
gælder eget liv, og når det gælder oplevelsen af den kommunale service eller møde med
forvaltningen. Brugeren har ikke patent på sandheden, men brugerens vurderinger og
oplevelser skal tages seriøst og behandles ligeværdigt med vurderinger fra fx de professionelle.«

Herefter konstaterer arbejdsgruppen (Socialministeriet 2000/2001, side 15),
at socialarbejdernes forforståelse kan komme til at blokere for, at man lytter
til brugernes historie. Her er tale om en diplomatisk måde at udtrykke et paradoks på, som også kan udtrykkes mere direkte, som fx hos Lars Uggerhøj,
der på baggrund af egne og tidligere undersøgelser konkluderer, at (Uggerhøj
2002, side 81): »Klienterne sjældent involveres«. I den socialfaglige litteratur, som ikke konkret undersøger den sociale retsanvendelse eller retlige
forhold, peges der forholdsvis entydigt på, at borgeren ikke kommer til orde i
sin egen sag.
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Socialforskerne Eskelinen og Koch har foretaget en sammenfatning af den
nordiske forskning på området frem til oktober 1997 (Eskelinen og Koch
1997). De konkluderer på baggrund af et omfattende empirisk materiale, at
borgernes selvbestemmelse sjældent respekteres af de sociale myndigheder,
samt at forvaltningerne ofte intervenerer i borgernes liv på en sådan måde, at
de kan gøres til genstand for forvaltningsmæssig planlægning (Eskelinen og
Koch 1997, side 47). En anden socialforsker – Berg Sørensen – der har foretaget empiriske studier af mødet mellem socialarbejdere og borgere, kommer
frem til, at det sociale system er den dominerende og kontrollerende part.
Eskelinen og Koch sammenfatter dette dominans- og kontrolelement således
(Eskelinen og Koch, 1997 side 25):
»Dette kom til udtryk gennem en analyse af aspekter vedrørende sprogbrugen og organiseringen af interaktionen (dvs. at der ikke blev sat fokus på selve indholdet af kommunikationen men på måden at kommunikere på). Socialrådgiverne havde typisk et underforstået
ideal om ligeværdighed, hvilket imidlertid var i konflikt med den formelt bestemte asymmetri mellem parterne. De var ikke ligeværdige, hvilket de synes at kompensere for ved
(symbolsk) at gøre sig små. Klienterne synes derimod i højere grad at have forventninger
til relationen, der svarede til det formelle udgangspunkt. Socialrådgiverne dominerede
klienterne i samtalesituationerne, men på en svag og tildækkende måde, som ville socialrådgiverne skjule, at de dominerede. Selv om det i de fleste situationer blev oplevet som
udtryk for en venlig holdning af klienterne, var kombinationen af dominans og ligeværdighedssøgende svaghed modsætningsfyldt og funktionsundergravende.«

Som et eksempel på en nyere undersøgelse kan yderligere henvises til Socialforskningsinstituttets Handicapundersøgelse, der under overskriften Nedgøringsteknikker viser eksempler på forældre til handicappede børn, som oplever, at sagsbehandlerne prøver at nedgøre dem og holde dem på plads som
klienter. Der gives en række eksempler, der har som grundtema, at mange
forældre har den oplevelse, at sagsbehandleren klart vidste bedre end forældrene, hvad der var bedst for barnet. Handicapundersøgelsen angår generelt
ressourcestærke personer og dens konklusioner indikerer hermed, at det omtalte paradoks ikke kun viser sig i det sociale arbejde med de svageste
(Bengtsson og Middelboe 2001).
Jeg nævner alene disse undersøgelser for at tydeliggøre det omhandlende
paradoks. Selve den tanke, at borgeren skal medinddrages, er en selvfølgelighed, der bl.a. følger af kontradiktionsprincippet, hvorefter en borger skal have
mulighed for kritisk at kommentere grundlaget for en sag, som han selv er
part i. Dette princip, som er helt grundlæggende i retsplejen, har også vundet
anerkendelse i forvaltningsretten (Rønsholdt, 2001 side 394). I den første
retssikkerhedslov (lov nr. 453 af 10/6 1997 om retssikkerhed og administration på det sociale område) blev dette princip fastsat i lovens § 4.
28

1. Strukturer og normer
Bestemmelsen præciserer princippet om borgerinddragelse i to led. For det
første skal borgeren have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin
sag, og for det andet skal forvaltningen tilrettelægge behandlingen af sagen
på en sådan måde, at borgeren rent faktisk kan udnytte sin medvirken. I den
første vejledning fra Socialministeriet til denne bestemmelse (Socialministeriets vejledning nr. 44 af 6/3 1998, pkt. 9) specificeres ministeriets opfattelse
af, hvorledes borgeren kan medinddrages, i 5 punkter:
»At faglige vurderinger fremlægges og vurderes i samarbejde med borgeren med det formål at få en sammenhæng mellem borgerens livsverden og selvforståelse og den faglige
vurdering af de foreliggende oplysninger og handlemuligheder.
At oplysninger om myndighedernes praksis altid er tilgængelige for borgeren, og at
sagsbehandleren kan give en korrekt begrundelse for den praksis myndighederne anvender.
At valg og beslutninger altid træffes i samarbejde med borgeren, herunder at det i
forbindelse med faglige vurderinger tydeligt meddeles, at man er villig til at drøfte disse,
og at myndigheden også er parat til yderligere overvejelser, hvis det er nødvendigt.
At grundlaget for begrundelsen for en afgørelse, der ikke imødekommer borgerens
ønsker, formidles på en klar og forståelig måde.
At man ikke ubegrundet fraviger faglige vurderinger for at imødekomme borgerens
synspunkter og dermed medvirker til at skabe uklarhed og usikkerhed.«

Retskildemæssigt må man holde sig for øje, at der er tale om en vejledning,
men det er ikke det, der er centralt i denne sammenhæng. Her ses en meget
vidtgående opfattelse af borgerens medvirken, hvor socialarbejderen i sagsbehandlingen skal søge sammenhæng mellem borgerens livsverden og selvforståelse samt socialarbejderens faglige vurdering af oplysninger og handlemuligheder. Vejledningen går så vidt som til indirekte at anbefale, at man er
villig til at genoverveje faglige vurderinger for at imødekomme borgeren.
Uanset de retskildemæssige vurderinger kan det fastslås, at det retlige kontradiktionsprincip med retssikkerhedslovens § 4 og den tolkning, som Socialministeriet giver i denne vejledning, tilstræber en meget vidtgående retlig ramme i borgerens favør, for at denne kan få indflydelse på sin egen sag. Lovgivningsmæssigt følges der løbende op med regler, der i varieret form gentager
det almindelige kontradiktionsprincip på socialrettens område, uden at det
tilsyneladende har den ønskede effekt.
Nævnes kan Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 11/12 2002 om
metoder for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som
grundlag for tildeling af handicapkompenserede ydelser efter servicelovens
bestemmelser. Af § 1 fremgår bl.a., at formålet med bekendtgørelsen er at
sikre, at borgeren oplever synlighed og gennemskuelighed i afgørelser og
procedurer, og at borgeren involveres og får indflydelse på egen sag gennem
dialog med kommunen eller amtskommunen. Det anføres endvidere som et
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formål at sikre, at dokumentationsgrundlaget for vurderingen af borgerens
funktionsevne er tilstrækkeligt, og at bidrage til en faglig forståelse af de
begreber og præmisser, der anvendes i vurderingen af borgerens funktionsevne. Det anføres også, at formålet med bekendtgørelsen er at styrke borgerens
retssikkerhed i overensstemmelse med god forvaltningsskik og sikre, at der
bliver lavet en handlingsplan, hvis der er behov herfor.
Det er vanskeligt at læse denne bekendtgørelse på anden måde, end at den
er et led i forsøget på at genetablere retsprincipper som fx kontradiktionsprincippet, officialmaksimen og medinddragelse af borgerne. Retssikkerhedsloven gælder også for serviceloven, og alt i alt er der stort set tale om gentagelser. Der synes i nyere tid at være en tendens til, at retlige grundprincipper,
som fx kontradiktionsprincippet og officialmaksimen, i vid udstrækning ikke
har vundet indpas i praksis. Reaktionen har været en ny retssikkerhedslov i
1998 med adskillige efterfølgende bidrag – fx den nævnte bekendtgørelse –
samt et forsøg på via lovgivning at lave stringente metoderegler til brug for
behandlingen af sociale sager. Om der er tale om en tendens, eller det altid
har været således, er det ikke muligt at sige noget om. Det vil kræve historiske undersøgelser, som falder uden for denne afhandling.
Arbejdsevnemetoden kan ses som en forlængelse af de bestræbelser, som
blev iværksat med retssikkerhedsloven og den efterfølgende regulering. Ideen
med denne metode (Socialministeriet 2000/2001, side 5) er at skabe en fælles
systematik for, hvordan sager skal beskrives, vurderes og dokumenteres,
samtidig med at borgeren inddrages i sagen. Betegnelsen metode, som efterhånden står som selve kernen i det sociale arbejde, tager udgangspunkt i en
samfundsmodel og en forestilling om den sociale retsorden, der efter min
bedømmelse ikke længere er adækvat. Det er den såkaldte moderne, retsstatslige og hierarkiske model, hvor der tilstræbes ensartet faglighed og retsanvendelse, med henblik på at skabe såvel legalitet som retssikkerhed i forhold til borgeren. Disse bestræbelser – retssikkerhedslov, efterfølgende lovgivning og metodetiltag – er i høj grad politiske initiativer gennemført over
en kort periode, som kan opfattes som reaktioner på det beskrevne paradoks.
Sammenfattende kan det siges, at de retlige tiltag, der skal sikre, at borgeren medinddrages i sin egen sag, tilsyneladende har slået fejl. I denne indledende beskrivelse af det socialretlige paradoks har jeg alene fokuseret på et
enkelt centralt aspekt, nemlig borgerens medinddragelse i sin egen sag.
1.1 Den sociale retsordens struktur
De modeller af en retsorden, som vi tænker og teoretiserer ud fra, er helt
afgørende for de begrebsdannelser og systematiseringer, vi foretager. Opfattes retsordenen som moderne og hierarkisk, følger det, at man kan anvende
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begrebet »gældende ret«, forstået således at der i landet er en gældende ret,
der praktiseres overalt i samfundets institutioner. Er udgangspunktet et senmoderne samfund, betyder det, at man ikke har samme opfattelse af de hierarkiske strukturer som i den moderne opfattelse, hvilket igen får konsekvenser for systematiseringer og begrebsdannelser. Hvis man endelig betragter
retsordenen som postmoderne, tegner der sig et billede af den retlige forståelse, der ganske afviger fra de resultater, man vil komme frem til, såfremt man
tager udgangspunkt i en moderne eller senmoderne opfattelse af retsordenen.
I dette afsnit skal jeg nærmere undersøge, hvorledes retsordenen opfattes
hos en række forfattere, og endelig fastsætte en overordnet skitse for, hvorledes retsordenen i nærværende afhandling vil blive opfattet. Formålet er at
undersøge for det første, hvor meget og i hvilken retning den nutidige retsorden har forandret sig, og for det andet spørgsmålet om, hvorledes man kan
analysere de forandringsprocesser, der har fundet sted.
Der tilbyder sig i dag en omfattende begrebsdannelse, som knyttes sammen med »post« efterfulgt af moderne eller industrielt samfund. Til de forskellige modeller knytter sig forskellige undersøgelsesstrategier, der hver har
deres fokus, alt efter hvilken del af forandringsprocessen, modellen har fokus
på. Den sociale retsorden og retsanvendelsen i de sociale institutioner kan
derfor beskrives ud fra flere modeller af retsordenen med heraf ganske forskellige beskrivelser. Nedenfor skal jeg give nogle eksempler på beskrivelser
af forvaltningen ud fra forskellige modeller og konsekvenserne heraf.
Begreber som moderne, senmoderne og postmoderne er vanskelige størrelser, der ofte får ganske forskellige udlægninger. Når denne begrebsdannelse skal anvendes på det retlige felt, bliver det ikke lettere. Det er derfor nødvendigt for den enkelte forfatter at gøre opmærksom på, hvorledes han eller
hun anvender begreberne. I vor tid er det navnlig den franske filosof JeanFrancois Lyotard, der med bogen Viden og det postmoderne samfund (Lyotard 1996) rejste spørgsmålet om, hvor sikker den viden er, vi bygger vort
samfund på. Det er den moderne opfattelses fremtidstro og påstået objektive
viden, han sætter spørgsmålstegn ved. I første halvdel af dette århundrede
talte man om fremskridtets århundrede, men efter 2. verdenskrig syntes fremskridtsoptimismen at smuldre. Det videnskabelige faglige ideal er ikke længere entydigt, og det er i dag muligt at manipulere med alt liv og ikke mindst
kombinationen af moderne teknologi, økonomi og fødevareproduktion, der
førte til nye sundhedsproblemer for borgeren. Denne udvikling indicerer
også, at der må være sket påvirkninger af opfattelsen af retsordenen.
Fra en sociologisk orienteret vinkel har navnlig Scott Lash og Zygmunt
Bauman analyseret samfundet som postmoderne. Hos Scott Lash (Lasch
1990) er modernitetens fremadskridende kulturelle differentiering afløst af en
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af-differentiering forstået på den måde, at ekspertkulturer og kulturel differentiering nedbryder skellet mellem finkulturer og folkelige kulturer. Et særligt kendetegn ved samfundet ifølge Lash er, at den store mængde af informations- og billedstrømme ikke længere refererer til reale objekter i den virkelige verden, men kun til andre informationer og billeder (Lasch 1990, side 23).
Det betyder, at sædvanlige forestillinger om sandhed og viden opløses, og det
er vanskeligt at bruge sådanne begreber. Følgen er endvidere, at der sker et
tab af kollektiv hukommelse og dermed tab af traditioner og traditionel identitet.
I Modernitet og Holocaust beskriver Bauman virkningerne af de moderne
og postmoderne forandringsprocesser, der giver sig udslag i instrumentelle
logikker, der kommer til at beherske de sociale institutioner. Virkemidlet er
en form for lydighedens etik, hvor underordnede embedsmænd tilsidesætter
deres egen moralske ansvarlighed og indordner sig under forskellige økonomiske, juridiske og teknokratiske rationaliteter. Postmoderniteten er kendetegnet ved en søgen efter fællesskaber, hvor det at være en del af et fællesskab kan bidrage til produktionen af eksistentiel uro og angst. Disse fællesskaber er imidlertid ikke solide og institutionaliserede, men uden fast forankring. Bauman udtrykker dette fænomen på flere måder bl.a. således i bogen
Fællesskab (Bauman 2002, side 52):
»Den form for usikkerhed, den frygt for fremtiden, der hjemsøger mænd og kvinder i det
flydende og evige foranderlige sociale miljø, hvis spilleregler uden varsel og fuldkommen
planløst ændres midt i det hele, forener ikke de lidende. Tværtimod sår den splid mellem
dem. De smerter, der påføres individerne, hober sig ikke op, fortættes ikke til en slags
»fælles sag«, som ofrene kan forfægte mere effektivt ved at slutte sig sammen og handle
under et. I den forstand er fællesskabets tilbagegang selvforstærkende. Når den først er
begyndt, er der færre og færre stimuli, der kan bremse opløsningen af de menneskelige
bånd og søge nye måder at sammenbinde de bristede tråde på.«
Man kan diskutere, om Bauman er postmodernist eller senmodernist. Det er nemlig
ikke Baumans opfattelse, at moderniteten er et overstået kapitel. Han opfatter nærmere
postmoderniteten som udtryk for modernitetens kulmination. Her er en væsentlig pointe,
som det er værd at knytte et par kommentarer til. Normalt vil vi opfatte betegnelsen »post«
som en tilkendegivelse af noget efterfølgende eller med andre ord; det postmoderne samfund afløser det moderne. Så enkelt er det imidlertid ikke. Hos Lyotard kan man formentlig
opfatte det således, at det moderne samfund er et overstået kapitel og nu afløst af det postmoderne samfund. Man kan muligvis også læse Scott Lash på denne måde. En række
forfattere, som fx Bauman, Habermas og Anthony Giddens opfatter moderniteten som et
ikke-afsluttet projekt, som kan anskues fra to sider. Enten kan man se de negative sider,
hvilket Bauman og Scott Lash i høj grad gør, mens Habermas og Giddens også finder
kvaliteter i de samfundsmæssige forandringsprocesser.
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Udviklingen har ført til relativistiske tendenser. Ræsonnementet har været, at
vores observationer ikke er objektive, men afhængige af antagelser, og disse
antagelser er knyttet til verdensanskuelser og magtpositioner. Det betyder, at
der ikke kan findes universelle standarder eller kriterier for sandhed, der er
gyldige på tværs af individuelle, historiske og kulturelle særpræg. Hvor langt
denne relativistiske opfattelse rækker, skal jeg ikke følge op her, men blot
nævne, at spørgsmålet om, hvorvidt menneskerettigheder er universelle eller
knyttet specielt til den vestlige historie og kultur, er helt centralt i denne
sammenhæng. Konsekvensen for beskrivelsen af retsordenen og retsanvendelsen i de sociale institutioner er, at man ikke kan tale om enhedskultur i
moderne forstand, og at det etiske element i retsanvendelsen har fået en større
betydning end tidligere.
1. Den moderne retsorden
Den moderne opfattelse af retsordenen forbinder jeg med de store samfundsvidenskabelige modelbyggere som fx Max Weber, Hans Kelsen og Alf Ross.
Det kendetegnende for denne opfattelse af retsordenen er, at man overalt
argumenterer eller bør argumentere på samme rationelle måde, dvs. ud fra en
anerkendt retskilde- og metodelære, der fører til fælles opfattelser af gældende ret (se også Dalberg-Larsen 1994, side 85). Den moderne sociologiskfilosofiske tilgang fører retsteoretisk til en antagelse om rettens enhed eller en
lovpyramide og en gældende ret, hvor den autoritative retsfastsættelse ikke
finder sted gennem blot en enkelt myndighed, men er fordelt på mange forskellige myndigheder, der udgør en pyramide bestående af en række lag opdelt efter indbyrdes rang- eller trinfølge. Denne trinfølge opstår ved, at en
myndighedskompetence er bestemt gennem regler fastsat af en anden myndighed på et trin højere niveau. (Høilund 1998, side 135 og 2000 side 98).
2. Den postmoderne retsorden
Den postmoderne model kan positivt udtrykkes som en antagelse om, at retten ikke er en stor fortælling, men nærmere mange små fortællinger, samt at
den historiske udvikling ikke nødvendigvis er et fremskridt. Endvidere vil
man ofte som postmodernist hævde, at der ikke kun er én slags sikker viden,
men mange slags viden, fx narrativ viden som Lyotard nævner (Lyotard
1996, side 41f). Den menneskelige autonomi og den hertil knyttede rene
fornuft er ikke så grundlæggende og omfattende, som den moderne opfattelse
antager. Mennesket er således ikke udelukkende rationelt eller med andre ord,
mennesket er ikke herre i eget hus.
Negativt kan postmodernismen opfattes som en kritik af det moderne
projekt, dvs. som en afstandtagen fra, at fx samfundsvidenskaber kan bygge
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på eksakte videnskaber, objektiv viden, en kalkulerende fornuft eller vidtgående menneskelig autonomi (se fx Dalberg-Larsen 1998, side 14). Betegnelsen postmoderne er en kompleks størrelse, som efter min opfattelse beskriver
det helt igennem fragmenterede samfund, dvs. en polycentrisk struktur, hvor
hvert center er undergivet sin egen interne logik, og hvor der stort set ikke er
nogen hierarkisk eller pyramidal sammenhæng til stede. Det postmoderne
refererer til, at det moderne er afsluttet. Forstået i retlig sammenhæng betyder
det, at den moderne retsorden, således som vi har set den hos fx Kelsen, Hart
og Ross ikke længere kan anvendes som billede eller idealtype for en social
retsorden og retsanvendelse.
En anden model af samfundet tegnes af Daniel Bell under betegnelsen det
postindustrielle samfund. I denne model er produktionen af viden og informationer i centrum. Bell afviser, at industrien har været så dominerende, som
man hidtil har antaget, da der i langt højere grad er tale om et skift fra vareproduktion til serviceproduktion. Hertil kommer, at manuelt industriarbejde i
høj grad er erstattet af fagfolk og specialister, hvor teoretisk viden udgør et
centralt omdrejningspunkt. I Bells opfattelse af det postindustrielle samfund
vil teknologikontrol, vurdering og intellektuel teknologi være kernen i den
kommende udvikling (Bell 1974).
3. Den senmoderne retsorden
De to positioner, moderne og postmoderne, forekommer uforenelige. Efter
min bedømmelse er problemet ved den postmoderne model, at den grundlæggende antager, at det moderne er afviklet, dvs. er en overstået fase jf.
betegnelsen »post«. Som grundlag for retsteoretiske refleksioner forekommer
den postmoderne model ikke hensigtsmæssig, da der efter min opfattelse er
betydelige moderne træk tilbage i fx den sociale retsorden. I Giddens modernitetsanalyser tillægges den nye form for refleksivitet stor betydning. Modernitetens refleksivitet består i, at sociale praksiser konstant undersøges og
omformes i lyset af informationer om de samme praksiser med den følge, at
deres karakter således ændres grundlæggende. Der er tale om den regelmæssige brug af viden, institutioner og individer, der indsamler og anvender informationer, der igen er med til at øge forandringsprocessen.
Jeg har tidligere (Høilund 1998, side 37) beskæftiget mig med Anthony
Giddens modernitetsanalyse. Ud over det her omtalte refleksivitets-perspektiv
indgår også adskillelse af tid- og rum dmensionen og sociale systemers udlejring i modernitetens dynamiske proces (Giddens 1996, side 14).
Refleksivitet handler om individernes regelmæssige anvendelse af viden
til organisatoriske omdannelser og forandring af samfundet. Giddens skriver,
at refleksiviteten i det moderne samfund består i, at sociale praksiser konstant
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undersøges og omformes i lyst af indstrømmende informationer om de samme praksiser, som således ændres grundlæggende (Giddens 1996, side 39).
Der er tale om et væsentligt og karakteristisk træk ved det senmoderne samfund. På det sociale område kan man taler om refleksive vindere og tabere.
Taberne er de personer, som ikke har de særlige kulturelle koder i form af
kommunikative eller sociale færdigheder, som kræves for at udfolde deres
særlige menneskelige identitet. Det betyder imidlertid ikke, at man bør afvise
en række andre karakteristika, der er fremhævet af fx Scott Lash og Zygmunt
Bauman. Navnlig bør nævnes Lashe’s fremhævelse af tabet af kollektiv hukommelse og tradition og Baumans henvisning til institutionaliseret pluralisme og konsekvenserne heraf. Det er således ikke hensigtsmæssigt at anlægge
en yderliggående postmoderne opfattelse som forståelsesramme for den sociale retsorden, da man også i dag kan konstatere træk af dele af den moderne
retsorden.
Nævnes kan fx arbejdsevnemetoden i den nye pensionslov, som er blevet
understøttet af Socialministeriet med betydelige økonomiske midler til kurser
i hele landet. Der er næppe en socialarbejder, der ikke har hørt om, været på
kursus i eller anvender arbejdsevnemetoden. Det er et eksempel på en hierarkisk styring, der sætter sig igennem lokalt. Alligevel er der postmoderne træk
også i dette eksempel. Der er intet, der tyder på, at arbejdsevnemetoden sætter
sig igennem lokalt på samme måde, som lovgivere og fagfolk antog, da metoden blev udtænkt og gjort til en del af den nye pensionslovgivning. Et andet
eksempel er højesteretsdommen U 2000.645H, der tog stilling til spørgsmålet
om almindelig forhøjet eller mellemste førtidspension. Dommen ændrede på
Den Sociale Ankestyrelses praksis og medførte, at landets kommuner i høj
grad ændrede praksis, samtidig med at en række tidligere afgjorte sager blev
omgjort. Konsekvensen blev, at en hel del personer fik ændret deres almindelige forhøjede pension til mellemste førtidspension efter den dagældende
pensionslov.
Sådanne eksempler viser, at der er hierarkiske strukturer tilbage, hvor
såvel Folketinget som domstolene kan sætte sig igennem på det lokale niveau. Den postmoderne model er efter min bedømmelse ikke egnet som model for den sociale retsorden, da dens forklaringspotentiale ikke er tilfredsstillende. Den moderne opfattelse, som jeg identificerede med de store billedbyggere (Ross, Kelsen, Weber), er imidlertid heller ikke tilfredsstillende. Her
tilbyder betegnelsen senmoderne sig som en art mellemproportional mellem
den moderne og den postmoderne model.
I begrebet senmoderne ligger, at samfundet stadigvæk og ikke i ringe
omfang bærer præg af den moderne opfattelse, men at denne opfattelse ikke
kan opretholdes helt og fuldt, ikke mindst på baggrund af de omstændighe35
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der, som Lyotard og andre har anført. Det er ikke muligt at opfatte mennesket
som entydig autonomt, forstået som selvlovgivende, ligesom faglig viden
ikke længere har den enhedskarakter, som det moderne projekt forudsatte.
Den senmoderne model, sådan som jeg anvender den, viser en fragmenteret
og polycentrisk samfundsstruktur, der dog i et eller andet omfang er indlejret
i nogle hierarkiske sammenhænge. Der er ikke tale om nogen entydig model,
da man ikke med sikkerhed kan angive, på hvilket stadie moderniteten befinder sig. Der er mere tale om en tankemodel, som jeg finder hensigtsmæssig
som et begreb om nutidige sociale institutioners retsorden og grundlag for
retsanvendelse.
Den senmoderne model peger på sammenhænge af en anden karakter, end
den, som fx Ross og Kelsen bygger på, hvor der er tale om kompetencefordeling på forskellige niveauer. Når jeg fremover anvender betegnelsen senmoderne, er det alene som model for den sociale retsorden og intet andet. Hvorledes den øvrige retsorden, fx den skatteretlige eller formueretlige ser ud, har
jeg ikke taget stilling til. Derimod antager jeg, at andre dele af velfærdsretten,
fx sundhedsretten og arbejdsmarkedsretten, er sammenlignelige, hvilket jeg
dog ikke kan dokumentere og derfor ikke forfølger.
4. Det senmoderne perspektiv
Det er vanskeligt at lægge sig fast på en velafgrænset definition af det senmoderne perspektiv. På den ene side er det næppe heller hensigtsmæssigt, da
der er tale om en begrebsdannelse, der er under konstant udvikling, hvor
forskellige forfattere tillægger begrebet forskelligt indhold. På den anden side
er det nødvendigt med et perspektiv som udgangspunkt for de teoretiske og
empiriske analyser. Uden et sådant perspektiv kommer man let til indirekte at
bygge på en ureflekteret opfattelse af samfundet, institutionerne og mennesket. Min hensigt er at anvende et senmoderne perspektiv til at indfange nogle centrale aspekter ved den udvikling, som samfundet har gennemgået i
nyere tid, og som også har påvirket ret- og retsanvendelse i de sociale institutioner.
Det bliver ikke nemmere af, at der er tale om såvel kaos som orden.
Mængden af de socialretlige tekster, og den hastighed de frembringes i, har
tilsyneladende skabt uoverskuelige situationer i de fleste sociale institutioner.
På den ene side fører dette til vilkårlighed, da det hermed overlades til den
enkelte sociale institution at vælge ikke alene, hvad man vil implementere,
men også hvordan man vil fortolke det, man vælger at implementere. På den
anden side fremstår dele af den sociale retsorden netop som en orden. Afgørelser truffet i forbindelse med det sociale arbejde kan indbringes for et socialt nævn, og Den Sociale Ankestyrelse tager stilling til principielle og mere
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betydningsfulde sager. Hertil kommer Ombudsmandsinstitutionen og domstolene, som står til disposition for utilfredse borgere. Man kan derfor spørge:
hvor store ændringer er der egentlig tale om?
For det første må svaret være, at den uorden eller det kaos, som jeg her
omtaler, udspiller sig inden for en formel ordnet struktur. Dernæst er spørgsmålet, om denne struktur også er reel. Her er svaret efter min bedømmelse, at
den formelle struktur ikke kan opretholdes i den traditionelle forståelse som
et hierarkisk neutralt klagesystem, der bygger på en ensartet opfattelse af
gældende socialret. Det skyldes ændringer, som kan sammenkædes med
begreber som pluralisme, polycentri, individualisering, retsrefleksivitet.
Ved pluralisme og polycentri forstår jeg den velkendte diskussion om,
hvorvidt retsanvendelsen og fortolkning af retskilder sker ud fra et enhedsperspektiv, eller har sine egne poler, således forstået, at de enkelte institutioner har deres egen opfattelse af anvendelse og fortolkning af retligt materiale.
Jeg tror næppe, mange teoretikere er i tvivl om, at samfundet og institutionerne har gennemløbet en forandringsproces, der har bevirket, at vi i dag må tale
om pluralisme og polycentri. Der, hvor vandene skiller, er formentlig
spørgsmålet om, hvor vidtgående denne pluralisme eller polycentri er. Efter
min bedømmelse er der tale om en udvikling, der gør det berettiget at tale om
radikal polycentri, hvorved jeg forstår en polycentri, der ikke alene beskriver
institutioners forskellige tilgange, men også omhandler de enkelte medarbejderes forskellige tilgange inden for samme institutionelle rammer.
Denne udvikling skal ses i sammenhæng med den stigende individualisering, som også er en følge af den nyeste udvikling. Hermed menes, at vi ikke
længere oplever os som forpligtet af traditionelle kollektive fællesskaber,
men i højere grad orienterer os ud fra større eller mindre moralske fællesskaber, som vi har knyttet os til gennem venskaber, uddannelsesmæssige forhold, kollegaer mv. Man kan også udtrykke det på den måde, som det fx
kommer til udtryk hos Lash, at der er sket et tab af den kollektive hukommelse og derved et tab af en traditionel identitet. Overføres denne tankegang på
det retlige område, kan man tale om, at den senmoderne sociale retsorden er
kendetegnet ved en retsrefleksivitet, der betyder, at den enkelte socialarbejder
ikke uden videre føler sig forpligtet af det, som jurister opfatter som bindende
retligt materiale, men føler sig frit stillet til at anvende noget sådant, forkaste
eller omfortolke det.
5. Magt og identitet
Når jeg anvender betegnelsen det senmoderne perspektiv eller den senmoderne sociale retsorden, vil jeg fremover særligt fokusere på de aspekter, der
angår fragmentering og normpluralisme. Yderligere anvender jeg det senmo37
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derne perspektiv til at anlægge en grundlæggende anden opfattelse af socialretten, end der er tradition for. De socialretlige normer har efter min bedømmelse ikke som førsteprioritet at virke gennem tvangshåndhævelse eller anden udøvelse af magt. Kendetegnene for den senmoderne socialret er derimod
dens medvirken til at skabe mulighed for, at det enkelte menneske kan udvikle en socialt velfungerende identitet, der kan udgøre en platform for social
integration.
Det senmoderne socialretlige perspektiv er således grundlæggende et identitetsperspektiv forstået således, at enhver borger så vidt muligt skal kunne
forfølge sin egen vision om det gode liv. Hertil kræves en social retsorden,
der gør det muligt for borgeren at udvikle og opretholde selvagtelse ved at
deltage som moralsk ansvarlig person i sine egne sager (uddybende i 3. del,
11.a.6.).
Denne opfattelse af den sociale retsorden betyder ikke en afstandtagen fra
tvangshåndhævelse og magtanvendelse på det sociale område. Det betyder
alene, at det mest grundlæggende træk ved den sociale retsorden er at kunne
understøtte navnlig de svagt stillede borgere i muligheden for at udvikle en
socialt velfungerende identitet til gavn for den enkelte selv, dennes familie og
for samfundet og dets institutioner.
6. Et sen/postmoderne og et moderne billede af forvaltningen
For at vise den praktiske betydning af, hvilket samfundsperspektiv man tager
udgangspunktet i, skal jeg omtale to fremstillinger, der begge kom i 2001.
Det drejer sig om Peter Bogasons Fragmenteret forvaltning. Demokrati og
netværksstyring i decentraliseret lokalstyre og Steen Rønsholdts Forvaltningsret. Retssikkerhed. Proces. Sagsbehandling. Der er tale om to bøger,
som har samme objekt, nemlig forvaltningerne. Da de tager udgangspunkt i
to vidt forskellige samfunds- og institutionsmodeller, fører det til ganske
forskellige fremstillinger af begreber og systematisering og derved til forskellige handlingsvejledninger for offentligt ansatte på alle niveauer. Bogason
antager, at der har været et skifte i udformningen af offentlige styreformer
med særlig fokus på lokal serviceproduktion. Dette skifte er endnu ikke gennemført, og det betyder, at fortidens styreformer ikke er irrelevante. Denne
tendens er ifølge Bogason så omfattende, at man kan stille spørgsmålstegn
ved flere sider af vores teoretiske bagage. Skiftet omtaler Bogason således
(Bogason 2001, side 9):
»Skiftet kan lidt firkantet karakteriseres som en nedtoning af hierarkiske styreformer til
fordel for andre, mere forhandlingsprægede relationer. Dette betyder dog ikke, at hierarkiet
er forsvundet, og man kan måske sige, at der er tale om en løbende kamp mellem hierarki
og de andre styreformer, hvor der er forskellige udfald over tid, og derfor ingen facitliste i
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retning af hierarkiets endelige død. Er det vigtigt at analysere? Ja, hvis man mener, at en
forståelse for sammenhænge i samfundets måde at skabe velfærdsydelser er væsentlig, er
en analyse af ændringer af styreformerne central. Det har betydning for borgerens indflydelse og på sigt derfor også betydning for udformningen af velfærdssamfundet.«

Bogason tager udgangspunkt i begrebet governance, der er knyttet til omfattende reformer af den offentlige sektor, som Danmark sammen med en række
vestlige lande har gennemført. Det handler om styringsformer, som i det store
hele er anti-hierarkiske og i hvert fald anti-bureaukratiske (Bogason 2001,
side 10), og ofte har en eller anden forestilling om noget mere demokratisk.
Udviklingen hen imod governance sker delvis som led i bevidste og omfattende reformer af den offentlige sektor. Bogason omtaler fire former for
fremtidig styring af den offentlige sektor, der har det til fælles, at de har karakter af governance-modeller. Bogason beskriver kort disse modeller således
(Bogason 2001, side 11):
»Markedsmodellen er den form, hvor der i så høj grad som muligt sker en privatisering
eller en udlicitering, og i den tilbageblivende offentlige sektors organisationer skabes der,
hvor muligt, interne »markeder« i form af betalingssystemer mellem aktørerne. Deltagermodellen, eller deltagerstaten lægger en større vægt på inddragelse af borgere og offentlige
ansatte i sine aktiviteter end det repræsentative demokrati og bureaukratiet normalt tillader.
Fleksibilitetsmodellen bygger på, at organisationer i så høj grad som muligt skabes ad hoc,
og nedlægges, når formålet er opnået. Der laves derfor mange eksperimenter med nye
organisationsformer og forskellige former for offentlig intervention. Dereguleringsmodellen lægger vægten på større grad af autonomi til handling inden for nogle overordnede
rammer, og fremmer derfor lokalstyre i et systemperspektiv, og frihed til den organisatoriske ledelse i et organisationsperspektiv.«

Bogason præciserer, at hans betegnelse »fragmenteret« ikke har normative
konnotationer, da der er tale om en ren konstatering af den organisatoriske
opbygning af lokalstyret som sammensat af en stor mængde relativt selvstændige organisationer. Dette er i modsætning til idealet fra 1970, hvor den
bærende tanke var, at kommunens område skulle styres fra et rådhus, der
samlede politikerne i et byråd med den nødvendige embedsmands-ekspertise
til et bureaukratisk system (Bogason 1971, side 11).
Han anfører (Bogason 2001, side 186), at udviklingen i retning af decentralisering og forskellige afskygninger af udliciteringer mindsker behovet for,
at politiske organer som Folketinget og kommunale råd i detaljer beskæftiger
sig med at bestemme indholdet af alle velfærdsydelser. Der er snarere behov
for, at disse politikere fokuserer på styring af det samlede system og de demokratiske roller i denne styringsproces. Han præciserer, at det ikke hermed
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er sagt, at politikerne skal være på stor afstand af det konkrete, men tilstedeværelsen skal være i afmålte doser (Bogason 2001, side 187).
Den position, som Bogason bygger på, er hverken moderne eller entydig
postmoderne. Billedet er ikke ganske klart. Bogason taler om et skifte i udformningen af offentlige styreformer, som endnu er undervejs men ikke gennemført, således at fortidens styreformer er relevante. Sammenholdt med den
øvrige tekst synes der indirekte at være udtrykt en forventning om, at dette
skifte fortsætter og gennemføres fuldt ud, således at fortidens styreformer i
højere grad bliver irrelevante. Hermed ikke sagt, at betegnelsen »fragtmenteret« er et ideal hos Bogason. Det er et beskrivelsesperspektiv, som er beslægtet med min anvendelse af termen »senmoderne«. Det betyder, at Bogasons
beskrivelse af forvaltningerne i samfundet efter de modeller, jeg har beskrevet ovenfor, nærmest kan henregnes til den senmoderne, men med en indbygget forventning om, at udviklingen går i retning af den postmoderne, dvs.
en institutionsstruktur, der stort set er frigjort for hierarkiske elementer. På
den anden side er denne konklusion ikke ganske klar, da Bogason også taler
om governance i skyggen af hierarkierne, dvs. der er stadig noget hierarkisk
tilbage, hvilket også understøttes af, at politikerne, folketing og kommunalråd, skal være til stede, men »i afmålte doser«.
Herefter skal vi se den samme genstand, forvaltningen, beskrevet i retlige
termer ud fra Steen Rønsholdts forvaltningsret, der kom samme år som Bogasons bog. Rønsholdt nævner, at forvaltningen er underkastet et legalitetsprincip, i medfør af hvilket forvaltningen kun kan disponere, hvor loven rummer
hjemmel (bemyndigelse) hertil. Dette legalitetsprincip med kravet om hjemmel har karakter af en uskreven retsgrundsætning, der regulerer spørgsmålet
om de indholdsmæssige krav til forvaltningsafgørelsen (Rønsholdt 2001, side
31).
Ifølge Rønsholdt (Rønsholdt 2001, side 55f) er hele den offentlige myndighedsstruktur funderet i retlige positioner, eksempelvis legalitetsprincippet,
og i et forfatningsmæssigt forudsat system af offentligretlige kompetencenormer. Disse kompetencenormer regulerer forholdet myndighederne imellem, som det fx kommer til udtryk i grundlovens § 3. Rønsholdt sammenfatter det således:
»Den offentlige magts retlige legitimering står og falder … med respekten for dette system.«

Her er tale om den moderne model af retsordenen, eller med andre ord en
enhedsopfattelse af retsordenen. Hos Rønsholdt er der ikke træk af fragmentering eller forestillinger om strukturelle ændringer. Illustrerende for Røns-
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holdts opfattelse af retsordenen er følgende citat (Rønsholdt 2001, side 163)
om kompetencens rets(kilde)grundlag:
»En given kompetences placering og udøvelse må ikke være i strid med loven, og skal
herudover også i vidt omfang have hjemmel i loven. Dette principielle udgangspunkt
dækker imidlertid over en række forhold, som faktisk i betydelig grad kan komplicere
fastlæggelsen af retsgrundlaget og retsstillingen i det enkelte tilfælde.
Hvor domstoles kompetence – ud over grundlovens §§ 3, 63 og 64 – i vidt omfang er
reguleret i en enkelt lov, nemlig retsplejeloven, må de forvaltningsmæssige kompetenceregler søges i en række forskellige love samt i andre retskilder end en formel lov.
Det nærmere forhold mellem disse retskilder kompliceres for det første af, at grundlovens § 14 henlægger – grundlovsumiddelbar – kompetence til regeringen med hensyn til at
bestemme ministrenes antal og forretningernes fordeling mellem dem.
Herudover kompliceres forholdet også – for det andet – af, at de uskrevne regler om
delegation og organisationsmagt omfatter en række normer og fortolkningsforudsætninger,
som i det enkelte tilfælde kan forrykke kompetencens placering i forhold til det resultat,
som den autoritativt fastsatte skrevne retsregel umiddelbart ville anvise.«

Den model af retsordenen, som Rønsholdt her forudsætter, er nært beslægtet
med Alf Ross’ beskrivelse, hvorefter retsnormer kan inddeles i hhv. forholdsnormer og kompetencenormer, hvor sidstnævnte skaber kompetence, dvs.
magt og myndighed (Ross 1971, side 45). Disse kompetencenormer efterprøves af domstolene, dvs. det prøves, om den fremgangsmåde, der er fulgt,
lever op til kravene i den anførte kompetence. Rønsholdt bygger på den moderne retsorden, dvs. ud fra det billede, som er skabt af fx Ross og Hans Kelsen. Ud fra Max Webers tankegang kan man sige, at magten opfattes som delt
og koordineret efter veldefinerede kompetenceregler på både det politiske og
administrative niveau. Retsanvendelsen opfattes som formelt neutral, og
magtudøvelsen foregår efter abstrakte regler, der er ensartet gældende for alle
(se fx Balvig 1998, side 61).
Der findes også andre opfattelser, fx hos juristen Karsten Revsbech i afhandlingen Nyere tendenser i dansk forvaltningsretlig teori – systemhensyn
eller retssikkerhed. Revsbech har et klart blik for, at der har været nogle
strukturmæssige ændringer, hvilket han udtrykker på følgende måde (Revsbech 1992, side 28):
»Det er efterhånden en udbredt opfattelse, at hvert forvaltningsretligt lovgivningsområde i
en vis forstand har sin egen almindelige forvaltningsret. Der er med andre ord en tendens
til at lade forvaltningsretten gå i opløsning som en enhedsstørrelse.«

Revsbech hævder, at der ikke er tvivl om, at polycentrilæren indebærer, at
begrebet gældende ret er gået i opløsning som en enhedsstørrelse (Revsbec
1992, side 26):
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»Gældende ret er ikke identisk med domstolenes aktuelle og sandsynlige opfattelse af
området. Målestokken for, om en afgørelse er korrekt, er varierende og afhængig af hvilken myndighed, der tager stilling.«

Det er vanskeligt at placere Revsbechs opfattelse ud fra en af de modeller for
en retsorden, som jeg opererer med. Imidlertid kan man med sikkerhed sige,
at den ikke hører til den moderne og enten må karakteriseres som en senmoderne eller postmoderne opfattelse. Dog forvirrer det noget, når Revsbech
hævder, at polycentrilæren indebærer, at begrebet gældende ret er gået i opløsning og står for en klar nedprioritering af den enkeltes retssikkerhed. Jeg
opfatter polycentrilæren som en beskrivelseskategori, der søger at forstå nogle udviklingstendenser på det retlige område, og således ikke, en lære, der
nødvendigvis skaber disse tendenser. Polycentrilæren kan sammenholdes
med begreberne moderne, senmoderne, postmoderne og fragmenteret, der
forsøger at skabe samfundsvidenskabelige kategorier, der er egnede som
forståelsesrammer for samfundsmæssige forandringsprocesser.
Det kan endvidere undre, når Revsbech (Revsbech 1992, side 105) udtrykker skepsis over for teoretiske analyser ud fra den opfattelse, at hovedområdet for retsvidenskab må være dogmatisk regelanalyse. Hermed afskærer
han sig efter min opfattelse fra en mere grundlæggende forståelse af de fænomener, han på udmærket vis beskriver i indledningen af bogen (jf. også
Henrichsen 1997, side 607).
Gennemgangen i dette afsnit har vist, at der er en intim sammenhæng
mellem ens opfattelse af samfundet og dets institutioner, og hvorledes man
beskriver institutionerne og de normative strukturer, der handles ud fra. Bogason og Rønsholdt kommer til vidt forskellige beskrivelser af det normative
grundlag for handlinger i samfundets institutioner. Rønsholdt bygger på en
traditionel velkendt hierarkisk tilgang, hvor juraen har herredømmet i de
sociale institutioner. Bogason tager udgangspunkt i, at det hierarkiske bureaukratiske system har ændret sig ganske væsentligt, og der reelt er tale om
andre normative styringsformer, som virker i skyggen af en form for hierarki.
Jeg kan derfor konkludere, at det er helt afgørende for beskrivelsen af de
sociale institutioner, at man tydeliggør det syn, man som forsker har på samfundet, institutionerne og menneskene.
7. Praktisering af modeller af retsordenen
Carsten Henrichsen har ud fra et retsdogmatisk og forvaltningsmæssigt synspunkt beskrevet en problematik, der er beslægtet med den, som jeg i denne
afhandling behandler ud fra et retslæresynspunkt. I afhandlingen Retssikkerhed og moderne forvaltning. En retspolitisk studie i samspillet mellem stat,
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forvaltning og borger fra 1997 er grundtemaet forholdet mellem retssikkerhed og effektivitet i den offentlige forvaltning. Henrichsen har et skarpt blik
for begrebet postmoderne, som han forholder sig kritisk til. Han henviser til
Lyotard og anfører, at dennes postmodernistiske position er kendetegnet ved
værdipluralisme og mangel på central samfundsstyring.
Under overskriften »Fra neo-liberalisme til post-modernisme« fremsætter
Henrichsen en kritik af den postmoderne tilgang. Henrichsen kommer til, at
en postmoderne tænkning vil lade velfærdsstaten rive ned (Henrichsen 1997,
side 534). I det senere værk Moderne Retsvidenskab fra 2001 forfølges denne
kritik (Henrichsen 2001, side 136) under overskriften »Postmodernistisk
Dissensus-tænkning«, hvor Henrichsen sammenligner Lyotards analyse med
den maoistiske ide om at »lade de 100 blomster blomstre og 100 tankeskoler
kappes«. Henrichsen udtrykker sin opfattelse således (Henrichsen 2001, side
137):
»Lidt slagordsagtigt kan forholdet udtrykkes på den måde, at samfundet befinder sig i en
endnu ikke afklaret postindustriel fase, der – som andre overgangsperioder – er præget af
voksende modsætninger og konflikter, men som ikke af den grund kan betegnes som
postmodernistisk i den forstand, at der er tale om en mere permanent opløsning af det
moderne samfunds grundstruktur. Den postmodernistiske tanke er – i dette perspektiv –
social-psykologisk set udtryk for en idealisering af de opløsningstendenser, som kendertegner den nuværende overgangsperiode. Den rummer på en gang en fornægtelse af de
fundamentale værdier, som et retssamfund bygger på, og en idealiseret forestilling om, at
menneskelig trivsel kan fremmes ved en (fortsat) nedbrydelse af de etablerede strukturer i
samfundet. På den måde fremstår den postmodernistiske tanke som nutidens modstykke til
de anarkistiske bevægelser, der opstod i slutningen 1800-tallet i forbindelse med den tids
industrialisering af samfundet med heraf følgende sociale modsætninger og konflikter.«

Henrichsen kobler ideen om polycentri sammen med denne problemstilling,
idet han anfører, at polycentri i retten i virkeligheden er et opgør med den
traditionelle »monistiske« retsopfattelse, den monocentriske retskildelære,
den hierarkiske tænkning i retsvidenskaben og dens forestilling som retsenhed som bærende for al retsdogmatisk virksomhed. Videre skriver Henrichsen (Henrichsen 2001, side 138):
»Ved at rive den store – nationalt baserede – pyramide ned, efterlades man med et fragmentarisk retssystem, bestående af en række usammenhængende, små pyramidalske retsskabende enheder. Det er det normative perspektiv i den polycentriske retskildelære – og
det perspektiv, der nu står til debat.«

Henrichsen angiver, at dette perspektiv ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel må forekomme foruroligende. Hans analyser og vurderinger giver
anledning til at genoptage et spørgsmål, som jeg tidligere har været inde på:
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Hvornår forsøger man som forsker at udvikle begreber, der hensigtsmæssigt
kan synliggøre og fungere som forklaringsramme for en bestemt retsorden
med tilhørende begreber om fx retssikkerhed og retsanvendelsen, og hvornår
har man et ideologisk, idealistisk eller politisk ønske om en ændring i en
bestemt retning? Der er efter min opfattelse intet odiøst i at arbejde videnskabeligt ud fra et ønske om en anden retstilstand, hvilket jeg også selv gør i
denne afhandlings 4. del. Henrichsen betegner også sin afhandling som retspolitisk, men det kan være vanskeligt at se, hvornår det politiske tager over i
forhold til det mere beskrivende. Man kan sige det på den måde, at den mere
beskrivende del søger at udvikle et landkort, der er egnet til at guide i det
retslige univers, mens den politiske, idealistiske eller ideologiske tilgang i
højere grad vil skabe forandring.
Ofte vil det være sådan, at de to positioner ikke kan adskilles, således
forstået at det at tegne et landkort bygger på en række normative forudsætninger. Det kan være hensigtsmæssigt kort at nævne Bernts og Doublets fortolkning af de forskningsmæssige positioner, som henholdsvis Habermas og
Luhmann anlægger. De påpeger i Videnskabsfilosofi for jurister, at Habermas
og Luhmann har to forskellige perspektiver på retten, hvor Habermas’ udgangspunkt er rettens politiske grundlag, søger Luhmann først og fremmest at
forklare, hvorledes retten fungerer i det moderne samfund. Luhmann er således ikke, som Habermas, ude i et ideologisk ærinde.
Habermas søger, stærkt påvirket af sine erfaringer under 2. Verdenskrig, at
udvikle et samfundsideal, som han betegner deliberativt demokrati, der indeholder en række idealfordringer til politiske procedurer, diskussioner og afstemninger som forudsætning for rettens legitimitet samt tilblivelsen af offentlig meningsdannelse og politik. Heroverfor står Luhmann, som ønsker at
udvikle en generel teori om sociale systemer, hvorefter det moderne samfund
er funktionelt differentieret i systemer, eller med andre ord opdelt i en række
delsystemer vedrørende økonomi, politik, videnskab, familie, religion, uddannelse osv. Delsystemerne er organiseret på basis af en kode, der har en
indbygget præferencestruktur og er selvrefererende. Efter Luhmanns opfattelse er der tale om en teori, der udgør et velegnet landkort til at forstå den sociale verden. Ingen vil bestride, at såvel Habermas som Luhmann begge er
betydningsfulde samfundsforskere, men det er ligeledes klart, at de har ganske forskellige forskningsmæssige indfaldsvinkler (Bernt og Doublet 1998,
kapitel 10).
8. Betegnelsen den senmoderne retsorden er en beskrivelseskategori
Betegnelsen postmodernisme kan muligvis, således som Henrichsen gør,
tillægges et ideologisk indhold, således at visse forskere har et ønske om en
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udvikling i postmoderne retning og derved en opgivelse af de værdier, som
retssamfundet hviler på. Imidlertid anvender jeg ikke begreberne på denne
måde, men mere i overensstemmelse med den måde, Luhmann arbejder på.
Sådan som jeg anvender begreberne moderne, senmoderne og postmoderne,
er spørgsmålet, hvilke af disse begreber der mest hensigtsmæssigt kan danne
udgangspunkt for et acceptabelt landkort over den sociale retsordens opbygning, struktur, normative indhold og i det hele taget grundlaget for den retsanvendelse, der finder sted i de sociale institutioner.
Pointen er, at en politisk, idealistisk eller ideologisk kritik af retsordenen
må tage udgangspunkt i en opfattelse af, hvordan det faktisk forholder sig. En
forsker må kunne argumentere ud fra en diagnose af den tilstand, som han
eller hun ønsker at forandre. Til brug for beskrivelsen af denne tilstand må
der anvendes begrebsdannelser, der opfattes som adækvate i forhold til den
realitet, som forskeren mener der foreligger, og som af politiske, idealistiske
eller ideologiske grunde ønskes ændret. Det er altså sondringen mellem er og
bør eller det faktiske og det ønskelige, jeg her peger på. Det skal ikke forstås
således, at det er muligt at foretage en sondring mellem noget, der er, og noget, der bør være. Imidlertid må forskeren tage udgangspunkt i et billede af
virkeligheden, som han eller hun mener at kunne argumentere for som noget
faktisk forefindende, og som den pågældende ud fra forskellige begrundelser
ønsker ændret.
Det er netop denne forskel, jeg søger at illustrere med henvisning til
Bernts og Doublets analyser af Habermas’ og Luhmanns forskningsstrategier,
hvorefter begge i høj grad er relevante (Bernt og Doublet 1998, kapitel 10).
Når jeg vælger en senmoderne position, bygger det også på min normative
vurdering af den sociale retsorden. Der er ikke tale om en objektiv eller sand
beskrivelse af virkeligheden, men et forsøg på at tegne et landkort, som efter
min bedømmelse indeholder et retvisende billede af den sociale retsorden og
retsanvendelsen i de sociale institutioner. På baggrund af dette landkort kan
jeg foretage en række analyser, som jeg gør i 3. del af afhandlingen og endelig foretage en vurdering ud fra retspolitiske forhold og en opfattelse af social
retfærdighed, som jeg gør i 4. del.
I et videnskabsteoretisk perspektiv handler postmodernismen om ændrede
former for viden, fragmentering af institutionsstrukturer eller i retlige terminologier, pluralisme eller polycentri. Man kan her trække paralleller til den
figur, som Henrichsen selv henviser til, nemlig det postindustrielle samfund,
som i videnskabsteoretisk perspektiv sætter fokus på, at der er sket et skifte
fra vare til serviceproduktion, og at manuelt arbejde erstattes af fagfolk og
specialister. Her er ikke tale om hverken politik, idealisme eller ideologi, men
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et forsøg på at give en beskrivelse af nogle samfundsforandringer over en
tidsperiode.
Når Henrichsen sammenligner postmodernismen med dele af en maoistisk
tankegang, skyder han efter min bedømmelse over målet. På den anden side
kan jeg være enig med Henrichsen i, at hvis det postmoderne billede af samfundet er adækvat i forhold til de forandringer, der har været, foreligger der
nogle helt grundlæggende udfordringer til den traditionelle måde, vi opfatter
ret, retssamfund og retssikkerhed mv. på. Man kan sige, at hvis det postmoderne landkort er dækkende for den udviklingsproces, der har været, vil størstedelen af den juridiske begrebsdannelse og terminologi skulle nytænkes.
Det kan man så opfatte enten som en lettelse eller som en faretruende udvikling, netop fordi begreber som legalitet og retssikkerhed i så fald stort set vil
være uden mening.
Af den grund finder jeg det hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i grundige empiriske studier af den sociale retsorden og den hertil knyttede retsanvendelse. Man havner nemt i retspolitiske, idealistiske og ideologiske udlægninger af retten uden at gøre sig klart, hvilket fundament man står på. Honneth har skrevet en interessant artikel Den individuelle friheds patologier
(Honneth 2003, side 118), hvor han retter kritik mod den tendens, der er til
med et enkelt begreb at sætte forandringer i vort samfund på en ny formel, fx
gennem begreber som postmodernisme, risikosamfund, miljøstat mv. Henrichsen foreslår, inspireret af Jørgen Dalberg-Larsen, begrebet miljøstat (Henrichsen 1997, side 199). Pointen i Honneths artikel er, at ingen af disse begrebsdannelser har kunnet bestå en efterfølgende fase af samvittighedsfuld
empirisk efterprøvning uden at få skrammer.
Sådanne begrebsdannelser har det med at være overgeneraliseringer af
samfundsmæssige udviklingstendenser, som ofte kun har begrænset rækkevidde, såvel historisk som socialt. Den indvending, man kan rette mod Henrichsens kritik af en postmodernistisk forståelse er, at kritikken ikke synes
empirisk underbygget med henvisning til forandrede sociale realiteter i samfundets institutioner eller hos fx de svagt stillede. I stedet bygger kritikken på
en bekymring for juraens grundbegreber, sådan som de kommer til udtryk i
vores forestillinger om et retssamfund. Forandringen er således en trussel
mod velkendte begreber og teorier, der kommer til at fremstå som meningsløse, og bestræbelsen går ud på at opretholde begrebsdannelsen uafhængigt af
det, der reelt empirisk kan konstateres.
Der findes en ganske voldsom litteratur på dette område. Vedrørende den
postmoderne tilgang til retten er det klassiske hovedværk blevet Postmodern
jurisprudence af C. Douzinas m.fl. fra 1993.
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9. Den sociale retsorden i retsdogmatiske fremstillinger
Den socialretlige litteratur i Danmark er ikke særlig omfattende. Det mest
betydningsfulde værk må antages at være Kirsten Ketschers Socialret. Almindelige principper. Retssikkerhed og administration. Grundværdier, i 2.
udgave fra 2002. Yderligere foreligger der en nyere ph.d.-afhandling af John
Klausen, der også har socialretten som sit kerneområde. Disse fremstillinger
er i deres metodiske tilgang meget forskellige. Kirsten Ketschers tilgang
indeholder en idealistisk og international nyorientering af retskildelæren,
mens John Klausens fremstilling er af mere traditionel retsdogmatisk karakter.
Ketscher hævder, at retssystemet hviler på en grundnorm, der beskytter
værdighed, frihed, lighed og fællesskab mellem mennesker. Denne grundnorm ligger så at sige under alle sociale rettigheder og udtrykker retssystemets mest grundlæggende værdier (Ketscher 2002, side 76). Ifølge Henrik
Palmer Olsen (Olsen 1997, side 20) kendetegnes retsidealismen ved, at den
forudsætter en bedømmelse af, hvorvidt det vil være moralsk forsvarligt at
anvende og gennemtvinge reglens indhold. Når Ketschers socialretlige
grundsyn kan betegnes som idealistisk, er det ikke alene på grund af hævdelsen af den omtalte grundnorm, men også fordi hun samtidig hævder, at fortolkning af retskildemateriale vil udvikle sig i mere værdiorienteret retning
(Ketscher 2002, side 93).
Efter Ketschers opfattelse er socialretten inde i en udvikling, hvor forbindelsen til grundværdier og grundrettigheder tydeliggøres. Denne opfattelse
underbygges med henvisning til retsteoretisk litteratur og retskildemateriale
fx EU-charterets forbud mod tortur og diskrimination. Yderligere henviser
Ketscher til forbud mod kønsdiskriminering og det socialretlige ligestillingsprincip, således som dette med udgangspunkt i EU-regulering nu fremgår af
ligestillingsloven.
Jeg har sympati for Ketschers idealistiske tilgang til socialretten. Imidlertid kan der rejses samme spørgsmål til Ketschers fremstilling som til Henrichsens. Hvorledes forholder deres fremstillinger sig til den levende socialret
dvs. til den institutionelle opfattelse af ret- og retsanvendelse, der praktiseres i
de sociale institutioner? Som idealistisk socialret værdsætter jeg Ketschers
fremstilling, men som beskrivelse af den faktisk anvendte gældende ret er den
tvivlsom på mange områder, navnlig de forvaltningsmæssige. De værdier,
som Ketscher henviser til er smukke og velkendte, de gennemdrøftes på kurser og i undervisning, men jeg har aldrig mødt dem som udgangspunkt for
retsanvendelse i forbindelse med socialt arbejde.
Indvendingen mod Ketschers fremstilling er, at hun ikke tilkendegiver, i
hvilket omfang hun tilstræber at beskrive de realiteter, der faktisk er til stede i
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institutionerne, og de idealer hun mener at se tegne sig i horisonten. Herved
kommer man let til at miste blikket for de svagt stilledes retstilstand i de sociale institutioner. Der mangler kort sagt et bindeled mellem de meget abstrakte
idealistiske og helt igennem gode idealer for socialretten og den praktiserede
socialret.
Ketscher anfører (Ketscher 2002, side 27), at fremstillingen er rettighedsorienteret, forstået som præget af menneskeretten og af traditionelle retssikkerhedsmæssige overvejelser. Hun knytter an til den realistiske retslæres
koncept med den korrektion, at der har været et skifte i retning af denationalisering af retskildebilledet. Udviklingen beskriver hun således (Ketscher 2002,
side 152):
»For socialretten og sociale rettigheder har denne udvikling stor betydning, idet skabelse
og udformningen af sociale rettigheder i dansk ret har været betragtet som et politisk monopol, pga. at staten har stået som fordeler af sociale rettigheder, hvis finansiering sker
over de almindelige skatter. Legitimiteten af en sådan fordelingsretfærdighed skabes ved,
at Folketinget (og det kommunale selvstyre) er ansvarlig for denne fordeling. Dette meget
nationalt baserede koncept er ikke i samsvar med den udvikling, hvor nationalstatens
suverænitet tendentielt afsvækkes på grund af den øgede betydning af ikke-nationale retskilder og institutioner.«

Det billede af den sociale retsorden, som Ketscher her tegner, bygger på den
moderne opfattelse, dog med en tilføjelse af trinhøjere normer, nemlig EUretten, menneskerettighedskonventionen samt andre konventioner, som Danmark har tilsluttet sig. Den hierarkiske struktur forholder Ketscher sig ikke
direkte til men kritiserer den realistiske retsteoris lovpositivisme for, at den
alene sigter på det fænomen, at national lov er det primære og ofte eneste
udgangspunkt for retskildeanvendelsen.
Ser vi på en anden også nyere socialretlig fremstilling nemlig John Klausens phd-afhandling, der foreligger i bogform med titlen Offentlig forsørgelse. En analyse af retssikkerheden mellem skøn, ret og pligt er billedet det
samme og alligevel anderledes set i forhold til Henrichsen og Ketscher. Der
er ingen egentlige overvejelser i afhandlingen om, hvilke billeder af retsordenen der bygges på, men i afsnittet om retskildemæssige problemstillinger
(Klausen 2002, side 80) gives et fingerpeg. Klausen anfører, at legalitetsprincippet har en central betydning, men dette synes nedtonet både af Socialministeriet og de kommunale myndigheder. Klausen henviser til, at Socialministeriet via cirkulærer og vejledninger regulerer borgernes retsstilling på et til
tider meget tvivlsomt hjemmelsgrundlag, og at kommunerne ofte kun betragter loven som en blandt flere styringsprincipper. Han konkluderer, at en lav
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prioritering af legalitetsprincippet (og retssikkerhed) er mere problematisk nu
end tidligere.
Klausens udgangspunkt er, at retssikkerhed betyder sikkerhed for, at retten
sker fyldest eller blot virkeliggørelse af gældende ret (Klausen 2002, side 17
og 289). Imidlertid undersøger afhandlingen ikke, om retten sker fyldest, eller
om gældende ret virkeliggøres. Derimod beskrives med udgangspunkt i en
traditionel retsdogmatisk metode normindholdet i store dele af socialretten.
Hermed er juristernes idealfordring til institutionerne fremstillet, men virkeliggørelsen af disse normer i de sociale institutioner er ikke berørt. Det vil
være forkert at karakterisere Klausen som retsidealist, men han har det til
fælles med Ketschers fremstilling, at han ikke bygger på eller søger at redegøre for, hvorledes den faktiske retstilstand i de sociale institutioner er. Han
udvikler en idealfordring og hævder herefter, at dette handler om retssikkerhed. Her mangler også en bro over til den praktiserede socialret i de sociale
institutioner.
Denne gennemgang har vist, hvor vanskeligt det er at beskrive den ændring, som de fleste tilsyneladende er enige om, at der har været. Efter min
bedømmelse er det væsentligste problem i den forbindelse, at fx Henrichsen
ikke i tilstrækkelig grad klargør, hvilket fundament han selv står på, når han i
det væsentlige kun betragter postmodernismen som ideologisk. I de socialretlige fremstillinger hos Ketscher og Klausen kan man sige, at det idealistiske
og ideologiske retlige perspektiv er i centrum. Ketschers retsidealisme – som
ikke er ganske entydig – sætter ikke grænser for, hvor langt den værdiorienterede denationale retskildelære rækker. Så vidt jeg kan se, rækker den ikke til
en beskrivelse af den praktiserede retsanvendelse i de sociale institutioner.
Det samme gør sig gældende hos Klausen, der analyserer normindholdet ud
fra en ikke udtalt præmis om, at så anvendes disse normer nok også i praksis.
Det er ikke muligt – således som Ross forestillede sig – at sondre mellem
deskriptiv og normativ retsvidenskab. Imidlertid har Ross nogle pointer, som
efter min bedømmelse er gået tabt i fx Kirsten Ketschers fremstilling. Udgangspunktet for Ross var (Ross 1971, side 47), at gældende ret kan bestemmes som den normative ideologi, der faktisk er virksom, eller må tænkes
virksom i dommerens sind, fordi den opleves af ham som social forbindende
og dermed effektivt efterleves. Hvis man i stedet for dommerens sind skriver
socialarbejderens sind, forekommer beskrivelsen rammende. Den retsvidenskabelige opgave burde herefter være at afdække den opfattelse af gældende
ret, der faktisk er virksom hos socialarbejderne og derfor virker socialt forbindende og effektivt efterleves. Ross udbygger denne tankegang til retskilderne, hvorefter (Ross 1971, side 91) retskildeideologien er den ideologi, der
faktisk besjæler domstolene, og retskildelæren er en lære om, hvorledes de
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faktisk handler. Også her kan man udskifte ordet domstolene med socialforvaltningerne, hvorefter udsagnet giver mening. Det er en kendt sag, at Ross
havde det dårligt med idealisme og de idealistiske tilgange til retten.
Hvis man imidlertid bortser fra korrespondensteori, logisk positivisme
mv., må man efter min bedømmelse komme til den opfattelse, at den beskrivelse Alf Ross giver af retsfilosofien, forstået som at den tilhører både en real
og ideal verden, er frugtbar. Dette ville Ross naturligvis aldrig acceptere.
Imidlertid viser den udvikling, vi har set inden for retsfilosofien gennem de
seneste mange år (fx hos Alexander Ljungstrøm, Henrik Palmer Olsen mfl.),
at den idealistiske del af retsfilosofien har fået en stigende betydning. Det
samme ses i Ketschers fremstilling af socialretten.
10. Retskildeforståelse
Det billede, vi har set hos Henrichsen, Rønsholdt, Ketscher og Klausen bygger på en traditionel teoretisk analytisk retskildeopfattelse. Dette teoretisk
analytiske perspektiv er ikke i samme grad til stede i Henrik Zahles tilgang.
Han påpeger, at det næppe er berettiget at opfatte retten som et system, hvor
reglerne placeres i et hierarki. Zahle udtrykker skepsis over for den moderne
opfattelse af retsordenen. Retskilder er ikke, anfører Zahle, et resultat af en
systematisk tilrettelæggelse af argumentationstyper, som bør være universelt
gældende. Der er snarere tale om en fremkomst over tid. Her er tale om en
hermeneutisk historisk indfaldsvinkel, der søger at beskrive rettens grundlag
ud fra forskellige tilblivelsestraditioner. Zahle skelner mellem tre grupper af
retskilder, hvor den første er regulering, der betegner de synspunkter, som
bygger på autoritative tekster fx lovgivning og aftaler, traditionen der betegner de synspunkter, som bygger på, hvad der antages at være gjort offentligt
eller privat i tidligere sammenlignelige situationer, dvs. praksis eller sædvaner, og endelige rimelighed, der betegner synspunkter om retten, der udtrykker retsanvenderens vurdering af det aktuelle problem. Om disse typer skriver
Zahle (Zahle 2002, side 21):
»Der findes flere typer af retskilder. Dette er velkendt i retskildelæren. Det, der efter min
opfattelse komplicerer denne flerhed, når det som her gælder drøftelsen af rettens systematiske karakter, er at disse forskellige retskilder hver har en oprindelse i en tradition, der
hver for sig har gjort krav på at dominere: Reguleringen (med love, bekendtgørelser og
anden offentlig regulering) udgår jo fra den centrale magt, i dag det politiske demokrati.
Praksis eller sædvaneret som typer af retskilder har sin storhedstid i Den Historiske Skoles
periode (dvs. i 1800-tallet), hvor overensstemmelsen med den folkelige kultur var afgørende; sædvaneretten førtes frem som modstykke til den centrale regulering, der fremstilles
som fremmed og ufolkelig. Hensyn til rimelighed eller rationalitet var naturrettens kendemærke, ofte omtalt som den videnskabelige ret, fordi den formuleredes i den naturretlige
videnskab.«
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Denne retskildelære giver et andet billede af retsordenen ikke mindst ved at
betragte rimelighed som en retskilde. Zahle betragter ikke retsanvendelse
alene som fortolkning af noget tekstmateriale, men taler om en retsanvendelsens trekant, hvor de normative elementer, fx en lovtekst, retsanvenderen som
person og sagen er i spil. Der er altså tale om et menneske, en retsanvender,
som er i en bestemt situation. Hvor begrebet gældende ret tidligere refererede
til en retsvidenskabelig fremgangsmåde, igennem hvilken den gældende
retstilstand kunne fastlægges, er Zahles begrebsdannelse knyttet til retsanvendelse i praksis.
11. Første introduktion til det filosofisk-sociologiske grundlag
De centrale ændringer i den sociale retsorden er af hhv. lodret og vandret
karakter. Den lodrette karakter har jeg behandlet som et spørgsmål om karakteren af retsordenens hierarki som tilstedeværende eller hel eller delvis mangel på samme. Det vandrette strukturelle problem handler om normpluralisme, dvs. det forhold, at en række normer – sideordnet – indgår i anerkendelseskampe om herredømmet om det normative grundlag i de sociale institutioner. Inden jeg kommer til behandlingen af normpluralismen, kan det være
hensigtsmæssigt allerede på dette sted at inddrage en central problemstilling,
der knytter sig til spørgsmålet om hierarkiets karakter.
Filosofisk handler denne diskussion om karakteren af den menneskelige
fornuft. Har den en transcendentalfilosofisk eller historistisk karakter. Den
transcendentalfilosofiske tradition er grundlaget for oplysningsprojektet, hvor
alt afgøres foran fornuftens domstol, som er en målestok i sig selv, mens
traditionen, eller overleveringen, kun har den autoritet som fornuften tillader
(Gadamer 2004, side 260). Kant taler om »den transcendentale apperception«, eller med andre ord bevidsthedens transcendentale enhed, som en begrebslogisk kendsgerning, hvilket betyder, at mennesket er selvlovgivende og
herre i eget hus. Efter den historiske tradition er fornuften afgørende præget
af den opfattelse, at mennesket er et historisk individ. Vor fornuft er dannet af
de normer, vaner og kulturelle forestillinger, som eksisterer på det sted og i
den tid, som vi lever i. Vi har ingen forståelsesadgang til verden uden den
forudforståelse, som historien i bred forstand har udstyret os med.
Paul Ricoeur taler om tre mistænkere. De tror ikke på, at mennesket er
herre i eget hus. Det drejer sig om Marx, der hævder, at det kapitalistiske
samfund skaber en falsk virkelighedsopfattelse, der foregiver, at mennesket er
autonomt og kan træffe rationelle valg, Nietzsche, der hævder, at fornuftens
virksomhed er digtende, og Freuds psykoanalyse, der udgør en systematisk
mistanke til menneskets forestillinger (Ricoeur 1973, side 85ff).
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Disse filosofiske overvejelser over den menneskelige fornufts muligheder
har stor betydning for retslæren. Spørgsmålet er, om jurister eller socialarbejdere er fornuftsvæsner, således forstået, at de i deres retsanvendelse kan orientere sig ud fra velkendte retskilder uden forstyrrende interventioner fra
lokale institutionelle magtforhold og den personlige dannelse? Det modsatte
syn er, at jurister og socialarbejder anskuer ret og retsanvendelse ud fra personlig dannelse og institutionelle magtforhold.
Problemstillingen genfindes også samfundsfilosofisk, fx vedrørende diskussioner om anerkendelse og retfærdighed. I en dialog mellem Nancy Fraser
og Axel Honneth (Fraser and Honneth 2003) rejses spørgsmålet, om abstrakte
regler om materiel omfordeling af goderne i et samfund går forud for anerkendelse, eller om anerkendelsesbetingelser må forudsættes forud for abstrakte principper. Fraser giver en udmærket spidsformulering af Honneths synspunkt (Fraser and Honneth 2003, side 224):
»For Honneth, accordingly, the chief ingredient of human flourishing is an »intact identity«. It follows in his reconstruction of liberalism that a society is just if and only if it
permits its members to develop intact identities.«

Hverken Fraser eller Honneth vil afvise betydningen af abstrakte rettigheder
og det lokales betydning, der er nærmere tale om, hvilken rolle den konkrete
anerkendelse spiller. I det teorigrundlag, som står centralt i afhandlingen, er
forholdet mellem det abstrakte og det konkrete også tilstede.
Rainer Forst har i Contexts of Justice fremstillet en retfærdighedsteori, der
giver en mere nuanceret opfattelse af begreberne livsverden og systemverden
end hos Habermas. Styrken ved Forsts teori er, at han har blik for, at mennesker både er etiske, juridiske og politiske individer. Forst tager udgangspunkt
i den kritik, der fulgte i kølvandet på John Rawls’ bog A Theory of Justice fra
1971, der bygger på kontraktsteori og ikke mindst en kantiansk argumentation inden for rammerne af liberalistisk teori. Kritikken går på, at Rawls’ fremstilling er abstrakt og isoleret fra enhver social kontekst.
Denne kritik kommer navnlig fra kommunitaristiske tænkere som Charles
Taylor, Michael Sandel og Alisdair MacIntyre. Fælles for disse er, at de insisterer på, at konteksten for det menneskelige samvær er det normative fællesskab, der udvikles i praksis og i samfundets institutioner. Kun inden for en
sådan fælles værdihorisont, hævder kommunitaristerne (Forst 2002, side 2),
er det muligt at stille spørgsmål om retfærdighed. Forst bygger særlig på
Sandels kritik af den liberalistiske tilgang, således som den kommer til udtryk
i fx Liberalism & the Limits of Justice fra 1982.
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Rawls’ teori kritiseres for at bygge på en primitiv antropologi om et nyttemaksimerende menneske, der bag uvidenhedens slør stræber efter at opnå
den mest fordelagtige plads i samfundet. Kritikken fremhæver også, at Rawls
betragter det menneskelige subjekt som en fri og ubehæftet størrelse, der ikke
påvirkes af omgivelserne og det sociale. Der er tale om det, som Forst og i
øvrigt også Axel Honneth, betegner som en atomiseret menneskeopfattelse,
hvor mennesket fremstilles som uafhængigt med ret til at forfølge sin egen
interesse, så længe denne ret også gælder for andre (Forst 2002, side 8ff).
Rainer Forst lægger afstand til Sandels fortolkning af Rawls og liberal
teori som værende for ensidig og for vidtgående. Forst fører denne diskussion
videre til en drøftelse af sondringen mellem abstrakte rettigheder og betydningen af det konkrete sociale rum. Det liberale standpunkt henviser til generelle normer, der i høj grad opfattes som neutrale og afspejler forestillingen
om the »highest-order interests« (Forst 2002, side 30), mens den kommunitaristiske tilgang fremhæver det normative som noget historisk og kulturelt
skabt.
Forst henregner Ronald Dworkins teori til en liberal tilgang, der forsvarer
individets ret til respekt og lige muligheder med henvisning til en overhistorisk naturret, der tilkommer mennesket i kraft af at være menneske uafhængig
af tid og rum. Principper om formel og materiel lighed er ifølge Dworkin
moralske principper, som er neutrale over for konkrete (partikulære) fortolkninger af det gode liv. Ifølge Forsts fortolkning af Dworkin insisterer den
liberalistiske teori på, at loven er etisk neutral, da en sådan neutralitet er forudsætning for, at frie borgere kan udforme deres eget liv (Forst 2002, side
33).
Axel Honneth er inde på tilsvarende betragtninger. Han hævder, at universelle rettigheder, fx menneskerettigheder for den enkelte borger, er afhængig
af, at samfundsmedlemmer i det bureaukratiske fællesskab garanterer, at
disse også konkret bliver bragt i anvendelse. Dette forudsætter, at borgere
bliver betragtet som juridiske personer i konkrete sammenhænge, dvs. at det
anerkendes, at borgeren har kapacitet og autonomi til at indgå i samfundets
retsfællesskab. Honneth illustrerer tankegangen ved at henvise til retsteoretikeren Joel Feinberg (Honneth 1996, side 119) hvor Feinberg omtaler en fiktiv
stat, hvor der er et højt niveau af social good-will og gensidig forståelse mellem borgerne. Han kalder denne fiktive stat for »Nowheresville«. Den har et
veludviklet system af positiv ret med tilhørende samfundsinstitutioner. Ud fra
dette skulle man tro, at borgerne var garanteret velfærd på et højt niveau i et
sådant samfund baseret på individuelle rettigheder. Problemet er imidlertid, at
det at have universelle rettigheder forudsætter, at samfundets institutioner
tillægger det enkelte individ respekt som juridisk person, og således bærer af
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rettigheder i kraft af det enkelte menneskes værdighed. Universelle eller abstrakte rettigheder er ikke tilstrækkelige. Honneth tilslutter sig Feinberg, som
han citerer således (Honneth 1996 side 120):
»Having rights enables us to »stand up like men« to look others in the eye, and to feel in
some fundamental way the equal of anyone. To think of oneself as the holder of rights is
not to be unduly but properly proud, to have that minimal self-respect that is necessary to
be worthy of the love and esteem of others. Indeed, respect for persons ... may simply be
respect for their rights so that there cannot be the one without the other. And what is called
»human dignity« may simply be the recognizable capacity to assert claim.«

Forst og Honneth analyserer forholdet mellem abstrakte rettigheder, ofte med
udgangspunkt i en forestilling om en kantiansk menneskelig autonomi, dvs.
mennesket som selvlovgivende kun begrænset i deres frihed af andres ret til
samme frihed. Heroverfor står en tradition, der udspringer af såvel Aristoteles’ som Hegels filosofi, hvorefter mennesket er et historisk og kulturelt individ, hvis identitet, livsform og selvforståelse er resultat af en bestemt historisk periode med livsformer, der sætter sig igennem det enkelte menneskes
eksistens. Dette syn på mennesket og den historiske udvikling ligger til grund
for den moderne hermeneutik, således som den er udformet af Hans-Georg
Gadamer.
Denne analyse af forholdet mellem abstrakte og konkrete rettigheder er
helt central i min tilgang. Det socialretlige paradoks, som jeg tidligere har
beskrevet, viser, at det ikke er tilstrækkeligt med abstrakte politiske, faglige
og juridiske rettigheder, hvis de ikke anerkendes i de sociale institutioners
praksis. Det betyder ikke, at man kan afskrive de abstrakte rettigheder og
gennemføre en forestilling om en social retsorden udelukkende baseret på en
lokal skabt normdannelse. Konsekvensen er imidlertid, at man i højere grad
må tage udgangspunkt i, at der er en lokal kulturel, historisk og moralsk kontekst, som spiller sammen med de abstrakte rettigheder. Ofte med en sådan
styrke, at de lokale rettigheder kan tilsidesætte eller suspendere abstrakte
rettigheder. Dette billede bliver ikke mindre kompliceret af den vandrette
normpluralistiske problemstilling.
12. Opsamling
Jeg skal nu opsamle de centrale betragtninger i dette afsnit og lade det munde
ud i en skitse til en senmoderne social retsorden. Der er næppe tvivl om, at de
fleste forskere er enige om, at der er sket en eller anden fragmentering af
samfundet. Inden for retsteorien har svaret været at tale om retspluralisme
eller polycentri som en betegnelse for dette fænomen. Man kan her vælge
mellem to holdninger. På den ene side kan man beklage udviklingen og fort54
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sætte med at udvikle begreber og systematikker, der forsøger at trække billedet tilbage til det velkendte hierarkiske, eller også kan man arbejde ud fra den
antagelse, at den fragmentering, der tilsyneladende er sket, er kommet for at
blive. Den forskningsmæssige opgave vil da bestå i at klarlægge omfanget
heraf og give nye beskrivelser af retsordenen, der er anvendelige ud fra det
virkelighedsbillede, som man mener at kunne konstatere. Efter min bedømmelse nytter det ikke noget at stritte imod den fragmentering, som er en følge
af en række samfundsmæssige udviklingstendenser, og opgaven må derfor
være at tage udgangspunkt i et billede af retsordenen, der bygger på en større
eller mindre fragmentering, pluralisme eller polycentri.
Man kan hævde, at den liberalistiske, kantianske og kontraktteoretiske
tilgang i høj grad er grundlaget for den moderne opfattelse. Kant lagde grunden til det moderne projekt gennem udviklingen af en særlig form for menneskelig autonomi og en appel til mennesket om at forlade sin selvvalgte umyndiggørelse, dvs. traditionens byrde, og i stedet for anvende den tænkeevne,
som mennesket er udstyret med. En yderliggående kommunitaristisk opfattelse har lighedspunkter med en postmoderne opfattelse, hvor lokale kulturer
indeholder deres egen normativitet og udvikler konkrete livsformer, som er
uafhængige af abstrakte principper. Her er det min opfattelse, at både den
moderne eller liberalistiske tilgang og den kommunitaristiske eller postmoderne tilgang er for yderliggående.
Det er vanskeligt at tolke de undersøgelser, som jeg tidligere har omtalt, fx
handicapundersøgelsen fra Socialforskningsinstituttet, anderledes end at en
ganske betydelig del af den socialretlige normdannelse finder sted i den enkelte sociale institution. Nævnes kan også en undersøgelse af Else Christensen og Tine Egelund fra Socialforskningsinstituttet om børnesager, som viser,
at det forebyggende arbejde hviler på den enkeltes erfaringsbaserede viden,
som sædvanligvis ikke deles med kollegaer. Hertil kommer, at der ikke i
kommunerne udvikles systematiske fora, der støtter en begrebs- og vidensudvikling om børns (fejl) udvikling (Christensen og Egelund 2002, side 25f).
Inden for det sociale arbejde taler man om den privatpraktiserende socialrådgiver, hvorved man forstår den socialarbejder, der netop har sin egen forretning byggende på den enkeltes erfaringsbaserede viden.
Disse undersøgelser peger på en udbredt praksis inden for det sociale område, hvor man i høj grad selv afgør, hvordan den sociale retsorden skal fortolkes. Om den skal bringes i anvendelse, eller om andre tilgange skal anvendes. Her er tale om en form for radikal polycentri, hvor der ikke alene er
forskellige normative fortolkningsvarianter mellem institutioner, men hvor
polycentrien er trængt ind i de sociale institutioner, således at den enkelte
socialarbejder udgør et center for sig selv. Man kunne føle sig fristet til at
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fortolke det således, at den kommunitaristiske radikale variant, hvorefter der
alene eksisterer historiske og kulturel betingede konkrete normdannelser, er
et velegnet udgangspunkt.
En sådan fortolkning kunne kaldes postmoderne ud fra den opfattelse, at
intet hierarki er til stede, men kun den enkelte privatpraktiserende socialarbejder, der har sin egen »forretning«. Denne fortolkning er efter min opfattelse ikke adækvat. Den bygger på en amputering af det parlamentariske system
og Folketinget samt domstolenes mulighed for at regulere samfundets institutioner på det sociale område. Som tidligere omtalt kan såvel Folketinget som
domstolene sætte sig igennem således forstået, at lovgivning – fx vedrørende
arbejdsevnemetoden eller domme fx pensionsområdet – sætter sig konkret
igennem i de enkelte institutioner, dog stadig ud fra polycentriske fortolkninger. Den bedste analyse må indtil videre være, at den sociale retsorden på
godt og ondt er kommunitaristisk præget således forstået, at en betydelig del
af de normer, der handles ud fra, har et ikke ringe lokalt præg, men der er
samtidig en betydelig ekstern normering til stede.
Et billede af den senmoderne sociale retsorden må søge at indfange denne
kompleksitet af abstrakte normer af hierarkisk karakter, der sætter sig igennem og den mangfoldighed af lokale institutionelle normer, som ofte praktiseres meget forskelligt. Inden for den forvaltningsfaglige forskning taler man
om bottom-up-forskning, som står i modsætning til top-down-forskning.
Bottom-up-forskningen bygger på et opgør med forestillingen om organisationen som en rationelt handlende og sammenhængende enhed, der fx foretager retsanvendelse ud fra en fælles retskildelære. Den senmoderne sociale
retsorden indeholder såvel top-down-normer som bottom-up-normer, og den
forskningsmæssige opgave i første del af denne afhandling er at afdække
kompleksiteten mellem en mangfoldighed af såvel top-down som bottom-up
normer.
Bottom-up forskningen er ikke nogen entydig størrelse men udgør et broget billede af flere forskellige tilgange. Vigtigt er at præcisere, at der er tale
om en forskningsstrategi og således ikke en virkelighedsbeskrivelse. Med
udgangspunkt i konkrete problemstillinger tages der udgangspunkt i organisationsledelsens problemforståelse og de forståelsesformer, der i øvrigt er til
stede. Man kan sige, at bottom-up forskningen har særlig fokus på lokale
fænomener. Efter min bedømmelse kan denne forskningsstrategi have en
tendens til at undervurdere top-down normernes betydning på den lokale
normdannelse. Under alle omstændigheder er der tale om en forskningsstrategi, som har et vis sammenfald med den strategi, jeg selv søger at udvikle i
nærværende afhandling, dog således forstået at det efter min bedømmelse er
samspillet mellem den lodrette (både bottom up og top down) og vandrette
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normativitet (institutionel normpluralisme), som er det centrale. Hertil kommer yderligere den forskel, at jeg opfatter bottom, som de svagest stillede
borgeres ytringer, mens bottom-up forskningen ofte forstår bottom som ytringer fra personer, der har den særlige sociale kode, der skal til for at kunne
deltage i den offentlige diskurs (dvs. ofte veluddannede og erhvervsaktive
personer). Om bottom-up forskning se Bogason og Sørensen (red.) Samfundsforskning, Bottom Up. Teori og metode. Roskilde Universitetsforlag 1998.
Den senmoderne retsorden, jeg her har skitseret, er altså karakteriseret
ved, at socialretten ikke udelukkende er et top-down fænomen, hvor lovgivning og praksis implementeres i institutionerne, men at der samtidig finder en
lokal normdannelse sted.
b. Normpluralisme i de sociale institutioner
Som anført er der to grundlæggende forhold, der har medført behovet for et
revideret billede af den sociale retsorden. Ovenfor blev der redegjort for de
strukturelle udviklingstendenser, hvor jeg endte med at fastlægge en senmoderne opfattelse og fremdrage enkelte konsekvenser af denne betragtningsmåde. I dette afsnit skal den anden hovedtendens udfoldes nærmere. Betegnelsen normpluralisme angiver, at retlig regulering ikke alene er til stede som
reguleringsnormer i de sociale institutioner, men at en række yderligere normer gør krav på gyldighed. Det rejser spørgsmålet om relationerne mellem
retlige og andre reguleringsformer og navnlig spørgsmålet om prioritering
mellem fx politisk, økonomisk og retlig regulering.
1. Identitet, retlig regulering og andre styringsmedier
Det er velkendt, at et samfund anvender en mangfoldighed af virkemidler til
regulering. Ud over retlig regulering kan nævnes økonomiske afgifter og
tilskud, skatte- og afskrivningsregler, kontraktstyring, budgetstyring og resultatløn. Endvidere kan nævnes nyere former for regulering som politiskøkonomisk orienterede ledelsesværktøjer, ofte baseret på moderne managementteorier. Hertil kommer fx yderligere netværksstyring, der er karakteriseret ved, at en række uafhængige aktører fra stat, marked og civilsamfund
knyttes sammen, ofte med udgangspunkt i en gensidig ressourceafhængighed.
Det nye er således ikke, at der er talrige virkemidler til regulering af samfundet og dets institutioner, men derimod hvorledes et retligt perspektiv er til
stede som regulering – navnlig i det konkrete møde mellem institution og
borger.
Problemstillingen formuleres udmærket af Järvinen, Larsen og Mortensen
(Järvinen, Larsen og Mortensen 2002, side 9), der skriver:
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»Der er åbenbart ikke bare tale om udøvelse af legal myndighed overfor borgerne men om
et langt mere flertydigt og indgribende forhold, hvor det er overladt til forskellige faggruppers skøn at træffe afgørelser af vital betydning for de berørte personer. Denne tusmørke
zone, hvor legal myndighedsudøvelse, støtte, forhandling, overtalelse, disciplinering og
kontrol er blandet sammen …«

Denne udvikling udfordrer den traditionelle opfattelse af retlig regulering, der
bygger på, at borgerne skal behandles som individuelle personer, og indgreb i
borgerens frihed skal have et retligt grundlag, der i sidste instans er baseret på
demokratiske beslutningsprocesser. Järvinen og Mortensen henviser til, at et
sådant billede svarer til Webers opfattelse af et rationelt eller legalt herredømme.
Den retlige regulering er kendetegnet ved, at den er tilgængelig i form af
lovgivning og publicerede retsafgørelser, mens andre former for regulering
ikke er synlig på samme måde, ligesom det er svært at pege på bestemte personer eller persongrupper, der udøver mere eller mindre magt over andre.
Retlig regulering handler også om identitetsskabelse og identitetspåvirkning.
Navnlig sagsbehandlingsreglerne i forvaltningsloven, retssikkerhedsloven,
lov om offentlighed i forvaltningen, persondataloven og ombudsmandens
principper om god forvaltningsskik har et identitetssigte. Denne del af socialretten sigter på borgerens medvirken og udgør en slags retlig platform, der
har til hensigt at understøtte borgerens mulighed for så vidt muligt at opretholde sin egen identitet eller forfølge egne visioner om det gode liv.
Over for retlig regulering er økonomisk regulering ofte en »hård« reguleringsform, der kan underlægge sig eller fortrænge forskellige former for retlig
regulering uden dog at være synlig over for de borgere, der rammes af denne
regulering. Udviklingen har ført til, at grænserne mellem den legitime magtudøvelse og styring er blevet langt mere komplicerede og uoverskuelige. Der
er ikke blot tale om påbud og forbud eller rettigheder og pligter, men også om
en proces, hvor den offentlige myndighed med andre virkemidler søger at
udvikle og skabe, hvad man opfatter som velfungerende og ansvarsfulde
borgere.
Der er tale om en omfattende holdnings- og adfærdspåvirkning, der betyder, at netop den sociale institutions rolle i forhold til borgerne har større
betydning end tidligere, hvor der alene var tale om tildeling af pengeydelser
og mere begrænsede serviceydelser. Som anført i afsnittet om det socialretlige paradoks kan denne holdnings- og adfærdspåvirkning ses fra flere vinkler.
På den ene side er der en udbredt tendens til, at socialt arbejde går i retning af
øget brug af aktivering. Nogen taler om en bevægelse fra »welfare til workfare« (Järvinen 2002, side 186), mens de involverede borgere samtidig udtrykker, at de ikke oplever at blive inddraget i deres egen sag. Denne holdnings58
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og adfærdspåvirkning undersøges nærmere i bogen At skabe en klient, hvor
det anføres, at produktionen af bestemte klienttyper afhænger af en række
forhold, der bidrager til viden om institutionelle forhold (Järvinen og MikMeyer 2003, side 23). Efter forfatterens tese afspejler denne skabelsesproces
bestemte dominerende forestillinger, der er institutionelt forankrede.
Disse undersøgelser viser, at de institutionelle normative strukturer er
udgangspunktet for en normativ og holdningsmæssig bearbejdning af borgeren og således i mindre grad forsøger at korrigere eller videreudvikle borgerens egen opfattelse af sig selv. Dette fører til, at borgerens egen identitetsopfattelse ofte er af mindre eller slet ingen betydning i forhold til den holdningsog adfærdsbearbejdning, som de sociale institutioner foretager. Ud fra nærværende afhandlings grundantagelse kan man kun tale om retfærdig social
retsanvendelse, hvis udgangspunktet i større eller mindre omfang er borgerens egen vision om det gode liv. Dette er hovedtemaet i 3. del af afhandlingen.
Udviklingen er problematisk, da vi ser eksempler på velfærdsinstitutioner,
der ser det som sin opgave mere eller mindre radikalt at ændre på borgernes
identitet eller selvbillede. Det betyder ikke en afstandtagen fra, at socialt
arbejde skal skabe forandring men alene, at denne sker på en måde, der sikrer
borgerens mulighed for, så vidt muligt, at bygge videre på sin egen vision om
det gode liv. Her er de gode viljer ikke tilstrækkelige, men må understøttes af
retlig regulering. Kort sagt: den retlige regulering – særligt den forvaltningsmæssige – bør have en central betydning i dette komplicerede magtmæssige
normpluralistiske billede. Forvaltningsrettens opgave i denne forbindelse må
være at beskytte den ofte svagere borgers identitet mod en institutionel påført
identitet og understøtte borgerens reelle medinddragelse.
2. Socialret og identitet
I introduktionen nævnte jeg den retsteoretiske interesse i den seneste udvikling af Kritisk teori. Såvel Axel Honneth som Rainer Forst har et skarpt blik
for nødvendigheden af rettigheder for borgerne i velfærdssamfundet, der ikke
blot har karakter af abstrakte normer men er til stede i det institutionelle arbejde. Ifølge Axel Honneth vil det være en alvorlig hindring for, at en borger
kan udvikle sig til et socialt velfungerende individ, hvis ikke han konkret,
dvs. institutionelt, anerkendes som en juridisk person og derved som medlem
af samfundets retsfællesskab (Honneth 1996, side 131).
Hos Rainer Forst er det måske vigtigste velfærdsgode borgerens ret til så
vidt muligt at forfølge sin egen vision om det gode liv eller med andre ord, at
være arkitekt i sit eget liv. I et samfund med stigende individualisering og
multietniske strukturer er det ikke muligt at forestille sig en bestemt vision
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om det gode liv, som mere efterstræbelsesværdig end andre. Derfor er det
problematisk, hvis visse institutioner – i dette tilfælde sociale institutioner –
mener at sidde inde med det korrekte normative grundlag for holdnings- og
adfærdsdisciplinering af borgerne. En central pointe for Rainer Forst er, at
samfundet må bygge på en stærk retlig regulering, der har til formål at beskytte borgerens mulighed for at kunne forfølge sin egen vision om det gode
liv, dvs. indirekte at kunne modstå institutionelle holdnings- og adfærdsbearbejdninger (Forst 2002, side 16f og side 231).
Når jeg derfor taler om offentlig regulering eller virkemidler til regulering
af samfundet og dets institutioner, må den retlige regulerings prioritering i
forhold til andre reguleringsfaktorer undersøges. Den foreløbige konklusion
er, at billedet af en senmoderne social retsorden ikke alene har gennemgået de
strukturelle ændringer, der er omtalt i afsnittet om den sociale retsordens
struktur, men tillige er påvirket af det komplicerede normpluralistiske billede,
hvor såvel legal som illegal magt tilsyneladende er på spil, og hvor det kan
være vanskeligt at drage grænser mellem de enkelte reguleringsformer.
3. Har retlig og etisk regulering fået en mere tilbagetrukket stilling i vor tid?
Helt tilbage fra før Kristi fødsel byggede man på ideen om en naturret, som
udgjorde et mønster for det gode liv eller et liv i overensstemmelse med naturen. I senere naturretsteori blev den rigtige måde at leve på kædet sammen
med moral. I højmiddelalderen udviklede Thomas Aquinas en naturretsteori
med udgangspunkt i Cicero, som han citerer for følgende (Aquinas 1a2æ. q.
91, a. 3, 1966, side 27):
»… justice took its start from nature, and then certain things became custum by reason of
their usefulness; thereafter the things put forward by nature and approved by custom were
sanctioned by fear and reverence for the law.«

Allerede i den tidlige danske lovgivning, fx Jyske Lov fra 1241, fremhæves
rettens betydning for samfundet:
»Med lov skal land bygges, men vil enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme
ret, da behøvede man ikke nogen lov. Men ingen lov er så god at følge som sandheden,
men hvor man tvivler om sandheden, der skal loven søge, hvad der er sandt.«

Naturretstraditionen er både i sin klassiske form og i den rationalistiske naturretstradition, der opstod efter renæssancen, moralsk præget. Forskellen er i
hovedtræk, at den rationalistiske naturretstradition ofte arbejder ud fra forestillingen om en samfundskontrakt eller samfundspagt, som det er »fornuftigt«, at befolkningen indordner sig under.
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En god oversigt over denne udvikling, jf. A.P. Dentrèves Natural Law. An
Historical Survey, Harper Torchbooks, London, 1965. Vedrørende den rationalistiske naturret kan Stephen Buckles Natural Law and the Theory of
Property. Grotius to Hobbes. Clarendon Paperbacks, Oxford 1991 anbefales.
Fra sidste del af det nittende århundrede og op gennem det tyvende udviklede der sig en retspositivistisk tradition, som har været og er i modsætning til
naturretstraditionen. Kendetegnene for de retspositivistiske teorier er et forsøg på ikke at bygge på, hvad disse teorier kalder metafysiske antagelser,
men i stedet udelukkende at bygge på empiriske forhold. Disse teorier er
samtidig relativistiske forstået på den måde, at de kan danne grundlag for en
hvilken som helst retsorden uanset den politiske ideologi.
Konklusionen på denne korte skitsering af en historisk udvikling er, at etik
og ret har været de centrale styringsmedier for samfundet og dets institutioner
gennem mere end 2000 år. Vi står derfor over for grundlæggende ændringer,
hvis resultatet ender med at være, at den retlige regulering, navnlig i forholdet
mellem borger og institution, er undergravet, eller grundlæggende har ændret
karakter.
4. Socialrettens og etikkens tabshistorie
Min antagelse er, at de etiske og retlige normative styringsmedier i de sociale
institutioner har tabt autoritet, samt at denne udvikling modsvares af en stigende autoritet for andre reguleringsformer, navnlig økonomiske og politiske.
Særligt de reformer, der går under betegnelsen modernisering af den offentlige sektor, har ifølge denne antagelse grundlæggende ændret institutionernes
normstruktur i retning af politisk- og økonomisk orienterede ledelsesværktøjer ofte byggende på utilitaristiske management teorier.
Op gennem 1990erne talte man meget om new public management, der
netop handler om nye former for ledelse og markedsgørelse, hvor begreber
som kontraktstyring, kompetenceudvikling og resultatløn blev centrale. Senere er der kommet yderligere mangfoldigheder til, således at der foregår reformer og forandringer på mange forskellige niveauer – planlagte såvel som
uplanlagte (Greve 2001, side 2). Mange af disse forandringer har i det hele
taget en eksperimentel karakter. Det nye er, at udviklingen i høj grad er præget af samfundsøkonomiske hensyn, der giver sig udslag i en række tiltag, der
kaldes mål og resultatstyring, der fokuserer på effektivitet og hensynsmæssig
organisering.
Der er tale om et afgørende skifte i styringsorganerne i de sociale institutioner, som der ikke i den retsteoretiske forskning i Danmark er kastet tilstrækkelig lys over. Der er ikke enighed om, hvorvidt disse udviklingstendenser er
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mere eller mindre hensigtsmæssige. Denne problemstilling forfølges i afhandlingens 4. del.
5. Retsorden og etik
Det kan være hensigtsmæssigt kort at se på den etiske udvikling og dens
relevans for det retlige område. I den forbindelse kan jeg følge Hans Kelsen
så langt, at spørgsmålet om en retsordens endelige gyldighed må søges uden
for retssystemet, hvilket Kelsen begrunder med en særlig opfattelse af en
grundnorm. Samfundsmæssige anerkendelseskampe fører til nye opfattelser
af såvel institutioner som offentlig regulering. Hans Kelsen anlagde et dobbeltperspektiv på etikken. På den ene side anså han det for helt fundamentalt,
at anerkendelseskampe (Kelsen brugte ikke denne term) kunne føre til en ny
grundform, og dermed en ny retsorden, på den anden side var etiske, politiske
eller ideologiske anerkendelseskampe ikke indlejret i retsordenen, men nærmere forudsætningen for den. Politik, æstetik, religion hørte ikke til retsordenen.
Der er således en moralsk begrundelse for retsordenen, der må have et
andet udgangspunkt end retsnormerne selv. I kort form udtrykker Kelsen den
bør-norm, der gælder for hans retsteori, således (Kelsen 1967, side 204):
»Mann soll sich so verhalten, wie die Verfassung vorschreibt.«

Dét »bør«, som Kelsen knytter an til, om, at forfatningen skal følges og dermed også de retlige normer, som har udgangspunkt heri, er interessant, da
Kelsen med dette udgangspunkt antager, at de retsunderlagte reelt får deres
rettigheder og pålægges pligter. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan man kan
få sikkerhed for, at dette rent faktisk også er tilfældet. Ross sætter sin kritik
ind mod Kelsens teori netop på dette område. Så længe vi befinder os på
retssystemets underordnede trin, hævder Ross, er det muligt at udskyde problemet om normens gælden ved at henvise til en overordnet norm. Men denne fremgangsmåde kan ikke fortsat anvendes, når det drejer sig om grundnormen. Ross formulerer sig således (Ross 1971, side 85):
»Kelsen lærer da også selv, at den (grundnormen – min bemærkning) må vælges således,
at den dækker det effektive system. Men det er da klart, at det i virkeligheden er effektiviteten der er kriteriet for, hvad der er positiv ret, og grundnormen har i virkeligheden kun
den funktion, når vi ved, hvad der er positiv ret, at investere denne med den »gyldighed«,
som den metafysiske tolkning af retsbevidstheden kræver, men ingen ved hvad er. Grundnormen er den urkilde, hvoraf gyldigheden vælder frem og forgrener sig ud i hele systemet.«
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Indvendingen fra Ross’ side er beslægtet med den indvending, jeg er kommet
med over for Kirsten Ketschers socialret. Hvordan sikrer man sig, at det forhold, man udtaler sig om, dækker det effektive system? På dette punkt er jeg
enig med Ross i, at en retsdogmatisk tilgang eller anden juridisk metode, der
hævder at udsige noget om den virkelige retsorden eller gældende ret, må
henvise til en fremgangsmåde, der kan sandsynliggøre, at det, man hævder
som et effektivt system, ikke blot hviler på postulater.
Den særlige form for kritik, som Ross anvender over for Kelsen, er beslægtet med den kritik, som Axel Honneth retter mod stort set hele den tidligere tradition inden for kritisk teori. Hans kritik går på, at man foretager en
afpersonalisering ved at arbejde inden for et ofte velkendt abstrakt og distanceret system. Således forankrer Habermas sit teoretiske udgangspunkt i en
sprogpragmatik, hvor udgangspunktet er den tvangfrie tvang i det bedre argument. Det er sprogregler, der afgør, hvilke normer der er gyldige. Honneth
formulerer sin kritik således (Honneth 2003, side 56):
»Mens de normsystemer, der udvikles i de kulturelt kvalificerede sociale lag, i sig selv
indeholder relativt sammenhængende og logisk forbundne retsforestillinger, som fremføres
ud fra det fiktive perspektiv, der består i en erfaringsneutral iagttagers principper for en
retfærdig samfundsordning, består de laveste sociale lags samfundsmoral af et i sig selv
usammenhængende kompleks af relative retfærdighedsforestillinger. Mens altså de udarbejdede retfærdighedsforestillinger bedømmes inden for et kohærent referencesystem for
de sociale forhold, består den uskrevne socialmoral af situationsbundne udsagn om de
sociale forhold.«

Navnlig når det drejer sig om førstegangsretsanvendelsen, er de betragtninger, som Honneth fremkommer med, relevante. Når sagerne indbringes for et
af de sociale nævn eller Den Sociale Ankestyrelse, er de i hænderne på administrative organer med tilhørende juridisk ekspertise. Dette er ikke tilfældet
med førstegangsretsanvendelsen, hvor referencepunktet bør være det, som
Honneth betegner som de laveste sociale lags samfundsmoral, som består af
et kompleks af relative retfærdighedsforestillinger.
Ligesom Ross hævder, at Hans Kelsens grundnorm er den urkilde, hvoraf
gyldigheden vælder frem og forgrener sig ud i hele systemet, kan man frygte,
at »gyldigheden« af socialretten ender med at blive forskellige værdier, i
sidste omgang i EU-forfatningens værdikatalog, der således skal forene hele
det socialretlige system med gyldighed. Efter min bedømmelse er dette ikke
tilfredsstillende, og reelt er der tale om, at en sådan retsteoretisk tilgang har
tabt forbindelsen med de sociale realiteter.
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6. Den etiske tradition
Etik og ret har i større eller mindre omfang været til stede i den danske retslære-tradition gennem mange år. Dette er imidlertid ikke den almindelige
opfattelse blandt praktiserende jurister, der ofte vil hævde, at navnlig Ross
lagde grunden til, at ret og etik ikke har noget med hinanden og gøre. Man
overser imidlertid ofte, at Ross i den forbindelse tænkte på, hvorledes man
bedriver retsvidenskab, og ikke på, hvorledes retsanvendelsen foregår. Ross
fremhæver da også selv, at i retsanvendelsen er det pragmatiske faktorer, der
spiller ind og er til stede over alt. Han skriver, at en dommer må legitimere sit
resultat på en måde, som han finder påkrævet som »retfærdigt« eller socialt
ønskeligt i overensstemmelse med sin retsoverbevisnings postulater (Ross
1971, side 181), mens Stuer Lauridsen (Lauridsen 1992, side 101) taler om
dommerens moralsk prægede rimelighedsskøn. Zahle henviser til, at moral
kan spille en rolle på flere niveauer (Zahle 2003, side 90f). Ikke alene som
historisk baggrund for lovgivning og retlige institutioner, men også for selve
fortolkningen. Zahle henviser videre til H.L.A. Hart, der også anerkender, at
moralske synspunkter spiller en rolle ved fortolkning af love og andre regler.
Det interessante er i den forbindelse netop det paradoks, at mange jurister
opfatter etik og ret som adskilt, mens de fleste retsfilosoffer er enige om, at
etik og moral ikke kan undværes ved en nærmere forståelse af retsanvendelse.
Etikken har imidlertid også som så meget andet ændret karakter. Det kan
derfor være hensigtsmæssigt i nogle få hovedtræk at skitsere etikkens udviklingshistorie i min optik og dermed synliggøre nogle forandringsprocesser,
navnlig i den nyere tid.
I den filosofisk etiske tradition drejer det sig navnlig om tre positioner,
som findes hos Aristoteles, Kant og Bentham. De har det til fælles, at deres
etiske positioner bygger på fornuft og ikke på holdninger eller følelser, som i
vor egen tid synes at have indtaget den traditionelle etiks plads. Aristoteles’
etik består ikke af normer, men af et menneskesyn eller med andre ord, en
vision om, hvad det gode liv er. Kendskab til »det gode liv« består ikke i
viden om naturen eller verden, men derimod i en praktisk visdom, der alene
kan tilegnes igennem praktiske erfaringer. Aristoteles hævder, at etikken ikke
har et bestemt mål men nærmere er en livsform eller den kloges holdning
(Nerheim 1992, side 137).
Den moderne etik eller etikken efter renæssancen har været præget af
begrebet magt hos Machiavelli og Thomas Hobbes, mens de egentlige etiske
teorier er udviklet af Bentham og Kant. Nytteetikken, eller utilitarismen, vil
begrunde moralsk rigtige handlinger ved at argumentere for »nytten« af en
handlings faktiske konsekvenser, mens Kants moralteori appellerer til eksistensen af absolut forpligtende regler (imperativer), dyder eller rettigheder, og
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som derfor benægter, at det er handlingens nytteværdi, som forpligter os til at
handle moralsk.
I vor egen tid har Hannah Arendt genfortolket Kants pligtetik som udtryk
for en banal ondskab, som følger af et afindividualiseret samfund, hvor embedsmænd uden ansvarsfølelser eller refleksive evner blot bestræber sig på at
gøre et godt arbejde ud fra lovgivning og anden instrumentel logik. Ifølge
Hannah Arendt sker der en forveksling af Kants morallov med den ydre
verdslige lov (Arendt 1992). Ligeledes har Ricoeur foretaget genfortolkninger af både Aristoteles og Kant hen imod en etik, hvor kernen i kommunikationen er anerkendelse af den anden og den andens identitet. Ifølge Ricoeur er
nøglen til at forstå den anden samtidig nøglen til ens egen selvforståelse (Ricoeur 1994, 27f).
7. Den nyeste udvikling
Det interessante spørgsmål er imidlertid, om disse etiske traditioner i deres
nyfortolkninger er adækvate beskrivelser af en faktisk eksisterende etik, eller
om de i højere grad har karakter af filosofiske og etiske traditioner, der mere
eller mindre lever deres eget liv uafhængig af praktisk socialt arbejde? Dette
spørgsmål er beslægtet med Ross’ spørgsmål til Kelsens teori og min indvending mod en udelukkende idealistisk tilgang til socialretten. Man kan også
stille spørgsmålet på en anden måde: Er de store etiske traditioner hos Aristoteles, Bentham og Kant også i deres nyfortolkninger hos fx Hannah Arendt,
Hjördis Nerheim og Ricoeur alene udtryk for idealistiske filosofiske etikforestillinger, der ikke er afprøvet eller på anden måde undersøgt i forhold til
sociale realiteter?
Navnlig det sidste standpunkt kan hente støtte hos den fransk-polske filosof Gilles Lipovetsky, der hævder, at Kants upersonlige fornuft, dvs. noget
rationelt, er blevet erstattet af følelser, holdninger og begær. Han opfatter den
etikbølge, som for tiden skyller ind over Vesteuropa som en konsekvens af
det, han kalder for den postmoderne individualisering. Hans konklusion er, at
det, han kalder den postmoderne etik, er forskellig fra fx den kantianske
pligtmoral, ikke mindst ved at den bygger på en ny narcissistisk ideologi,
hvor etik kommer til at handle om holdninger, egeninteresser og rettigheder.
Navnlig den kantianske moral, som har været dominerende i filosofien og
samfundsvidenskaberne, er ifølge Lipovetsky centreret om pligten. At handle
moralsk er noget, som angår det enkelte individ, som en moralsk pligt når det
»møder« individet. Det forholder sig imidlertid anderledes med vor tids moral, der, ifølge Lipovetsky, hviler på et subjektivt princip, som handler om
respekten for det subjektive selv (Lipovetsky 1994, side 4 og 47f). Den fornuftbaserede kantianske etik har udviklet sig til at bygge på en følelsesmæs65
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sig identifikation, hvor hensynet til andre ikke er de andres mål i sig selv,
men i højere grad om ens egen meningsfulde eksistens.
Hos Lipovetsky er der tale om en terapeutmoral, som han knytter sammen
med 68-oprøret og som udvikles under indflydelse af terapeutbølgen fra
1970erne, hvor selvrealisering og personlig individuation var i højsædet.
Denne nye moralske orden er organiseret omkring modvilje mod institutioner
og systemer og retter sig i højere grad mod respekten for de individuelle
livsprojekter. Problemet ved en sådan etik er, at det er subjektivismen, der
sætter grænser for subjektiviteten selv (Pecseli 1996, side 160 og Lübcke
2003, side 206).
Bauman henviser til Lipovetskys analyser og opfattelse af etik. Han betegner Lipovetsky som »a prominent bard of »postmodern liberation« (Bauman 2000, side 2f). Bauman afviser ikke, at Lipovetskys beskrivelser er korrekte, men hævder, at vi er havnet i en situation, hvor det rene »er« ikke længere bliver guidet af et »bør« i det sociale liv. Man kan ikke, hvilket jeg er
enig i, bygge sociale institutioner på Lipovetskys etik, da der reelt ikke er tale
om en etik, forstået som omsorg, eller forpligtelser over for andre. Det betyder ikke, at Lipovetsky tager fejl, nærmere at det – som påpeget af Bauman –
kan være vanskeligt at leve med resultatet af hans analyser. Fra Lipovetskys
postmoderne position er den nye moral ikke problematisk, da den – hævder
han – vil kunne generere gode livsformer.
I min undervisning på Den Sociale Højskole i København fra 1998 til
2000 erfarede jeg, hvad man måske kan betegne som en Lipovetskys terapeutetik. Megen undervisning på det etiske område foregik på den måde, at et
etisk dilemma blev skrevet på tavlen fx: hvad vil du gøre, hvis du som socialrådgiver opdager, at en enlig mor med to børn har haft sort arbejde samtidig
med, at hun har hævet kontanthjælp? Herefter var der omfattende meningstilkendegivelser, hvor de studerende tilkendegav deres holdninger og navnlig
følelsesmæssige bekymringer for en enlig mor med to børn. Diskussionerne
handlede om, hvordan socialrådgiveren ville fremstille sig selv som moralsk i
forhold til det pågældende dilemma.
Ligeledes erfarede jeg, at de rapporter, som de studerende skrev efter deres praktikophold, i højere grad handlede om deres egne holdninger og følelser og langt mindre de sociale forhold, der havde medvirket til sociale problemer. Som et typisk eksempel kan nævnes en studerende, der første gang
skulle møde en borger i en kompliceret sag. I den efterfølgende rapport skrev
hun, at det berørte hende dybt, at manden begyndte at græde under samtalen.
De næste sider indeholdt den studerendes følelsesmæssige refleksioner over
mandens sammenbrud. Der var kun få betragtninger over, hvordan manden
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kunne være havnet i denne situation, og hvad man ville kunne gøre for at
sætte sig i hans sted som udgangspunkt for den sociale indsats.
Baumans analyser af de etiske traditioner, navnlig hos Kant over Martin
Buber og frem til Lévinas, som han i særlig grad knytter an til, fører ham dog
ikke frem til nogen endelig løsning (Bauman 2000, side 69f). Efter min bedømmelse lykkes det ham ikke at etablere et rationelt etisk grundlag, som på
nogen måde kan fungere som fundament i sociale institutioner i dag. Der,
hvor han har en styrke, er påvisningen af det, han kalder »the new world
disorder« (Bauman 2000, side 229). Denne problemstilling står helt centralt i
anden og tredje del af afhandlingen, hvor den sociale retsanvendelses institutionelle vilkår er i centrum.
Det forholder sig anderledes med utilitarismen. Denne form for etik har
stor udbredelse både som grundlag for markedsgørelsen af dele af den offentlige regulering og som inspirationskilde for den såkaldte målrationelle økonomistyring. Det er navnlig de store traditioner efter Aristoteles og Kant, som
er vanskelige at genkende i praktisk socialt arbejde. På det retsteoretiske
område har der været henvisninger til utilitarismen som det nødvendige
grundlag. Således hævder Stuer Lauridsen (Lauridsen 1992, side 93), at der
efter hans skøn er en udpræget uoverensstemmelse mellem den grundlæggende tanke bag videnskabsetikken – der angår åbenhed – og bag utilitarismens princip, hvorefter alle handlinger skal vurderes efter, om de fremmer
eller modarbejder samfundsmedlemmernes lykke. Jeg er ikke uenig i, at lovgivning bør udformes således, at den er til nytte for det størst mulige antal
mennesker. Imidlertid kan utilitarismen ikke udstrække sig til at være rettens
generelle etiske grundlag. Med hensyn til retsanvendelsen er utilitarismen
ikke tilstrækkelig. Her forekommer det mere nærliggende at tage udgangspunkt i en identitetsetik, som har fokus på den enkelte og ikke en gruppe af
mennesker.
Det er for så vidt indlysende, at opfattelsen af etik og ret har ændret sig
samtidig med, at de billeder vi har af samfundet under dets institutioner ændrer sig. Den ovenfor beskrevne fragmentering og den følgende beskrivelse af
normpluralisme har også haft indvirkning på etikken. Da der samtidig synes
at være enighed om, at etik og moral har en central betydning for retsanvendelsen, er det nødvendigt mere konkret at se på, hvorledes det forholder sig
med disse størrelser i den sociale retsanvendelse. Dette perspektiv forfølges i
næste afsnit.
Med disse refleksioner ønsker jeg at vise, at de normer, som vi traditionelt
har henholdt os til, når vi taler om regulering af de offentlige institutioner, ret
og etik, ikke alene indgår i en mangfoldighed af andre typer af normer, fx
økonomiske og politiske, men også selv grundlæggende har ændret karakter.
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Dette komplekse billede stiller krav om en ny opfattelse af den sociale retsorden og den hertil knyttede retslære.
8. Etikkens og juraens tabshistorie i den sociale retsanvendelse
Når jeg taler om etikkens og juraens tabshistorie, er jeg klar over, at man
måske lige så godt kunne tale om etikkens og rettens ændrede karakter og
mere eller mindre ændrede forhold til politisk, økonomisk og anden form for
regulering. Jeg skal anføre to faktorer, som må antages at spille en rolle vedrørende denne udvikling på det socialretlige område. Den første angår de
sociale uddannelser, den anden den ændrede professionstruktur på det sociale
område.
I de sociale uddannelser har juraen ikke haft nogen høj status igennem de
sidste mange år. Op igennem halvfemserne var det almindeligt at tale om
socialarbejderen som advokat for borgeren. Socialarbejderen blev opfattet
som stående uden for den sociale institution og støttede borgeren over for den
institution, som han eller hun selv var en del af.
Sammen med en vis animositet over for retlig regulering har udviklingen
ført til en manglende indsigt i elementære tænkemåder og heraf følgende
manglende kompetencer på det retlige område. Nedprioriteringen i praksis af
rutinemæssig anvendelse af retlig regulering, synes understøttet af en undervisningspædagogik, der tager udgangspunkt i socialpolitikken og i høj grad
forbliver i et politisk og ikke retligt univers. I en meget benyttet lærebog
beskrives omsætningen af socialpolitikken til de konkrete tjenesteydelser
således (Egelund & Hillgaard 1997, side 50):
»Socialt arbejde er altså tæt knyttet til socialpolitikken. Socialpolitikken slår så at sige ned
i det sociale arbejde, fordi det er her, den direkte omsætning til konkrete tjenesteydelser
over for borgeren sker. Den til enhver tid gældende socialpolitik administreres af rådgiverne, der på samme tid skal søge at være loyale embedsmænd og klienternes talerør.«

Der opereres med en forestilling om »gældende socialpolitik« som det normative grundlag for tildeling af sociale ydelser i praktisk socialt arbejde.
Denne holdning i uddannelsessystemet udgør et vanskeligt udgangspunkt for
at gøre retten reelt anvendelig i praktisk socialt arbejde. Med en begrebsdannelse fra Dreyfus (Dreyfus & Dreyfus 1986) kan man antage, at mange socialarbejdere har et formelt og ofte kontekstfrit forhold til retlig regulering,
hvilket ikke er usædvanligt for nybegyndere. Nybegynderen tilegner sig viden ved at lære sig en række træk og kendsgerninger, der hører til det pågældende område, fx juraen.
Ved »kontekstfri« indlæring forstår Dreyfus og Dreyfus en indlæring, der
ikke knytter sig til reelle praktiske situationer. I den forstand kan den juridi68
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ske uddannelse, som socialrådgiverstuderende modtager, karakteriseres som
kontekstfri i Dreyfus’ og Dreyfus’ forstand. Problemet er således ikke manglende undervisning på det retlige område, men nærmere, at de studerende
ikke forbinder socialretten med konkret socialt arbejde. Korrekt retsanvendelse bliver ikke et element i professionsforståelsen. Ifølge brødrene Dreyfus er
de stadier, der følger efter begynderstadiet – avanceret begynder, kompetent
udøver, kyndig udøver og ekspert – karakteriseret ved, at indlært viden knyttes til konkrete situationer, bliver kontekstafhængige for til sidst at blive anvendt rutinemæssigt i fx socialt arbejde. Lovgivning henregnes nærmere til
socialarbejderens kontrolfunktion (Egelund & Hillgaard 1997, side 50), hvorved man let kommer til at overse de konstruktive elementer og den sociale
forvaltningsret.
Heine Andersen fremdrager et andet aspekt af den samfundsvidenskabelige udvikling, hvor navnlig sociologi og politologi bliver indført som fag, og
den øgede specialisering af nationaløkonomi medvirker til øget differentiering af samfundsvidenskaben. Samtidig sker der en nedprioritering eller fjernelse af juridiske og sociologiske bestanddele fx af økonomistudierne. Denne
skarpe disciplinopdeling mellem fx jura, økonomi og sociologi kan gøre det
vanskeligt at integrere den viden, der er relevant for at belyse konkrete samfundsproblemer, fx socialpolitisk, hvor både juridiske, økonomiske og sociologiske og evt. et eller flere aspekter ofte vil indgå (Heine Andersen 2003,
side 53).
En række nye undervisningsinstitutioner kom til fra midten af tresserne fx
Odense Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitetscenter og
Ålborg Universitetscenter. De stod for en nyskabende faglighed og pædagogik navnlig i kraft af principper om tværfaglighed og problemorienteret undervisning. Tanken var den indlysende rigtige, at virkelige problemer i sig
selv hverken falder inden for økonomi, politik, sociologi eller jura, men er
problemer som intet enkelt fagområde ejer. Der er ingen tvivl om, at denne
udvikling har været meget befordrende og bidraget til at åbne for nye felter,
der i betydeligt omfang har beriget samfundsvidenskaberne og de enkelte
fagdiscipliner. Imidlertid har retlig regulering kun i begrænset omfang været
omfattet som en del af det tværfaglige. Man kan tale om en historisk begrundet marginalisering af juraen også i den universitetspædagogik og de undervisningsmæssige ressourcer, der blev sat af til reelt og seriøst at inddrage det
retlige felt.
På tilsvarende vis synes dansk jura at have koblet sig fra de øvrige samfundsvidenskaber. Der er en klar tendens til i juristuddannelserne ikke at forstå og tolke de retlige normer i et samfunds- eller institutionsperspektiv. Følgen er, at de enkelte juridiske discipliner lever deres eget selvstændige liv
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ofte uafhængigt af andre retsområder og samfundet i øvrigt. Der er tale om en
form for praktiseret retspositivisme. Ligesom socialrådgivere modtager undervisning i retlig regulering, modtager jurister undervisning i retsfilosofi,
retssociologi og retshistorie, men undervisningen forbliver på et kontekstfrit
begynderniveau.
9. Normvidenskab
Efter drøftelsen af etikkens og juraens faldende autoritet skal jeg komme med
nogle betragtninger om, hvorledes man retsteoretisk kan arbejde med normpluralisme. Mit udgangspunkt er Håkan Hydéns begreb om normvidenskab
og Rainer Forsts retfærdighedsteori om de enkelte normsystemers begrundelseskontekster. Der er tale om en særlig aktivitet inden for retssociologien, der
beskæftiger sig med den normative dmension. Normbegrebet omfatter et
betydeligt større område end det område, der er dækket af retlige normer.
Hydén bruger normbegrebet om informelle normer, som har en adfærdsregulerende karakter. Det betyder, at retlige normer ikke falder ind under
begrebet. Normer er for Hydén det samme som handlingsanvisninger og
genereres inden for rammerne af forskellige handlingssystemer. Inden for
hvert af disse systemer artikuleres normer i takt med, at forskellige aktører
anvender systemet for at tilgodese sine interesser. Normerne kendetegnes ved
en spontan efterlevelse, og det fælles ved normerne er, til forskel for retsreglerne, at sanktionerne er indeholdt i normerne, fx i form af social misbilligelse. Normerne adskiller sig desuden fra retsregler ved, at sidstnævnte muligvis
har været normer, men har fået en forstærkningseffekt ved at blive til en retsregel. Vedrørende retsregler er sanktionen skilt fra normen. Retsregler får en
højere grad af prægnans og tydelighed, dels gennem deres formelle tilblivelsesproces, dels ved at de opretholdes af en særlig profession, juristprofessionen, og af samfundets institutioner (Hydén 2002, side 30f).
Styrken ved Hydéns begreb om normvidenskab er, at udgangspunktet
uden videre er, at de institutionelle normer ikke alene er retlige, men også
økonomiske, politiske, administrative mv. Det er herefter en retssociologisk
opgave at beskrive disse normer nærmere. Imidlertid er der noget særligt ved
den sociale retsorden, der gør, at den udformning, som Hydén har givet
normbegrebet, ikke uden videre er hensigtsmæssig på dette område.
De retlige normer har naturligvis fået en forstærkningseffekt i kraft af at
være vedtaget som retsregler, som Hydén anfører (Hydén 2002, side 32), men
denne forstærkningseffekt synes ikke i tilstrækkeligt omfang at være slået
igennem på det socialretlige område. Dette skyldes formentlig de ovenfor
anførte årsager, herunder at det ikke er en juristprofession, der udfører socialt
frontarbejde, men derimod en socialarbejderprofession, der udgør et fagfæl70
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lesskab af en helt anden karakter end det juridiske. Hertil kommer, at navnlig
økonomiske og politiske normer fremstår som »stærke« i forhold til de retlige
normer uanset forstærkningseffekten af sidstnævnte.
Det er korrekt, som Hydén nævner, at retsregler er prægnante og tydelige
(dog kun til en vis grænse), men dette betyder ikke, at de har en større autoritet end fx økonomiske og politiske normer i førstegangsretsanvendelsen.
Først i klagesagerne indfinder den retlige autoritet sig.
Det er en central tese i Forsts retfærdighedsteori, at man må undersøge,
hvilke normer der legitimerer fx retsregler og politikker i samfundet, og
hvordan sådanne normer kan retfærdiggøres (Forst 2002, side 68). Han rejser
et vigtigt spørgsmål, nemlig: Hvordan kan vi tale om normativitet og retfærdighed, efter at Gud og naturretten har mistet sin autoritet? Spørgsmålet er
relevant ud fra en normpluralistisk betragtning, hvor flere normsystemer
kæmper om indflydelse på beslutninger og afgørelser i de sociale forvaltninger. Hans påstand er, at civilsamfundet består af forskellige normative kontekster, som mennesket indgår i.
Ifølge Forst er der tale om en etisk kontekst, hvor mennesket så vidt muligt skal kunne forfølge sin egen vision om det gode liv. En retlig kontekst,
som skal sikre, at borgeren beskyttes imod overgreb fra institutioner og samfundet i øvrigt. Retlig regulering øger ifølge Forst muligheden for, at borgeren reelt kan forfølge sin egen vision om det gode liv. Yderligere indgår borgerne i en politisk kontekst, hvor man på flere niveauer bør kunne spille en
politisk rolle. Som politisk individ skal borgeren ikke alene kunne medvirke
til samfundets udvikling, men også i konkret institutionelt arbejde være medforfatter af den »lovgivning«, der skal finde anvendelse i hans egen sag. Endelig indgår vi i det, som Rainer Forst kalder en moralsk kontekst, som er en
mere kantiansk præget moralsfære, der sætter grænser for, hvad man som
enkeltindivid kan tillade sig over for fællesskabet.
Forsts retfærdighedsteori vil blive nærmere udfoldet i 4. del. Styrken ved
hans tilgang er, at han har forståelsen for nødvendigheden af etiske, juridiske,
politiske og moralske normer i samfundet og dets institutioner. Hans hovedargument er, at hvert af disse normsystemer har sin egen begrundelseskontekst, der udgør dele af et retfærdigt samfund (Forst 2002, side 5). Således er
etiske normer begrundet ud fra hensynet til, at den enkelte borger så vidt
muligt kan være arkitekt i sit eget liv, mens den retlige kontekst, retsfællesskabet, betragtes som en slags retssikkerhedsgaranti for, at det bliver reelt
muligt at forfølge ens egen vision om det gode liv. Begrundelseskonteksten
for borgeren som politisk aktør retter sig mod forestillingen om demokrati og
medindflydelse, mens begrundelsen for det moralske hensyn er det enkelte
individs frihed og hensigtsmæssige indretning af samfundet.
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Hydén og Forst har to forskellige vinkler på det, jeg kalder for normpluralisme. Hydén påpeger nødvendigheden af at sætte fokus på dette fænomen
som en videnskabelig opgave af stor samfundsmæssig betydning, mens Forst
giver anvisning på en prioriteringsmodel.
Lad mig give et eksempel på, hvad det drejer sig om, med udgangspunkt i
den aktiveringsbølge, der i slutningen af halvfemserne og lidt ind i det nye
århundrede gjorde sig gældende i de kommunale forvaltninger. Det var i høj
grad politiske paroler og økonomisk regulering, der havde den centrale betydning som offentlig regulering. Efter lovgivningen på daværende tidspunkt
skulle borgerne så vidt muligt have flere tilbud at vælge mellem, jf. daværende aktivlovs § 16, stk. 4 (Lov nr. 455 af 10. juni 1997). Tanken var, at de
bedste resultater blev opnået, hvis kommunen havde et varieret udbud der, i
større eller mindre omfang kunne imødekomme de aktiveredes ofte forskellige behov. Videre retssikkerhedslovens § 4 (Lov nr. 453 af 10. juni 1997),
hvorefter borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af
sin egen sag, og kommunen skal tilrettelægge behandlingen af sagen således,
at borgeren kan udnytte denne mulighed. Meget peger imidlertid i retning af,
at aktiveringen kom til at bygge på en offentlig regulering, som bestod af en
politisk parole om »noget for noget« og økonomiske betragtninger, samtidig
med en generel tilsidesættelse af de omtalte juridiske rettigheder.
Undersøgelser viser, at borgerne er blevet aktiveret i projekter, som de
finder meningsløse, og som efter deres egen bedømmelse ikke på nogen måde kan bidrage til, at de kan blive selvforsørgende (Carstens 1998, Castwell
2002). I denne aktiveringspraksis er to centrale juridiske rettigheder frataget
borgeren, dels retten til at få mere end et aktiveringstilbud, dels retten til at
medvirke i sin egen sag ud fra en parole om »noget for noget«. Det interessante er, at ved evalueringer af disse »straks-aktiveringsprojekter«, fremhæves de som rene succeser, da de har medført, at færre personer er på overførselsindkomst og således flere flyttet fra passivitet til noget, der ligner en indgang til arbejdsmarkedet.
Hvis man imidlertid vurderede succesen ud fra de to første af Forsts normative kontekster, som vi indgår i, ser billedet anderledes ud. I forhold til
spørgsmålet om, hvorvidt disse borgere i forbindelse med aktiveringen har
haft mulighed for så vidt muligt at kunne forfølge deres egen vision om det
gode liv, vil svaret i de fleste tilfælde være negativt. Det er ellers det, hele
diskussionen om medinddragelse bygger på. Ser vi på den anden normative
kontekst, den retlige, er det også vanskeligt at vurdere projekterne som en
succes. Rent faktisk har de fleste borgere i disse projekter ikke oplevet, at de
var medlem af en fælles retsorden, men snarere at de har været sat udenfor.
Anvender vi således Forsts begreb om social retfærdighed, må det føre til, at
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de aktiverede ikke anerkendes som borgere med etisk og retlig autonomi, og
den foretagne aktivering er derfor socialt uretfærdig.
10. Opsamling
Jeg skal nu foretage en mere generel opsamling på dette afsnit og drage konklusionerne på såvel de strukturelle som normative ændringer af samfundets
institutioner. De gamle modelbyggeres beskrivelse af samfundet som et bureaukrati byggende på en særlig rationalitet, der sikrer en hierarkisk rangordning af magt og kompetencer, kan ikke opretholdes fuldt ud i dag. Ikke
mindst den ændrede opfattelse af viden og faglighed har i den forbindelse
spillet en ganske betydelig rolle. På det normative område kan retsordenen
heller ikke længere opfattes som en selvfølgelig og ukrænkelig del af normgrundlaget i samfundets institutioner. Ikke mindst projekt »modernisering af
den offentlige sektor« har sat skub i en udvikling, hvor andre normer, navnlig
politiske og økonomiske, har vundet indpas på bekostning af retlig regulering.
Årsagerne hertil er mange, men nævnes kan bl.a. den særlige tradition omkring uddannelse af socialarbejdere i Danmark og udviklingen af nye samfundsvidenskabelige professioner. Hertil kommer en fragmenteret og normpluralistisk institutionsstruktur, hvor nogle betegner socialarbejdere som
privatpraktiserende, forstået på den måde, at det faglige grundlag for det sociale arbejde i høj grad hentes fra privatlivets sfære. Disse forhold bevirker, at
der må tegnes et nyt og revideret billede af den sociale retsorden.
For at der kan skitseres en faktisk social retsorden, er det nødvendigt, at
der tages udgangspunkt i den konkrete og eksisterende retsorden, den orden,
som jeg tidligere har betegnet som senmoderne Der kan efter min opfattelse
sondres mellem en formel og en reel social retsorden. Den formelle retsorden
fremgår af juristers idealfordring, der bygger på systematisering og analyse af
de socialretlige normer ud fra en traditionel retsdogmatisk tilgang. Denne
formelle retsorden er kontekstuafhængig og har en universel karakter. En reel
beskrivelse af den sociale retsorden må bygge på den levede kontekstafhængige og narrative socialret. Der må tages udgangspunkt i de sociale institutioners holdninger, vaner og traditioner, således som de kommer til udtryk i
fortællinger fortalt af borgere, sagsbehandlere, socialchefer og socialpolitikere. Forståelsesrammen tilsigter at være en reel model af en senmoderne social
retsorden bestående af både top-down og bottom-up normer af bl.a. økonomisk, politisk og juridisk karakter. Den sociale retsorden er således en del af
et bredere normperspektiv, hvor de forskellige normsystemer prioriteres efter
udfaldene af de løbende og vilkårlige anerkendelseskampe i de sociale institutioner.
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2.

Den traditionelle retsdogmatiske metodes forhold til »de sociale realiteter«

2. Restdogmatisk metodes forhold til …
I de foregående afsnit har jeg beskæftiget mig med retsordenens struktur og
de forskellige normer, der er på spil. Hovedformålet med dette afsnit er at
arbejde mig frem til en metodisk tilgang, der er egnet til at belyse den rejste
problemstilling, dvs. at fastlægge et empirisk grundlag for, hvorledes retsordenen og den nuværende retsanvendelse kan beskrives. Opgaven er at udvikle
en metode til konkrete studier af institutionernes socialretlige praksis. Arbejdet er af videnskabsteoretisk og metodologisk karakter og drejer sig om at
udvikle en tilgang for den partikulære, kontekstafhængige og narrative del af
socialretten.
Mere konkret er formålet at gå så tæt på retsanvendelsen som overhovedet
muligt, dvs. ikke alene indfange elementer af en livsverden og selvforståelse
omkring retsanvendelsen fra de sociale retsanvenderes side, men også at
inddrage opfattelser og holdninger til retsanvendelsen hos borgere, socialchefer og socialpolitikere. Disse aktørers livsverden er snarere en kilde til forståelsen af den sociale retsanvendelse end retskildeteorier, da denne kontekstnære viden sætter scenen for retsanvendelsen i de sociale institutioner.
Den retsdogmatiske metode stræber mod at afdække retsreglernes normative indhold, hvilket imidlertid ikke er tilstrækkeligt, når forskningsfeltet er
førstegangsretsanvendelsen i de sociale institutioner. Der må suppleres med
studier af de »sociale retlige realiteter« som grundlag for fortolkningen af den
faktiske sociale retsorden og den faktiske retsanvendelse. Der er således flere
retlige »virkeligheder« på færde. Der er juristers ideale fordring til de sociale
institutioner, ofte betegnet gældende ret. Der er socialarbejdernes professionelle forhold til ret og retsanvendelse. Disse to »virkeligheder« kan ikke uden
videre afvises som forkerte eller irrelevante, men må vurderes ud fra et normativt ideal, som hverken er en del af juristernes eller socialarbejderens selvforståelse. En sådan normativ kritisk position udvikler jeg i afhandlingens 3.
del. Da denne kritiske standard udgør en ideal retslære, undersøger jeg i 4. del
de praktiske muligheder for implementeringen af den ideale retslære som en
ny »virkelighed« i de sociale institutioner.
a.
Hvordan kan man undersøge retsanvendelse?
Ved retsvidenskab forstår vi traditionelt den retsdogmatiske opgave, som går
ud på at fremstille retsreglerne, således som de autoritativt er eller fungerer
ved domstolene eller i administrativ praksis. Man kan tale om retsvidenskab i
snæver forstand, som alene omfatter retsdogmatikken, eller om retsvidenskab
i vid forstand. Baggrunden for det vide retsvidenskabsbegreb er et behov for
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også at kunne foretage en kritisk vurdering af retsreglerne, hvilket må høre til
en integreret del af retsvidenskabens opgave (Bernt og Doublet 1998, side
14). Tilgangen i denne afhandling hører hovedsagelig til under det vide retsvidenskabsbegreb, da der er tale om en kritik af den måde retsregler, retsanvendelse og retsordenen på det sociale område fremstilles på.
Vi antager ofte uden videre, at retten er de regler, som gælder i samfundets
institutioner. Det er imidlertid min antagelse, at de regler, der fremstilles som
gældende ret, i højere grad er udtryk for juristers ideale fordring til institutionerne og således ikke siger noget om virkeliggørelsen af en gældende ret i det
konkrete sociale arbejde. Derfor opstillede jeg sondringen mellem en formel
social retsorden og retsanvendelse og en reel social retsorden og retsanvendelse. Der må altså sondres mellem, hvorledes socialretten forstås af juristerne, og hvorledes den praktiseres af ikke-jurister i de sociale institutioner.
Kernen i den retsdogmatiske tilgang er den juridiske metode, som på ingen måde er en entydig størrelse, selv om man anvender betegnelsen »metode«. Det er svært at finde to metodebøger, der giver en ensartet opfattelse af,
hvad man skal eller bør bygge på, når man træffer en retsafgørelse. I bogen
Retskilderne og den juridiske metode af Jens Evald tages der udgangspunkt i
det, som Evald betegner som nutidig retskildeteori. Han hævder, at stort set
alle er enige om at systematisere retskilderne i fire hovedgrupper, nemlig lovgivning (grundlov, love, anordninger, bekendtgørelser og cirkulærer), retspraksis (domstolsafgørelser), sædvaner (retssædvaner og kutyme) og »forholdets natur« (Evald 2000, side 7).
Evald anfører, at man i dag taler om »kulturtradition«, »frie faktorer« mv.,
hvilket – ifølge Evald – kun kan forstås som en retskilde, når begrebet anvendes »om det retlige materiale«, som lægger til grund for afgørelsen (Evald
2000, side 45). Med henvisning til begrebet kulturtraditionen lægger Evald
sig op af Ross’ udvikling af begrebet. Ross anvender betegnelsen kulturtraditionen og sætter en parentes om forholdets natur, formentlig fordi sidstnævnte
smager for meget af naturret (Ross 1971, side 116f).
Den fortolkning, som Evald giver, hvor begrebet alene anvendes på det
retlige materiale, hvilket i øvrigt støttes af Preben Stuer Lauridsen (Lauridsen
1977, side 374), afviger dog på væsentlige punkter fra opfattelsen hos Ross.
Ross taler om, at kulturtraditionen får betydning derved, at den er den ånd,
hvormed dommeren læser og tyder loven. Forholdets natur kan også – ifølge
Ross – virke som direkte »retskilde«, dvs. være det grundstof, der inspirerer
dommeren til at formulere den regel, der lægges til grund for hans afgørelse. I
det hele taget har Ross en historisk og hermeneutisk (han anvender dog ikke
disse betegnelser) opfattelse af forholdets natur. Han skriver således (Ross
1971, side 117) om kulturtraditionen:
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»Det er langt snarere således, at der i form af myte, religion, digt, filosofi og kunst lever en
ånd som udtryk for en livsholdning, der er en intim forening af det, vi i abstrakt analyse
kan udskille som henholdsvis vurderinger … og et teoretisk verdensbillede, der indbefatter
en mere eller mindre primitiv samfundsteori.«

Denne tro får karakter af en teoretisk overbevisning, hvis væsentligste funktion er en vurderende livsholdning hos retsanvenderen. Ross skriver videre, at
der kan forekomme en situation, hvor en negativ udgang forekommer dommeren utilfredsstillende, fordi resultatet ikke vil stemme overens med en
vurdering af situationen som er i harmoni med de indstillinger og synspunkter, der ligger til grund i den nedarvede rets- og kulturtradition, og som er
bestemmende for dommerens følelsesmæssige reaktion på det forelagte
spørgsmål (Ross 1971, side 118f).
Det er bemærkelsesværdigt, at Ross i sin beskrivelse af retskilden forholdets natur henviser til myte, religion, digt og filosofi som udtryk for en livsholdning, der kan være bestemmende for dommerens følelsesmæssige reaktion på det forelagte spørgsmål, dvs. få betydning for retsafgørelsen. Disse
refleksioner, som Ross foretager, er efter min opfattelse relevante og betydningsfulde, men synes ikke at have fundet vej ind i en række nyere fremstillinger af den traditionelle metodelære. Således foretager Evald ikke den udbygning af begrebet, som Ross foretager, og hos Blume refereres der slet ikke
til forholdets natur eller kulturtraditionen i afsnittet »retskildetyper« (Blume
2001, side 21). Først i et senere afsnit (Blume 2001, side 28) drøftes begrebet
under overskriften »Pragmatik«, hvor det anføres, at der findes en yderligere
retskildetype, der er givet mange navne, men som sædvanligvis kaldes forholdets natur.
Konsekvensen af, at Blume henregner forholdets natur til pragmatik, er en
efterfølgende sondring mellem retskilder, der er fuldt ud bindende eller determinerende, og de retskilder, der i højere grad er pragmatiske. Disse betragtninger om forholdets natur er af relevans, da netop denne retskilde ofte
forbindes med en reminiscens af naturret, hvilket tydeligst kommer til udtryk
i den af Ross givne beskrivelse af forholdets natur. Imidlertid strider en sådan
fortolkning, hvor forholdets natur betragtes som en egentlig vurderende instans eller med Ross’ ord, »den ånd, hvorigennem lovgivning læses og fortolkes«, mod en analytisk realistisk retskildelære. Mit fokus er – om man vil –
den ånd, eller bedre, den livsverden og selvforståelse, som en socialarbejder
anerkender, og handler ud fra, når han eller hun optræder som retsanvender.
De refererede betragtninger hos Ross om kulturtraditionen synes mere
beslægtet med en hermeneutisk-fænomenologisk tilgang til dommerens retsanvendelse end Uppsala-filosofiens videnskabsfilosofi, som Ross formelt
bygger på. Den mest sandsynlige forklaring herpå er efter min opfattelse, at
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Ross i sin analyse af dommerens retsanvendelse arbejder ud fra en opfattelse
af, at denne aktivitet ikke er af videnskabelig karakter, men, som han udtrykker det, en praktisk handleopgave (Ross 1971, side 160). Denne fortolkning
støtter jeg bl.a. på Bent Schultzers betragtninger om dommerens retsanvendelse i Direktiv Idealisme fra 1964 (side 178f).
Den teoretiske retskildelære har ikke fundet et tilfredsstillende svar på
fænomenet forholdets natur, men har søgt at nedtone betydningen heraf. Der
er imidlertid ikke tale om nogen entydige opfattelser på dette område. Således
skriver Bernt og Doublet (1998 side 233), at Eckhoffs lære om reelle hensyn
som retskildefaktor åbner døren mellem det fagjuridiske og det samfundsmæssige rum. Videre anfører de, at lige netop dette giver os en mere realistisk
forståelse af karakteren af den juridiske aktivitet, men efterlader os samtidig
med en dyb usikkerhed med hensyn til grænserne for retsanvendelsen.
Der findes næppe ifølge Bernt og Doublet en afklarende metodisk beskrivelse af begrebet reelle hensyn, der kan næppe kun være tale om en appel til
»sund fornuft«. I forhold til den danske diskussion er der en væsentlig forskel, hvor fx Evald hævder, at begrebet forholdets natur anvendes på det
retlige materiale, der lægges til grund for afgørelsen, mens Doublet og Bernt
hævder, at reelle hensyn åbner døren mellem det juridiske og samfundsmæssige område.
Hos Zahle fremstilles et konkret retsanvendelsesperspektiv. Han foretager
som nævnt en tredeling af retskilderne i hhv. regulering, tradition og rimelighed. Forholdes natur betegnes som en særlig »retskilde«, som Zahle sammenholder med begreber som reelle hensyn, almindelig retsgrundsætning og
kulturtradition. Videre skriver Zahle (Zahle 1999, side 62):
»Med denne supplerende retskilde er det muligt at konstruere et resultat, som er rimeligt og
acceptabelt.«

Zahle anvender betegnelsen rimelighed, som synes beslægtet med såvel Alf
Ross’ kulturtradition som Bernts og Doublets fortolkning af retskildefaktorens reelle hensyn. Zahles position er imidlertidig afvigende fra de andre
positioner, da han ser den konkrete sag fra retsanvenderens position og således ikke ud fra analytiske kategorier. Den retsfilosofiske analyse handler
derfor om at forstå relationerne mellem norm, person og den konkrete sag.
Zahle sondrer mellem to typer fortolkninger, hvor den ene betegnes som
fri konstruktion og den anden som bunden konstruktion (Zahle 2002, side 26
og side 28). Den fri konstruktion er karakteriseret ved, at fortolkeren betragter
sig som i princippet frit stillet. Han henviser til amerikaneren Kairy, der på
baggrund af en række sager konkluderer, at »ingen af disse sager blev afgjort
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eller kunne afgøres uden henvisning til værdier og valg af politisk natur. De
forskellige begrundelser og præjudikater tjener til at skjule disse sjældent
diskuterede men uundgåelige sociale og politiske bedømmelser«. Zahle bemærker, at der ikke er belæg for at antage, at domstole generelt lader deres
afgørelser diktere af politiske hensyn, men derimod i højere grad af samfundsmæssige værdier, der på en mere almen måde indgår i retlige bedømmelser i administrationen og ved domstolene. Den bundne konstruktion beror
på, at fortolkeren – retsanvenderen – gennem fortolkningen trækker en linje
tilbage til den tekst, der er udgangspunkt for fortolkningen, men tillige fører
denne linje op til nutiden, hvor fortolkningen sker, og livet skal leves med
fortolkningens resultat.
Den bundne konstruktion karakteriserer Zahle som hermeneutisk og henviser til Hans Georg Gadamer, hvor tekstens horisont, fx en lov eller en aftale, smelter sammen med fortolkerens horisont, som den der stiller spørgsmålet om, hvorledes en tekst skal fortolkes i den konkrete situation. Dommerens
resultat er udtryk for, (Zahle 2002, side 29), at tekstens forudsætning udstrækkes til også at gælde den aktuelle horisont. Men den hermeneutiske
strukturering af problemet udelukker ikke det modsatte resultat (som andre
dommere er nået til). Konklusionen for Zahle er, at fortolkningen både er en
bunden reproduktion men også en fri konstruktion. Den er både bunden og
konstruktiv.
Zahles fortolkningsteori placerer retsanvenderens livsverden og selvforståelse centralt i retsanvendelsen. Det særlige problem, når vi taler om retsanvendelse på det sociale område, er imidlertid det, der hos Zahle betegnes som
den bundne konstruktion. Hos socialarbejderne forholder det sig anderledes
end hos juristerne. Tekstens horisont – lovgivning, praksis mv. – er ikke til
stede hos ikke-jurister, fx socialarbejdere, på samme måde som hos jurister.
De ovenfor refererede undersøgelser peger klart i retning af, at retlige tankeformer stort set ikke er tilstedeværende hos retsanvendere på det sociale område i første instans sager. Det, som Zahle betegner som tekstens horisont, er
hos socialarbejdere erstattet af en anden horisont, som i høj grad handler om
social behandling og kun i mindre grad om sagsbehandling. Det betyder, at
man ikke kan tale om en bunden konstruktion, når socialarbejdere fortolker
retligt materiale mv. i forbindelse med retsanvendelse, men lovtekster mv.
skal erstattes med socialarbejderprofessionens opfattelse af forpligtende retlige tekster, som de fortolker i forbindelse med deres retsanvendelse.
Det er velkendt, at socialarbejdere på det retlige område som hovedregel
orienterer sig ud fra interne instrukser (kontorcirkulærer), der er udformet af
socialforvaltningens ledelse ud fra en fortolkning af retligt materiale og den
konkrete socialpolitik. Disse instrukser bygger ofte på vejledninger, cirkulæ78
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rer og egentligt retskildemateriale, uden det dog er muligt at se, hvad der er
forpligtende retskilder, og hvad der alene angår den interne administration. Se
også Ketscher 2002, side 165.
Der kan drages den foreløbige konklusion, at Zahles retskilde- og fortolkningsteori slår bro mellem den mere teoretiske del – den traditionelle retskilde- og metodelære – og det kontekstafhængige rum, som retsanvendelsen
foretages i. Opgaven i den empiriske del af denne afhandling er bl.a. at beskrive det, som hos Zahle hedder tekstens horisont, og hos Ross kaldes den
ånd, hvorigennem det retlige materiale fortolkes. Først når der foreligger et
ordentligt empirisk grundlag herfor, er det muligt at sige noget nærmere om,
hvorledes en reel retsorden og retsanvendelse i de sociale institutioner i dag
kan beskrives.
1. Grænser for den retsdogmatiske metode
Tidligere har jeg behandlet Ketschers og Klausens mere generelle retssyn. I
dette afsnit er spørgsmålet, om de retsdogmatiske fremstillinger af socialretten lover noget, som de ikke kan indfri på grund af det metodekoncept, som
de er knyttet til. Hensigten i den følgende analyse er således at afklare, hvorvidt den retsdogmatiske metode giver et adækvat billede af retsanvendelsen i
de sociale institutioner. Spørgsmålet er, om disse fremstillinger, som de selv
hævder, eller antyder, beskriver, hvorledes en socialarbejder anvender ret, når
han eller hun træffer en afgørelse. Det er vigtigt at holde sig for øje, at afhandlingens perspektiv er førstegangsretsanvendelsen, dvs. den retsanvendelse, der helt overvejende foretages af ikke-jurister. Så snart en sag ankes til et
af de sociale nævn, inddrages som hovedregel juridisk assistance, hvorved
sagen indlejres i en traditionel juridisk forståelsesramme.
Ketscher skriver (Ketscher 2002, side 151), at grundelementerne i retsvidenskaben er retskilderne og retlige argumentationsfigurer. Det er det samlede retskildebillede, der er udgangspunkt for beskrivelsen af denne sociale
retsorden. Ketscher anfører (Ketscher 2002, side 178), at det nok må forventes, at retskildeanvendelsen og fortolkningsmønstre vil tendere mod at blive
mindre myndighedsvenlige og mere orienteret mod styrkelsen af individuelle
rettigheder, og i øvrigt, som tidligere anført, må retskilderne opfattes som
ikke alene at være de nationale retskilder, men der må også medregnes internationale retskilder som fx EU-retten og EMRK-konventionen. Der er ingen
tvivl om, at Ketscher repræsenterer en retsdogmatisk tilgang, hvor den retsvidenskabelige aktivitet er retssikkerhedsorienteret. En retssikkerhedsmæssig
synsvinkel er central for Ketscher, måske mest i 1. udgaven (Ketscher 1998,
side 23), hvor der skrives:
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»Denne fremstilling er retssikkerhedsorienteret. Hermed er den også udtryk for en gammel
og værdifuld retsvidenskabelig tradition. Dette indebærer, at det er fremstillingens fokus at
forstå og fortolke regelværket i en retssikkerhedsmæssig kontekst. Retssikkerheden indebærer, at sigtet i fortolkningen og retsanvendelsen er at sørge for, at den enkelte får sin
ret.«

Sidste del af dette udsagn er interessant, for spørgsmålet er, om den retsdogmatiske analyse overhovedet kan sige noget om, hvorvidt den enkelte får sin
ret? I den senere udgave (Ketscher 2002, side 27) er synsvinklen fremstillet
noget anderledes, idet den denationale retskildeopfattelse synes at slå tydeligere igennem. Ketscher anfører:
»Denne fremstillings udgangspunkt er rettighedsorienteret. Dette er baseret i såvel en
forståelse præget af menneskeretten, som af traditionelle retssikkerhedsmæssige overvejelser. Sigtet i fortolkning og retsanvendelse er orienteret mod, at den enkelte får sin ret«
(min kursivering).

Videre skriver Ketscher (Ketscher 2002, side 28), at den enkeltes ret kan
være beskrevet i materielle regler, dvs. retten til bestemte ydelser på et bestemt niveau eller i sagsbehandlingsregler mv. Det betyder, at undersøgelsen
af, hvorvidt den enkelte får sin ret, alene bygger på en undersøgelse af retsregler. Der er imidlertid ingen undersøgelse af, hvorvidt borgere faktisk får
deres ret.
I en anerkendt norsk fremstilling af Asbjørn Kjønstad, Jan Fridthjof Bernt,
Alice Kjellevold og Harald Hove Sosial trygghet og rettssikkerhet gives der
også en fremstilling af socialretten, hvor spørgsmålet om retssikkerhed anskues ud fra en traditionel retskildelære (Kjønstad 2000, side 199).
I disse fremstillinger ligger som ureflekteret sandhed, at det, der fremgår
af juristers idealfordring, samtidig er det, der ligger til grund for retsanvendelsen i de sociale institutioner. Dette kommer også tydeligt frem hos John
Klausen i bogen Offentlig forsørgelse, der i sin undertitel lægger vægt på
retssikkerheden (En analyse af retssikkerheden mellem skøn, ret og pligt).
Klausen kalder sin reviderede ph.d.-afhandling for en retssikkerhedsorienteret
analyse. Det forstår han på følgende måde (Klausen 2002, side 17):
»Retssikkerhed betyder sikkerhed for, at retten sker fyldest eller blot virkeliggørelse af
gældende ret (min kursivering). Det overordnede mål med retssikkerhed er dermed at
sikre, at borgerne får de rettigheder og ydelser, som de har krav på efter lovgivningen, og
ikke pålægges andre pligter end dem, der er hjemlet i lovgivning.
Den enkeltes ret er beskrevet i materielle regler (ret til en bestemt ydelse på et bestemt
niveau) og formelle (gennem sagsbehandlingsregler, klageregler etc.). Myndighedernes
sammensætning (politisk eller professionelt) har dog også betydning for den enkeltes
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mulighed for at få sin ret. En retssikkerhedsorienteret analyse må derfor have fokus på 1.
instans retsanvendelse.«

Her er ingen tvivl om, at den analyse, som Klausen vil foretage, er orienteret
imod, at borgeren får de konkrete rettigheder og ydelser, herunder den sagsbehandling, som vedkommende har krav på efter lovgivningen, og sigtet er 1.
instans retsanvendelse. Dette udgangspunkt gentages side 289.
Min indsigelse imod denne retsdogmatiske tilgang – dvs. en entydigt normativ analyse – er, at den lover noget, som den ikke kan indfri. Det hævdes,
at man vil undersøge, om borgeren får en række rettigheder og en bestemt
sagsbehandling, men dette spørgsmål undersøges ikke. I stedet undersøges
det retlige normindhold, som fortolkes og udlægges i overensstemmelse med
den retsdogmatiske tradition. Hermed er intet sagt om, hvorledes den enkelte
borger er stillet i førstegangsretsanvendelsen i de sociale institutioner. Der er
alene udtrykt en bestemt faglig fortolkning, der kendetegner juristers arbejdsmåde.
Problemet får en særlig dmension i Ketschers fremstilling af retskildelæren, hvor det samlede retskildebillede, som indeholder et bredere spekter af
retskilder, herunder EU-ret og internationale konventioner. Jeg vil ikke bestride rigtigheden af dette synspunkt. Der er, som Ketscher påviser (Ketscher
2002, side 152ff), nationale og internationale tendenser i teori og domstolenes
praksis belæg for at tale om et bredere retskildebillede. Når det imidlertid
drejer sig om førstegangs-retsanvendelsen i de sociale institutioner, har jeg
hverken i mine egne empiriske studier eller andre undersøgelser set borgere,
sagsbehandlere, socialchefer eller politiske ledere, som har så meget som
overvejet, at fx EU-retskilder skulle have nogen betydning i den konkrete
institutionelle praksis.
Der er ikke tvivl om, at når en sag påklages til Det sociale nævn eller optages til bedømmelse af Den Sociale Ankestyrelse, så kan sådanne betragtninger få betydning, men når vi taler om førstegangsretsanvendelse forekommer sådanne betragtninger ganske uvirkelige. Hertil kommer, at en stadig
stigende del af den sociale lovgivning kommer fra fællesskabsretten, hvilket
dog ikke ændrer ved det forhold, at det i de sociale institutioner opfattes som
national lovgivning.
I 4. del af afhandlingen kommer jeg nærmere ind på den særlige betydning
af de fjerne sociale retskilder, som Ketscher inddrager.
2. Teori og praksis – videnskab og retsanvendelse
Håkan Hydén drøfter betydningen af valg af metode og hævder i den forbindelse (Hydén 2002, side 67), at retsvidenskaben har et kompliceret forhold til
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relationen mellem teori og praksis, da retsordningen selv kommer ind som en
mellemkommende variabel. Teorien kommer til at udfylde praksisfeltet således, at retten kommer til at virke som en teoretisk ideologi, der skal vejlede
for stillingtagen i praksis. Han rejste derfor spørgsmålet om, hvilken rolle
retsvidenskaben spiller for teoriens og praktikkens udvikling.
Spørgsmålet er relevant for nærværende afhandling. Valget af en retsdogmatisk metode – fx Ketschers, Kjønstads og Klausens metodevalg – viser,
hvorledes dette valg kommer til at usynliggøre førstegangsretsanvendelsen i
de sociale institutioner. Den retsdogmatiske metode virker som en aktiv form
for usynliggørelse af det, som man rent faktisk ønsker at sige noget om, nemlig om hvorvidt borgeren får sin ret, eller om den virkeliggjorte retssikkerhed.
Hydén anfører (Hydén 2002, side 80), at det klassiske dommerperspektiv,
hvor retten anskues oppefra og ned, overtages af den juridiske forsker, som
iklæder sig dommerens perspektiv og ser det som sin funktion at tolke retten i
forskellige situationer. Hydén skriver videre (Hydén 2002, side 81), at denne
problemstilling er underbelyst i retsvidenskaben, særlig når det gælder analyser af forholdet mellem teori og praksis inden for retsvidenskabens område.
Hydén formulerer det således (Hydén 2002, side 82):
»Den rättsdogmatiska vetenskapens funktion är fremförallt en fråga om att skapa kunskap
om rättens innehåll. Den rättsvetenskapliga teorin och metoden når s a s inte ända ner till
praktiken. Den stannar vid en idelatypisk beskrivning av hur rätten tänker sig att praktiken
skall gestalta sig. På detta sätt är juridiken en normativ vetenskap, säger man. Den sysslar
med praktiska satser och inte teoretiska, dvs. dess giltighet hänger inte samman med att
den är en sann avbildning av än praktik. Rättsdogmatiken är inte empirisk. Den hämtar
sina giltighetskriterier från rätten som ideologisk system, där olika utsagor om rättens
innehåll skall stå i överensstämmelse med rätten som system.«

Jeg kan næppe udtrykke det mere præcist end Hydén men vil tilføje, at problemet, som jeg ser det, er, at den traditionelle retsdogmatik mere eller mindre lader som om, at den beskriver den sociale praksis, men alene beskriver et
retligt normindhold. Herved kommer den til at usynliggøre et interessant
retsvidenskabeligt felt. Min konklusion er ikke, at den retsvidenskabelige
tradition med center i den retsdogmatiske metode er forkert, men snarere at
denne snævre tilgang i højere grad bør reflektere over grænserne for den
retsdogmatiske metode og i forbindelse hermed acceptere behovet for retsvidenskabelige tilgange, der kan kaste lys over en faktisk retsanvendelse. Der
bør sondres klart i mellem forskning, der beskriver og analyserer juristers
idealfordringer til samfundets institutioner, og den forskning, der retter sig
mod at beskrive og analysere den faktiske retsanvendelse i institutionerne.
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3. Operationel retssociologi
I den danske retssociologiske tradition er den ovenfor drøftede problemstilling ikke tydeligt til stede. Under betegnelsen operationel retssociologi drøftes virkningerne af enkelte love, herunder om myndighederne anvender lovene, og hvordan en eventuel virkning kan beskrives. Dalberg-Larsen (1999
side 247) henviser til, at lovenes virkninger kan være af meget forskellig art,
og en del virkninger realiseres i og med, at lovene vedtages af den lovgivende
myndighed. Fokus for den operationelle retssociologi er virkningerne af love,
som er vedtaget med det erklærede formål at fremkalde den ene eller anden
type virkning ude i samfundet, hvor man ser særligt på, hvorvidt de erklærede
formål med loven er blevet realiseret eller ej, samt på, hvilke faktorer der kan
forklare lovgivningens »succes« eller »fiasko«.
Dalberg-Larsen gennemgår en række forhold, der har indflydelse på lovens virkninger. Det drejer sig om otte grupper af faktorer. Først er der selve
loven, dens indhold mv., retssystemet i øvrigt og spørgsmålet om, hvordan
myndighederne fungerer. Yderligere nævner Dalberg-Larsen borgernes holdning til lovens budskab, lovgivningens politiske baggrund og de aktuelle
politiske styrkeforhold. Endelig nævnes spørgsmålet om ressourcer og de mere indirekte årsager, herunder de strukturelle (Dalberg-Larsen 1999, side
250ff). Dalberg-Larsen redegør videre for nogle metodiske problemer, som
refererer sig til klarlæggelse af lovgivningens intentioner, spørgsmålet om
realiseret målsætning og om indfrielse af lovens intentioner. Dalberg-Larsen
angiver vanskelighederne ved præcist at bestemme, hvorvidt nogle givne forhold i samfundet alene må anses som et resultat af en påvirkning af lovgivning, eller de har andre årsager. Han kredser om den efter min opfattelse centrale problemstilling men får ikke, som Hydén, fat i selve kernen, nemlig
hvorvidt den juridiske teori, således som den udtrykkes i en retskilde- og metodelæren står imellem den retsdogmatiske forsker og institutionernes praksis.
I en anden lærebogsfremstilling af Flemming Balvig et al., Retten i samfundsmæssig belysning, foretages en række refleksioner om forholdet mellem
teori og praksis (Balvig 1998, side 328). Heller ikke her drøftes muligheder
og begrænsninger ved en traditionel retsdogmatisk tilgang.
Konklusionen vedrørende den retsdogmatiske metode er, at den, formentlig utilsigtet, udgør en aktiv form for usynliggørelse af en række sociale fænomener af betydelig retsvidenskabelig interesse. Det drejer sig om spørgsmålet om, hvorvidt borgerne rent faktisk får de rettigheder og pålægges de
pligter, som fremgår af den lovgivning og den retspraksis, der følger af den
demokratiske orden i vort samfund. Den usikkerhed om det retlige grundlag
for det sociale arbejde, der kommer til udtryk i allerede eksisterende undersø83
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gelser som ovenfor refereret, holdes tilsyneladende systematisk uden for den
retsvidenskabelige analyse. Opgaven med det empiriske studie er at gøre
denne virkelighed synlig.
4. Den retlige »virkelighed«
Der findes ikke en sand retlig virkelighed. I første del af afhandlingen vil jeg
sammenholde en empirisk faktisk retslære og retsanvendelse – de sociale
aktørers retsopfattelse – med juristernes idealfordring til de sociale institutioner. Når der er foretaget en sammenligning mellem disse to virkelighedsopfattelser, kan vi i den 3. del af afhandlingen foretage en refleksion over social
retfærdighed og en ideal retslære og efterfølgende i 4. del foretage en overvejelse over det praktisk mulige.
For at løse den stillede opgave må den retsdogmatiske metode suppleres
med metodiske redskaber, som er egnede til at kaste lys over førstegangsretsanvendelsen. Nøgleordet i dette supplement er fænomenologi. Formålet
med en fænomenologisk tilgang er at modvirke den ovenfor beskrevne teoretiske kolonisering af retsanvendernes og de øvrige aktørers livsverden. Antagelsen er, at alt, hvad en retsanvender ved, kommer fra erfaringer ud fra oplevelser af den verden, som den pågældende indgår i. Den fænomenologiske
tilgang udgør et supplement til den retsdogmatiske tilgang, da den inddrager
konkrete erfaringer, der ikke uden videre kan generaliseres til universelle
principper. Man kan sige, at en fænomenologisk tilgang er kritisk over for
metoder, der reducerer menneskets betydning og den fælles livsverden, som
fx borgere og sociale aktører deler.
5. Opsamling
I dette afsnit har jeg søgt at vise, at der eksisterer forskellige virkeligheder
omkring retsanvendelsen i de sociale institutioner. Den retsdogmatiske metode er ikke tilstrækkelig til at afdække førstegangsretsanvendelsen i de sociale
institutioner. Det bliver en opgave i næste afsnit at udvikle metodiske redskaber, der er egnet til at sætte fokus på det forskningsfelt, der handler om
førstegangsretsanvendelse i de sociale institutioner. Herved vil jeg kunne
fremvise to billeder af den sociale retsanvendelse hhv. det billede, som fremgår af velkendte socialretlige fremstillinger, som jeg betegner som juristers
idealfordring til de sociale institutioner og herefter et andet billede, der viser
den faktiske retsanvendelse ud fra en hermeneutisk, fænomenologisk og narrativ undersøgelsesstrategi.
Man kan ikke udnævne det første eller andet billede som værende korrekt,
retfærdigt eller gyldigt. Hertil må anvendes et normativt ideal, der ligger uden
for den sociale retsorden. I tredie del vil jeg derfor søge at udvikle et tredje
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billede, som jeg betegner som en ideel social retslære. Dette billede søger ud
fra dels velkendte retsfilosofiske betragtninger, dels den nyeste udvikling
inden for Frankfurterskolen at fremstille den ideale sociale retslære. I afhandlingens fjerde del vil den ideale retslære blive set i lyset af de nye tendenser
inden for offentlig administration, navnlig den såkaldte modernisering af den
offentlige sektor, og på dette grundlag vil jeg søge at opstille et fjerde billede,
som jeg betegner som den politisk mulige og juridisk acceptable sociale retslære.

3.

En hermeneutisk, fænomenologisk og narrativ undersøgelsesstrategi.

3. En hermeneutisk, fænomenoisk …
a.
Fra kendsgerninger og analytiske teorier til det der viser sig
Ifølge konklusionen i det foregående afsnit er den retsdogmatiske udforskning af retten hverken falsk eller overflødig men nok selvovervurderende,
således forstået at den antager at kunne bestemme, hvad retten i praksis er.
Retsdogmatikken er et objektivistisk forsøg på at definere virkeligheden som
noget absolut uafhængigt af retsanvendere, subjektivitet og historisk tradition.
Formålet med en hermeneutisk-fænomenologisk undersøgelsesstrategi er
netop at bryde med den objektiverede tilgang til retten, der let kommer til at
give et reduceret billede af det retlige synsfelt.
Grundtanken i den hermeneutiske tilgang er, at der ikke er nogen forståelsesadgang til et menneske eller en tekst, uden den forståelse et menneske
allerede møder op med, dvs. en eller anden forudforståelse. En objektivistisk
retsdogmatik foretager en adskillelse af mennesket i noget subjektivt og noget
objektivt. Hermeneutikken opløser denne modsætning, sådan som Heidegger
gør med begrebet »In der Welt-sein«, som Gadamer arbejder videre med
(Gadamer 2004, side 242f). Med dette udtryk siges, at mennesket ikke står
over for noget, men allerede er i verden. Mennesket er ikke noget punktuelt,
men allerede ude ved det omgivende værende. Mennesket er allerede der –
nemlig i verden. Begrebet »historicitet« udtrykker, at mennesket har en tidslighed, der ikke blot er en ydre omstændighed, men derimod mennesket i
selve sin måde at være på. Vi lever ikke i et historisk tomrum, men ser verden
ud fra et perspektiv, som er formet af fortiden, og som bærer interessen for
fremtiden med sig. Mennesket er ud fra sproglig overlevering indfældet i
traditionen.
Det er ofte vanskeligt at adskille et fænomenologisk perspektiv fra et hermeneutisk. I det følgende anvender jeg som hovedregel alene begrebet fænomenologisk, men heri er underforstået, at mennesket er et hermeneutisk
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væsen – dvs. historisk situationeret. Fænomenologien er optaget af situationen, da vi altid er i situationer, selv om vi ofte ikke tænker nærmere over det.
Vor tilstedeværelse i en situation er kendetegnet ved en rettethed mod noget
eller nogen. En sådan rettethed har, fx gennem den sociale retsanvendelse og
parternes kropslige tilstedeværelse, både en før-teoretisk rettethed mod sagens ordning og en fornuftsrettethed, der kan indeholde mere eller mindre
teoretisk indsigt. I det følgende skal jeg give en introduktion til, hvorledes jeg
opfatter fænomenologien som en del af en juridisk undersøgelsesstrategi.
1. Fænomenologi
Ofte bliver fænomenologi betragtet som det blot subjektive eller overfladiske,
hvilket imidlertid ikke er korrekt. Fænomenologi betyder videnskaben om
fænomenerne og handler om det, der umiddelbart viser sig – ikke som noget
blot subjektivt – men derimod som fænomenets egen fremtrædelsesform. Jeg
opfatter fænomenologien som et bidrag til en retssociologisk analyse af retlige fænomener og de forståelsesstrukturer, som tillader, at disse fænomener
viser sig. Interessen koncentrerer sig om fænomener som retsanvendelse,
retsopfattelser, sagsbehandling og de mere konkrete rettigheder, som borgerne har fået tillagt.
Der er ikke alene tale om en analyse af formelle rettigheder, hvilket er en
opgave, som hører under den retsdogmatiske analyse. Derimod er det
spørgsmålet om, hvorledes disse fænomener kommer eller ikke kommer til
syne hos centrale aktører. Den undersøgelsesstrategi, jeg bringer i anvendelse, samler sig om et førstepersons perspektiv. Det er imidlertid ikke mit førstepersonsperspektiv, men en hermeneutisk analyse af de sociale aktørers
førstepersonsperspektiver. Disse perspektiver er for de sociale aktører og for
mig som forsker historisk og socialt betingede, dvs. vi anskuer »virkeligheden« ud fra en horisont, der begrænser vort synsfelt. Jeg er således som forsker ikke en neutral iagttager af en socialarbejders eller borgers førstepersonsperspektiv, men en medfortolker af dette perspektiv, som ender med
at blive mit førstepersonsperspektiv, indtil jeg danner mig et nyt.
Forskellen i forhold til den retsdogmatiske tilgang er, at den hermeneutiskfænomenologiske undersøgelsesstrategi ikke sætter fokus på lovtekster, praksis mv., men retter sig mod centrale aktørers erfarings- og erkendelsesmuligheder. Et sådant undersøgelsesideal ønsker at forstå de principielle betingelser for den sociale retsanvendelse i institutionerne. Der er ikke tale om en
psykologisk interesse, men om en retsteoretisk. De fænomener af retlig interesse, som er genstand for undersøgelsen, overskrider grænsen for det blot
subjektive ved at bygge på en intersubjektivitet, dvs. en fælles forståelse, som
er til stede i de institutioner, der er indlejret i et samfund.
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Den måske mest grundlæggende forskel på en positivistisk og en fænomenologisk tilgang til juraen er synet på de såkaldte retskilder. I den positivistiske, herunder den stadigt praktiserede positivisme, er retskilderne ahistoriske,
kontekstfrie analytiske kategorier, som er til rådighed for fortolkning og retsanvendelse. Nævnes kan fx Evalds Retskilderne og den juridiske metode fra
2000 og Peter Blume Juridisk metodelære fra 2001.
I den fænomenologiske tilgang kan retten ikke findes i analytiske kategorier, der ikke er en følge af retsanvenderes livsverden. I stedet vil fokus være
på, hvad der anerkendes som ret i praksis af nogle aktører. I Danmark var det
Bornemann den yngre, der i 1863 først introducerede begrebet retskilder, men
det var i en fænomenologisk kontekst. Den objektivt forbindende kraft får
retten (Bornemann 1863, side 45) »fordi disse Manges Anerkendelse godtgør,
at Reglen er anerkendt af Samfundet«. I den positivistiske tilgang er en retskilde, fx en lov, bindende, (Evald 2000, side 13) »… når den er tilvejebragt i
overensstemmelse med grundlovens regler om vedtagelse af love«. Med
Goos og Bentzon forlod dansk retskildelære det fænomenologiske udgangspunkt og bevægede sig over i de positivistiske, analytiske kategorier, hvor de
siden har opholdt sig (Høilund 1998, kapitel 2 og 3). I mit perspektiv er det
ikke afgørende om en lov er formelt bindende, fordi den er blevet til på en
bestemt måde. Det interessante er den retsorden, der praktiseres i samfundets
institutioner.
I min tid ved Center for Etik og Ret, Københavns Universitet, havde vi et
seminar om passiv og aktiv dødshjælp. En overlæge redegjorde for praksis på
hans hospital vedrørende livstestamenter. Lidt inde i redegørelsen kom der en
kraftig indvending fra en universitetsansat strafferetsjurist, der hævdede, at
den praksis, som foregik på overlægens hospital, var aktiv dødshjælp og derfor at betragte som drab. Til min ærgrelse betød indvendingen, at overlægen
skyndte sig at nedtone sin fremstilling af hospitalets praksis. For mig at se var
det vigtigere at få at vide, hvordan man på hospitaler – ud fra lægernes
livsverden – fortolker livstestamenter, end en retsteoretikers udlægning af
nogle retskilder.
2. Fænomenologi forstået som førstepersonsperspektiv
Med det velkendte fænomenologiske udsagn »til sagen selv« signaleres en
afgørende forskel i forhold til en retsdogmatisk tilgang. Den fænomenologiske tilgang lader sagen eller fænomenerne tale i stedet for at fortabe sig i
forskellige retsteoretiske konstruktioner. Et helt centralt element i den fænomenologiske tilgang er livsverdenen, der indeholder førstepersonsperspektivet. Dan Zahavi formulerer det således (Zahavi 2003 side 30):
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»Hvad er livsverdenen, og hvad ligger der i denne rehabilitering af den? Livsverdenen er,
ikke overraskende, den verden, vi lever i. Det er den verden, vi i dagligdagen tager for
givet, det er den førvidenskabelige erfaringsverden, som vi er fortrolige med, og som vi
ikke stiller spørgsmålstegn ved. Hvorfor skal den rehabiliteres? Fordi livsverdenen er
blevet glemt og fortrængt af videnskaben, selv om den udgør videnskabens historiske og
systematiske meningsfundament. Selv de mest eksakte og abstrakte videnskabelige teorier
støtter sig til den før-videnskabelige evidens, der hører hjemme i livsverdenen.«

Pointen er, at videnskaben, fx en retskilde og metodelære, er funderet på en
livsverden, der over tid er blevet til teoretiske antagelser, som indgår i undervisning og videreføres i daglig praksis. En fænomenologisk tilgang vil således på ingen måde bestride den snævre retsvidenskabs værdi, men vil hævde,
at en fænomenologisk tilgang kan bringe nye indsigter og udvide vores forståelse om den retlige virkelighed.
Som anført betragtes en fænomenologisk tilgang ofte som subjektiv og
derfor uvidenskabelig. På det retlige område er denne indsigelse bl.a. fremført
af Ross. Det er en kendt sag, at den realistiske retslære hviler på en grundsætning, der gentages adskillige steder fx hos Stuer Lauridsen (Retslære 1977,
side 94), hvorefter retsvidenskaben skal være en videnskab, der beskriver
virkeligheden, har sin genstand i det eksisterende samfund og må stå og falde
med, om den stemmer overens med realiteterne i dette samfund. Ross skriver
(Ross 1971, side 85), at de realistiske teorier er enige om at tyde retsnormernes gælden som udtryk for en vis social effektivitet: »En gældende lov adskiller sig fra blotte udkast eller reformkrav derved, at dens normative ideindhold
er virksomt i retslivet«. Ross anfører fx – hvad jeg er enig i – at retsfænomener omfatter såvel retsforestillinger som retshandlinger. Der åbner sig ifølge
Ross to veje til bestemmelse af normernes reale korrelat.
Ross er ude i samme ærinde, som jeg er i nærværende afhandling. Han vil
undersøge retsfænomener som hhv. retsforestillinger og retshandlinger. Forskellen er, at jeg koncentrerer mig om retsanvendelse i de sociale institutioner, mens Ross taler om retsfænomener i almindelighed. De to veje betegner
Ross som hhv. den ideologiske og den behavioristiske retning, hvor den
førstnævnte på en række punkter er beslægtet med en fænomenologisk orienteret tilgang. Denne retning beskriver Ross således (Ross 1971, side 85f):
»Den ideologiske realisme søger rettens realitet i de handlingsforestillinger og – impulser
der faktisk besjæler mennesker. Normen er gældende, for så vidt den indgår i den ideologi
der faktisk opleves, og som man kan kalde for retsbevidstheden. Disse oplevelser er psykiske kendsgerninger, og det er dem der er det egentlige realindhold af retsvidenskabelige
påstande om gældende ret. Verifikationsopgaven består derfor i en påvisning af, at en regel
omfattes af den almindelige retsbevidsthed.«
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Når man bortser fra talen om psykiske fænomener og verifikationsopgaven,
er der en parallel til det, som jeg forstår ved en hermeneutisk-fænomenologisk undersøgelsesstrategi. Den centrale indvending imod den ideologiske
realisme er ifølge Ross, at retsbevidstheden er et individual-psykologisk begreb. Ross skriver videre (Ross 1971, side 87):
»Ved at knytte begrebet gældende ret til den individuelle retsbevidsthed gør man retten –
ligesom moralen – til et individuelt fænomen.«

Med denne begrundelse afviser Ross det, han kalder for den ideologiske realisme. Imidlertid hviler Ross’ indvending på en misforståelse. Han antager, at
der er tale om individuelle fænomener, hvilket det ikke er. I fænomenologien
taler man om intersubjektiviteten, som er en relation mellem subjekter, og
som derfor også kan analyseres videnskabeligt, da intersubjektiviteten udtrykker en vis kohærens. Intersubjektiviteten er en medsubjektivitet, som er
til stede allerede før det konkrete møde med andre mennesker. Man kan også
tale om mellemsubjekter, dvs. overensstemmelse mellem flere personers
subjektive oplevelser, som kan undersøges metodisk, da der må stilles krav
om, at flere deltagere skal kunne opnå samme resultater ved observationer af
samme fænomen. Der er altså tale om en standardisering, der gør det muligt
rent videnskabeligt at anvende den fænomenologiske tilgang.
Jeg vil ikke forsøge at trække på hverken den ideologiske eller hermeneutiske realisme. Mit mål er at supplere den retsdogmatiske tradition med redskaber, der er egnede til at belyse førstegangsretsanvendelsen i de sociale
institutioner.
3. Alfred Schütz’ fænomenologi
En af de første, der samfundsvidenskabeligt udformede en fænomenologisk
tilgang, var juristen og sociologen Alfred Schütz. Han analyserer forskellige
verdener, som opleves i et fællesskab med andre, der giver mening for de
personer, der indgår heri og er udgangspunktet for vurderinger og handlinger.
Schütz taler om begreber af første orden, som angår de udtryk for tanker og
sprogfænomener, som findes i konkrete fællesskaber, og begreber af anden
orden, som beskriver og analyserer fænomenerne af første orden.
Disse betragtninger er beslægtede med det førstepersonsperspektiv, som
jeg beskrev ovenfor, men der er tilføjet et begreb om anden orden, der handler om den videnskabelige begrebsdannelse og systematisering. Om denne
anden orden skriver Schütz (Schütz 1975, side 21):
»Al vor viden om verden, såvel i common-sense som i videnskabelig tænkning, involverer
konstruktioner, dvs. et sæt af abstraktioner, generaliseringer, formaliseringer, idealiserin-
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ger, som er specifikke for det pågældende tanke-konstruktionsniveau. Strengt taget eksisterer der ikke sådanne ting som rene kendsgerninger. Alle abstraktioner er fra begyndelsen
kendsgerninger, der er udvalgt af vor bevidstheds aktiviteter fra en universel kontekst.«

Der er tale om et hermeneutisk perspektiv, selv om Schütz ikke bruger dette
begreb, men dog fremhæver, at al fortolkning af denne verden er baseret på et
lager af tidligere erfaringer, der er overleveret os af forældre eller lærere.
Disse erfaringer udgør det, som Schütz kalder den for håndende værende
viden og fungerer som et referenceskema (Schütz 1975, side 24). Man kunne
lige så godt her have talt om en forforståelse eller horisont, men Schütz’ begrebsanvendelse er ikke dårlig, da han netop taler om et bestemt socialt rum
og den for håndende værende viden i dette sociale rum. Herved konkretiseres
den fænomenologiske tilgang således, at man kan tale om socialforvaltningen
som et socialt rum og koncentrere analysen om den for håndende værende
viden hos de centrale aktører. Forestillingen om intersubjektivitet er central i
den forbindelse. Schütz formulerer det således (Schütz 1975, side 32):
»At dele et fællesskab i rum medfører, at en vis sektor af omverdenen er lige meget inden
for hver partners rækkevidde og rummer genstande af fælles interesse og relevans. For
hver partner er den andens krop, hans bevægelser, hans gang og ansigtsudtryk umiddelbart
iagttagelige, ikke blot som omverdenens ting eller begivenheder, men i deres fysionomiske
betydning, dvs. som symptomer på den andens tanker. At dele et fællesskab i tid – og dette
betyder ikke blot ydre (kronologisk) tid, men i indre tid – medfører at hver partner deltager
i den andens fremrullende liv, kan gribe den andens tanker i et levende nærvær, som de
opbygger skridt for skridt. De må således dele hinandens anticipationer af fremtiden som
planer, eller håb eller ængstelse.«

Der ligger nogle principielt meget vigtige overvejelser om social adfærd i
disse betragtninger. Vores adfærd er grundlæggende præget af det sociale
rum, vi befinder os i, og ændrer karakterer alt efter hvilket rum, vi befinder os
i. Zygmunt Bauman har udtrykt dette fænomen meget klart (Bauman 1994,
side 194):
»En person, der med indre overbevisning foragter tyveri, mord og overfald, kan en dag
selv med relativ lethed udføre disse handlinger, hvis vedkommende beordres hertil af en
myndighed. Adfærd, som er utænkelig hos et individ, der handler på egen hånd, udføres
uden tøven, når det sker efter ordre.«

Standpunktet er trukket hårdt op hos Bauman, men hensigten med disse citater er at forklare, at der er forskel på en abstrakt analyse af begrebet gældende
ret og så den dømmekraft, der udfolder sig i de sociale institutioner, når en
social retsanvender træffer retsafgørelser. Det sociale arbejde udfolder sig i
organisationer, der er normpluralistisk funderet og ofte mere eller mindre
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traditionsbundne med dertil hørende vaner og traditioner. I dette komplekse
rum udfolder socialarbejderen en dømmekraft, der resulterer i tilblivelsen af
retsnormer, som er under påvirkning af medsubjektiviteter eller hviler på et
inter-subjektivt grundlag.
Denne tilblivelse af retsnormer er resultatet af anerkendelseskampe, hvori
bl.a. indgår politiske og økonomiske normer. Denne normpluralisme er ikke
mekanisk, men har nærmere karakter af fænomenologisk funktionalisme,
hvor resultaterne af anerkendelseskampene viser sig i institutionerne, som de
normer der bør praktiseres.
Det betyder, at tilblivelsen af retsnormer i det sociale arbejde ikke kan
fravige den særlige intersubjektivitet, der knytter sig til det sociale rum, hvorfra retsanvendelsen finder sted. Her ses en afgørende forskel i forhold til en
retsdogmatisk analyse, der ikke medreflekterer inter-subjektiviteten i det
sociale rum, hvorfra retsanvendelsen finder sted.
4. Dømmekraft
Det hermeneutiske, fænomenologiske og senere narrative perspektiv samler
jeg i begrebet dømmekraft. Vi udøver alle dømmekraft, fra vi står op om
morgenen, til vi går i seng om aftenen. Enhver handling hviler på den enkelte
persons dømmekraft, der er resultatet af et levet liv. Antagelsen er, at mennesket gennem kropsligheden er indlejret i en levende natur, der medfører en
dømmekraft, hvis anskuelser, vurderinger og stillingtagen har rod i kropslighed og sanselighed. I nærværende sammenhæng kan man tale om den dømmekraft en socialarbejder, en socialchef eller en socialpolitiker udøver, ligesom man kan tale om borgerens dømmekraft.
Med henvisning til Schütz opfatter jeg dømmekraftsbegrebet som stærkt
præget af det sociale rum, som mennesket befinder sig i. Vores anskuelser,
vurderinger og handlinger er præget af, om vi sidder hjemme sammen med
familien, på en cafe med venner, eller der er tale om en socialarbejder, der
sidder i en socialforvaltning og taler med en borger. Navnlig i den institutionelle sammenhæng er begrebet vigtigt, da de sociale aktører indgår i de strukturelle og bevidsthedskontrollerende magtstrukturer, der findes i de enkelte
institutioner. Fx vil en socialarbejder eller en socialchefs dømmekraft ændre
karakter, når han eller hun udfører sit arbejde.
Dømmekraft er ikke noget nyt begreb, men kendt fra både Aristoteles og
Kant, der har udviklet filosofier om begrebet. Nutidige filosoffer som Riceour
(Riceour 1994, side 89f) og Gadamer (Gadamer 2004, side 23) har bidraget
til nyfortolkning af dømmekraftsbegrebet under inddragelse af disse tænkere.
Hos Aristoteles er begrebet phronesis, moralsk indsigt, en dyd, der ser det
almene i det konkrete eller det gode mål og finder de rette midler. Aristoteles
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beskriver dømmekraftens to dele som henholdsvis de ting blandt det værende,
hvis udgangspunkt ikke kan forholde sig anderledes, og som en analyse af de
ting, der kan forholde sig anderledes.
Kant skelner mellem den bestemmende og den reflekterende dømmekraft.
Den bestemmende dømmekraft forudsætter, at det almene er givet, fx en
velafgrænset retsregel, hvorefter dømmekraften henfører det særlige herunder. Den reflekterende dømmekraft forudsætter, at det særlige, fx en række
kendsgerninger er givet, og at det almene hertil skal findes. Det interessante
hos Kant er hans begreb om en fælles sans eller det, han kalder sensus communis. Kant beskriver sensus communis således (Kant (1790) 1995, side
172):
»… med sensus communis må man tenke seg ideen om en sans som er felles for alle, dvs.
en bedømmelsesevne som, i sin refleksjon, tar hensyn til alle andres forestillingsmåte i
tankene (a priori) for så å si å sammenligne sin dom med den kollektive menneskefornuft,
og således unngå illusjonen som oppstår fra subjektive privatbetingelser som lett kunne tas
for objektive og på uheldig vis påvirke dommen.«

Fra Kant kan man tage hans opfattelse af sensus communis, dog ikke som en
ide om en sans, der er fælles for alle, dvs. en universel sans, der er til stede i
Afrika såvel som i Danmark. Sensus communis må forstås som udgangspunktet for intersubjektiviteten i den sociale institution. Det er en sans, der danner
en særlig institutionel dømmekraft, som netop bevirker, med Baumans ord, at
en person, der foragter tyveri, mord mv., alligevel kan foretage sig noget, der
strider imod denne persons overbevisning, når han eller hun handler inden for
rammerne af en institution. I min fremstilling af dømmekraften anvender jeg
ikke betegnelsen sensus communis, men i stedet betegnelsen regulativ ide.
Denne ide er socialt konstrueret og tjener til at markere og understøtte sociale
forskelle.
Indholdet af en institutionel dømmekraft bygger på en lokal sensus communis/regulativ ide – eller et særligt socialt rum – som pånøder sig i den
sociale førstegangsretsanvendelse. En social retsanvender er underlagt ikke
alene egne værdier og idealer, men også i høj grad de værdier og idealer, som
forvaltningen direkte og indirekte udtrykker. Jeg tænker her navnlig på de
ovenfor beskrevne strukturelle og normative ændringer, som via en institutionel dømmekraft har en betydelig virkning på socialarbejderens dømmekraft.
Dømmekraftsbegrebet er ikke ganske fremmed i dansk retsteori. Ross
fandt det også nødvendigt at inddrage en forestilling om en art dømmekraft
(men anvendte ikke dette begreb), når han skulle beskrive, hvordan fortolkning og retsudøvelse faktisk går for sig i praksis. Han understreger, at dom-
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merens opgave er en praktisk handleopgave, dvs. også en ikke-videnskabelig
etisk aktivitet (Ross 1971, side 162):
»Retsudøvelsen er således, kan man sige, resultanten i et kræfternes parallelogram, i hvilket de dominerende vektorer er henholdsvis den formelle og den materielle retsbevidsthed.
Den afgørelse der træffes er bestemt ved samvirke af teoretisk lovfortolkning og retsbevidsthedens vurderende holdning.«

Set i forhold til dømmekraftsbeskrivelsen hos Aristoteles er denne beskrivelse interessant. Den materielle retsbevidsthed er ifølge Ross den levende tradition i dommerens sind, og den skaber et motiv, der kan komme i modstrid
med den formelle retsbevidstheds krav om lovlydighed. I en sådan konfliktsituation vinder den materielle retsbevidsthed, som Ross også kalder dommerens moralsk-retlige-politiske postulater. Den materielle retsbevidsthed er
således et postulat, der samvirker med teoretisk lovfortolkning.
Ross går imidlertid et skridt videre. Han hævder, at dommeren ikke vedgår
eksistensen af et før-teoretisk vidensgrundlag, dvs. en materiel retsbevidsthed. Selv en tilsidesættelse af loven, hævder Ross, transformeres, så afgørelsen kommer til at fremstå som byggende på noget teoretisk, fx en retskilde.
Det forholder sig således, at dommeren ikke åbent vedgår, at han tilsidesætter
loven, men gennem en argumentationsteknik giver det udseende af, at hans
afgørelse udledes af teoretisk lovfortolkning, der består af sikker og autoritativ viden. Ross formulerer det yderst skarpt (Ross 1971, side 181):
»Alt dette er såre kunstfærdigt og hører til det værktøj, som enhver trænet jurist håndterer
med færdighed. Han må vide, hvorledes han på passende måde kan legitimere det resultat,
han finder påkrævet som »retfærdig« eller som socialt ønskeligt i overensstemmelse med
sine retsoverbevisnings postulater. Man må bare ikke lade sig forblænde. Man må ikke tro,
at denne teknik, disse »fortolkningsmetoder« til manipulation af lovteksten, er det drivende. Med få undtagelser…er disse metoder så viseligt indrettet, at de aldrig pånøder sig,
men kan udvælges efter behov. Det er ikke dem der bestemmer resultatet, men resultatet
der bestemmer dem. Man vælger, hvad man har brug for«.

Med dette citat vil jeg vise, at også Ross er opmærksom på, at der er en eller
anden dømmekraft på spil. Selv om Ross ofte hævder at være empiriker, er
der her tale om et aktionom, der indeholder hans opfattelse af den praktiske
retsanvendelse. Det dømmekraftsbegreb, som jeg har udfoldet i dette afsnit,
er mere nuanceret og befriet for det naturvidenskabeligt prægede sprog, som
Ross anvender. Med dømmekraftsbegrebet som omdrejningspunkt bliver det
i afhandlingens 3. del muligt at udvikle en social teori, som en praktisk retslære må forudsætte.
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5. Fænomenologiens »empiri«
Et afgørende metametodisk synspunkt hos Axel Honneth er beslægtet med
den hermeneutiske-fænomenologiske strategi, jeg søger at udvikle i dette
afsnit. Honneth bruger hverken begrebet hermeneutisk eller fænomenologisk
men anvender betegnelsen førteoretisk realitet. Han retter kritikken imod
teoretikere med tilknytning til Frankfurterskolen, som ifølge Honneth forsømmer at skaffe sig oplysning om det, han kalder den førvidenskabelige
realitet. Det fører til, at fx Habermas og Adorno tager udgangspunkt i en
ikke-realistisk samfundsdiagnose, da de ikke bygger deres kritiske standarder
på før-videnskabelige realiteter (Honneth 2003, side 52).
Kritikken er beslægtet med den, jeg retter mod den retsdogmatiske opfattelse af den sociale retsorden. Der tages udgangspunkt i et billede, der ikke
knytter an til en social realitet, sådan som den viser sig i et førteoretisk perspektiv. Honneth hævder på linje med den realistiske retsteoris forudsætning
om at være i overensstemmelse med realiteterne, at lødigheden af en sociologisk forklaring viser sig ved, at den ikke opgiver forsøget på at give de kritiske teoretiske standarder et objektivt holdepunkt i den førvidenskabelige
praksis (Honneth 2003, side 29). Pointen i denne kritik af en stor del af samfundsvidenskaberne er den samme, som Hydén retter imod den retsdogmatiske forskning, og som jeg bygger videre på i dette afsnit. Den førvidenskabelige verden hos Honneth henter han i de laveste sociale lags modstandshandlinger, da disse ikke er kulturelt eller uddannelsesmæssigt dannede til at
formulere generaliserede moralske erfaringer og derfor udtrykker autentiske
eller ægte empiriske udsagn.
Udsagn fra denne gruppe er, hævder Honneth (Honneth 2003, side 37),
forud for enhver filosofisk-akademisk forforståelse, der indeholder forestilling om moral, etik eller retfærdighed. Det er af særlig interesse at undersøge
netop de socialt laveste lags modstandshandlinger, da disse ikke er orienteret
mod positivt formulerede moralprincipper men indeholder erfaringer af
krænkelser af intuitivt givende retfærdighedsopfattelser, der motivmæssigt
udtrykker de socialt laveste lags protestadfærd. Han kommer frem til, at den
normative kerne i sådanne retfærdighedsforestillinger udgør en forventning,
der er forbundet med respekten for deres egen værdighed, ære eller integritet.
En almengørelse af disse modstandshandlinger, dvs. en systematisk bearbejdning, eller det som Schütz betegner som begreber af anden orden, leder
til at betragte erhvervelsen af social anerkendelse som den normative forudsætning for al kommunikativ handlen. Honneth sammenfatter det således
(Honneth 2003, side 37f):
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»Subjekterne mødes på baggrund af den gensidige forventning om at blive anerkendt som
moralske personer og for deres sociale præstationer. Hvis den dermed antydede tese er
plausibel, så følger der også allerede som en yderligere konsekvens en henvisning til de
tildragelser, som i den sociale hverdag bliver opfattet som moralsk uretfærdige: sådanne
tilfælde foreligger der altid for den pågældende, når en anerkendelse, der opfattes som
fortjent, mod forventning udebliver. De moralske erfaringer, som de menneskelige subjekter typisk gør sig i slige situationer, vil jeg betegne som følelser af social foragt.«

Disse betragtninger har relevans for det empiriske studie. De udtalelser fra
borgere, der kontakter den sociale forvaltning, kan betragtes, som det Honneth kalder for modstandshandlinger, der bygger på moralske erfaringer og
udgør forventninger om, at der vil blive handlet retfærdigt, når borgeren henvender sig til en social institution. Hvis denne forventning ikke indfries, kan
udtalelserne fra borgeren opfattes som en slags protestadfærd, der bygger på,
at en anerkendelse, der opfattes som fortjent, mod forventning udebliver. I
afsnittet om ret og uretsbevidsthedens sociale dynamik skal jeg nærmere
uddybe den dynamik, der er indbygget i erfaringen af ikke at blive anerkendt.
6. Det narrative perspektiv
Det narrative perspektiv bygger videre på nogle grundlæggende antagelser,
der knytter an til den hermeneutisk-fænomenologiske tilgang. Dømmekraftsbegrebets narrativitet kan samtidig tydeliggøres. Traditionelle teorier, herunder den retsdogmatiske tilgang, fører let til en adskillelse af noget faktisk og
værdier eller det, man beskriver som henholdsvis retsstiftende kendsgerninger og retsnormer. Denne tilgang kan føre til at betragte fx retsstiftende
kendsgerninger som en slags teoriløse kendsgerninger og værdier som noget,
der prioriterer disse kendsgerninger.
Menneskets sociale relationer kan imidlertid ikke opdeles i kendsgerninger og værdier, og herved får fortællingen sin særlige betydning, da den skaber enhed og konsistens i det enkelte menneskes liv. Det sker ved, at personen beretter om sit liv, eller et delaspekt heraf, med begyndelse, midte og
ende. Den narrative tilgang udfolder det hermeneutiske og fænomenologiske
– det historiske og konkrete – udgangspunkt, hvor der ikke er adskillelse
mellem kendsgerninger, værdier og holdninger.
I dansk sammenhæng er det særligt teologen Svend Bjerg og filosoffen
Peter Kemp, der har introduceret fortællingen i slutningen af 1980erne og
begyndelsen af 1990erne. Ifølge Bjerg kan fortællingen bruges til at generobre den egentlige sociale verden. Han er inspireret af den engelske filosof og
forfatter Irish Murdoch. Om fortællingen skriver han (Bjerg 1986, side 15):
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»Irish Murdoch antager lige ud, at »fortællingen er næsten lige så fundamentalt et menneskeligt begreb som en ting«. Den modsvarer et dybtliggende behov for at forme og give
ord til livet uden at benægte tilfældighederne i det. I fortællingens form fragtes indholdet af
teologiens sandheder om mennesket ind i vores sækulariserede tider.«

I dette citat ser vi noget, som jeg vil betragte som et supplement til Honneths
fremstilling af det, han kalder for de laveste sociale lags modstandshandlinger. Man kan spørge, hvorledes disse uretfærdighedsforestillinger kommer til
udtryk. Honneth nærmer sig denne problemstilling i en artikel om usynlighed
eller det, han kalder anerkendelsens erkendelsesteori (Honneth 2003, side
98). Artiklen beskriver, hvorledes sådanne modstandshandlinger (modstandsfortællinger i mit sprog) gøres usynlige. Den narrative tilgang synliggør borgernes fragmenterede retfærdighedserfaringer og de sociale aktørers livsverdener i fortællingens form. Disse fortællinger handler om dybtliggende behov
for at blive anerkendt. For borgernes vedkommende som moralsk ansvarlige
individer og for de sociale aktørers vedkommende som repræsentanter for
retfærdige institutioner.
Kemp tager udgangspunkt i den forholdsvis ukendte jurist og filosof Wilhelm Sharpp, der søger at beskrive, hvorledes man juridisk indkredser et
menneskes identitet. Han hævder, at menneskets identitet opretholdes af de
fortalte og erindredes historie. Kemp citerer hans synspunkt på følgende måde (Kemp 1991, side 65):
»Når vi bliver bevidste om os selv, opdager vi, at vi har arvet »et bjerg af historier«, og i
livets løb bevæger vi os da også igennem »et hav af historier«. Det er de historier, vi fortæller og genfortæller om vores forældre, vores søskende, vores forfædre, vor by, vort
erhverv, vor religiøse erfaringer, kort sagt hele vor livsverden. Disse historier fra vort
vågne liv supplerer vi med alle former for »drømmehistorier«: eventyr, legender, myter, ja
overhovedet litteratur, kunst, filosofi og religion.«

Citatet viser den narrative opfattelse af identitet. Vor identitet bygger på det,
som Kemp kalder et bjerg af historier. Den narrative tilgang viser bl.a. sin
styrke ved at være rettet mod en forståelse af identitet. Det er vores identitet,
vi udtrykker, når vi fortæller om et liv. Vi søger gennem fortællingen dels at
kommunikere til andre dels selv at afklare spørgsmålet: hvem er jeg? Når
dette perspektiv er hensigtsmæssigt i nærværende sammenhæng, er det, fordi
den retslære, jeg nærmere udfolder i 3 og 4. del, netop bygger på dette perspektiv.
Anerkendelsestanken handler om identitet og menneskelig opblomstring.
Hos Hegel kan jeg’ets identitet først konstituere sig gennem den gensidige
anerkendelse. Anerkendelsesforholdet er mulighedsbetingelse for selvvirke-
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liggørelse, da jeg kun kan se mig selv i en anden, som ser mig. Pointen er
navnlig de tre slutord »som ser mig«.
Overfører vi dette perspektiv til en socialarbejder, og tænker vi i særlig
grad på fagligheden, udgør sådanne fortællinger et arkiv for den individuelle
og kollektive hukommelse. Det betyder, at socialarbejderen, ligesom juristen,
fortolker dette arkiv på ny, når der arbejdes med en sag. Dette arkiv, eller
bjerg af fortællinger, udgør en reference, en faglig horisont, som en retsanvender arbejder ud fra. Enhver jurist kender begreberne gældende ret, retskilde- og metodelære, og ved at betydningen af fx forarbejder til en lovgivning
tillægges stor vægt. De fleste jurister har et praktisk indgående kendskab til
en stor mængde lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer, domme og afgørelser fra administrative organer, ofte på et afgrænset fagligt område. Ingen af
disse begreber, der kan betegnes som et lille bjerg af fortællinger, og som
hører til det specifikke arbejdsområde, som juristen beskæftiger sig med, er til
stede hos socialarbejdere. Man kan også udtrykke det på den måde, at juristen
og socialarbejderen tænker og handler ud fra en dømmekraft, der i kraft af
historie og tradition har en fællesmængde af fortællinger, men fagligt bygger
på forskellige »bjerge af fortællinger«.
En socialarbejder er fortrolig med drøftelser ud fra forestillinger om socialt arbejde mellem omsorg og kontrol. Hvor juristerne taler om retskilde- og
metodelære, har socialrådgiveren et bjerg af fortællinger, som de samler under begrebet fælles metodiske principper i socialt arbejde. Disse principper
handler om etik, helhedssyn, kontakt og kommunikation, systematisk tænkning og handling (Egelund og Hillgaard 1997, side 103). Den narrative tilgang giver en særlig åbning for det videre arbejde med retsanvendelsen i
sociale institutioner. Den retsdogmatiske tilgang tager udgangspunkt i juristers bjerge af fortællinger, og ofte med en underforstået forestilling om, at
også socialarbejderen bør handle ud fra juristernes fortællingsunivers. Ligesom juristen foretager socialarbejderen en narrativ organisering af et
sagskompleks, eller sagt på en anden måde, han eller hun iscenesætter en
social faglig og juridisk orden, der kommer til udtryk i socialarbejderens
måde at formulere sig på mundtligt og skriftligt – fx som det kommer til udtryk i journalen.
Der er ikke tale om en vilkårlig eller tilfældig iscenesættelse, da de enkelte
elementer i fortællingen hører sammen på en sådan måde, at hvis man flytter
eller borttager en del, så bliver det hele anderledes og kommer i uorden. Kernen heri er, at handlingen i fx journalfortællingen afspejler den sociale retsanvenders forudforståelse, det lille bjerg af faglige fortællinger, der igennem
socialarbejderens fortolkning og afgrænsning bliver til en ny organisering af
handlingen i den aktuelle sag. Fx viser vores materiale ofte, at borgeren i sin
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livshistorie lægger vægt på et bestemt sygdomsforløb, mens socialarbejderne
afviser denne livsfortælling og konstruerer en ny ud fra en anden forudforståelse, der kommer til udtryk i journalen.
7. Det sociale arbejdes fortællingsstruktur
I det følgende inddeler jeg det narrative univers i tre fortællingstyper, som jeg
betegner hhv. borgerens socialretshistorie, socialarbejdernes fortælling (dels i
form af personlig beretning og dels i form af journalfortælling) og urfortællingen, som er de beretninger, der afgives af administrative og politiske ledere. Denne inddeling gør det muligt at identificere forskelle og ligheder mellem de forskellige fortællinger og medvirke til en empirisk afklaring af den
sociale retsordens bestanddele og den konkrete opfattelse af ret og retsanvendelse.
Inddeling af narrativitet i disse tre fortællingstyper gør det samtidig muligt
at tale om dømmekraftens narrativitet, da netop denne viser sig i de forskellige typer af fortællinger. Det er vigtigt at holde sig for øje, at en socialarbejders narrative kompetence udgør en dømmekraft, som ikke alene bygger på
individuelle personlige og faglige fortællinger, men udgør en mellemposition,
en intersubjektivitet, mellem borgerens livshistorie og chefernes urfortællinger. Nedenfor skal jeg i korte træk opridse nogle elementer af indholdet i de
forskellige fortællingsuniverser.
Livshistorien er nødvendig for, at borgerens oplevelse af den sociale retsorden og den konkrete retsanvendelse, retfærdighedsforestillinger mv. kan
komme til orde. Den socialretshistorie, som borgeren fortæller, indeholder
ofte krænkelseserfaringer og oplevelser af, at en social retsorden ikke er noget, der er godt for ham eller hende. En sådan socialretshistorie er med til at
konstituere borgernes identitet og selvopfattelse. Den består af fragmenter af
delfortællinger, der løbende udskiftes eller justeres og ofte ændrer sig gennem
livet. Socialretsfortællingen er forankret i hverdagen, og borgeren fortæller
om den, fordi han eller hun er fortrolig med de betydninger og koder, som
fortællingen betjener sig af.
Journalfortællingen er en skabende og formende aktivitet, hvorigennem
socialarbejderen iscenesætter borgerens sociale, herunder socialretlige, historie ud fra det bjerg af faglige og personlige fortællinger, som han eller hun
konkret har som referenceramme. Med et udtryk fra Schütz kan man tale om
»den forhånden værende viden«. Journalfortællingen bygger på borgerens
livs- og socialretshistorie, men er samtidig orienteret imod fremtiden. I journalfortællingen sammensmeltes det offentlige og det private, da der er tale
om en genfortolkning af borgerens fortælling, hvorigennem socialarbejderens
karakter viser, hvem hun er såvel fagligt som menneskeligt.
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Borgerens personlige socialretshistorie og socialfortælling bliver faglig
ved omfortolkningen til en journalfortælling, der anvender en socialfaglig
terminologi. Man kan sige, at borgerens fortælling transporteres fra privatsfæren over i det offentlige rum og tjener som den løbende offentlige refleksion.
Socialarbejderens mundtlige fortælling har en anden karakter. Den minder til
en vis grad om borgerens socialrets- og sociale fortælling og indeholder i høj
grad en retfærdiggørelse af det faglige arbejde, som socialarbejderen udfører.
Man kan altid drøfte, hvad der er mest hensigtsmæssigt at antage som det
yderste metateoretiske niveau. Man kunne fx tale om socialministerens eller
Folketingets Socialudvalgs fortællingsunivers på det socialretlige område. Jeg
har imidlertid valgt at forbeholde betegnelsen urfortællingen som betegnelse
for det øverste institutionelle niveau, nemlig fortællinger fra administrative
ledere og socialpolitiske ledere. Disse urfortællinger udtrykker de grundlæggende træk eller med andre ord det normative indhold af en institutionel
dømmekraft.
Urfortællingen repræsenterer institutionens mest grundlæggende normative værdier, herunder forholdet mellem politik, økonomi og retlig regulering.
Ikke overraskende er der en ganske betydelig forskel på borgernes socialretshistorie, fortællingerne fra socialarbejderne og fortællingerne fra ledergrupperne. Til sammen udgør de et meningsunivers, der er velegnet til at kaste lys
over de sociale realiteter som jeg bygger på i denne afhandling.
Hermed har jeg afsluttet gennemgangen af hovedelementerne i den metodiske analysestrategi. Jeg vender tilbage hertil i forbindelse med introduktionen til det empiriske studie, hvor jeg nærmere vil redegøre for, hvorledes
denne strategi forholder sig til den kvalitative interviewform, som jeg har
valgt. I det følgende skal jeg foretage en første introduktion til det teorigrundlag, som jeg arbejder ud fra. Det er nødvendigt med en sådan introduktion, da
det empiriske studie og de emner, som er drøftet med borgeren og de sociale
aktører, er præget af afhandlingens teoretiske udgangspunkt.
8. Opsamling
Førstepersonsperspektivet har jeg forsøgt at indkredse fra forskellige vinkler.
Fælles for disse tilgange er, at de søger at indkredse den empiriske kerne,
eller den identitet, som et menneske vurderer, beskriver og handler ud fra.
Med den ikke særligt mundrette betegnelse »en fænomenologisk, hermeneutisk og narrativ undersøgelsesstrategi«, søger jeg at signalere centrale elementer i mit metodiske og empiriske udgangspunkt. Jeg giver eksempler på, hvorledes forskellige, men beslægtede, fagområder nærmer sig den meningsgivende kerne.
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Først introducerede jeg en opfattelse af den fænomenologiske livverden
som Dan Zahavi formulerer den. Der er tale om den verden, vi lever i. Det er
den verden, vi i dagligdagen tager for givet, det er den førvidenskabelige
erfaringsverden, som vi er fortrolige med, og som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved. Gennem hermeneutikken indser vi, at livsverdenen har et historisk
grundlag. Der er ikke – ifølge den moderne hermeneutik – nogen forståelsesadgang til et menneske eller en tekst, uden den forståelse et menneske allerede møder op med, dvs. en eller anden forudforståelse. Mennesket er ikke
noget punktuelt, men allerede ude ved det omgivende værende. Begrebet
»historicitet« udtrykker, at mennesket har en tidslighed, der ikke blot er en
ydre omstændighed men derimod mennesket i selve sin måde at være på.
Schütz kan siges at kombinere det fænomenologiske og hermeneutiske
perspektiv. Han anvender betegnelsen »den forhånden værende viden«, der
fungerer som et referenceskema (Schütz 1975, side 24). Her er ikke langt til
Bjergs og Kemps narrative forestillinger om et hav af historier, som vi fortæller og genfortæller om vores forældre, vores søskende, vores forfædre, vor
by, vort erhverv, vor religiøse erfaringer, kort sagt hele vor livsverden.
Min pointe er, at »den interessante sociale realitet« er borgernes og de
sociale aktørers livsverden, den for håndende værende viden eller bjerge af
fortællinger. Udgangspunktet for en social retslære, som skal være praktisk
anvendelig, må bygge på en sådan social realitet. Min kritik af den retsdogmatiske tilgang er netop, at den mangler en kontakt til en »social realitet« og
bevæger sig inden for et lukket kredsløb af metodiske og teoretiske antagelser.
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4. Formålet med en social retsorden
a.
Konfrontation
I dette afsnit skal jeg foregribe nogle centrale betragtninger, som vil blive
udfoldet nærmere i afhandlingens 3. del. Disse betragtninger er nødvendige
for at forstå de normative forestillinger, der udgør min referenceramme. Jeg
skal ikke kaste mig ud i en formel eller analytisk definition af ret og retsanvendelse, men blot påpege at mere traditionelle beskrivelser efter min opfattelse har en formel og abstrakt karakter, der ofte gør sådanne definitioner
uinteressante. Hvis man fx definerer en retsregel som en norm, der regulerer
forholdet mellem et samfunds borgere og mellem borgeren og statsmagten
eller mellem forskellige statsmagter, har man naturligvis anført nogle praktiske relationer, men næppe nået ind til kernen af, hvad ret, retsorden eller
retsanvendelse er.
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I stedet for at søge efter definitioner på disse begreber vil jeg skifte perspektiv og i stedet gøre nogle betragtninger om, hvilken funktion socialret og
-retsanvendelse har i et samfund. Dette forbindes ofte med opretholdelse af
lov og orden og retssikkerhed, men har efter min opfattelse også et mere
grundlæggende formål, der handler om muligheden for menneskelig opblomstring for alle og enhver.
Termen menneskelig opblomstring kan føres tilbage til Aristoteles og hans
vision om det gode liv, og fik et samfundsperspektiv i Thomas Aquinas naturretsteori fra 1200årene. I denne teori hævder Aquinas, at det karakteristiske for en lov er, at dens hensigt er det gode for menneskene, og står i modsætning til tyrannens lov, som har en anden hensigt (Aquinas q.96, a.4). Det
»gode« henviser ikke til noget religiøst eller menneskets natur, men til den
menneskelige fornuft. I Natural law and natural rights fra 1980 beskriver
John Finnis det således (side 36):
»In other words, for Aquinas, the way to discover what is morally right (virtue) and wrong
(vice) is to ask, not what is accordance with human nature, but what is reasonable.«

I John Finnis’ egen analytiske naturretsteori taler han om basale goder for
menneskelig opblomstring nemlig; liv, viden, leg, æstetiske oplevelser, venskab, klogskab og religion (Finnis 1980, side 86f), som i større eller mindre
grad fører til menneskelig opblomstring. Forskellen i forhold til positionerne
hos Hegel og Honneth er, at deres tilgang til vellykket identitetsdannelse ikke
kan beskrives og analyseres ud fra analytiske kategorier som hos Finnis, men
må bygge på de værdier, som mennesket tilskriver sig selv (Hegel), eller de
rollemodeller, som mennesket ønsker at identificere sig med (Honneth).
1. Socialret og retsanvendelse handler også om betingelserne for udvikling af
menneskelig identitet
Mit udgangspunkt er, at socialret og -retsanvendelse grundlæggende handler
om menneskelig identitet og frihed. Hannah Arendt har nogle betragtninger
om ret og magt, som kan være hensigtsmæssige at bruge som afsæt. Hun
skriver (Arendt 1998, side 33), at den græske bystat opererede med et retsbegreb, hvis indhold ikke støttede sig på befalings- eller lydighedsforholdet.
Lovens herredømme hvilede på folkets magt, og meningen var at gøre en
ende på menneskets herredømme over mennesket. Samtidig talte man dog i
den græske bystat stadigvæk om lydighed over for loven i stedet for over for
menneskene.
Pointen hos Arendt er, at de gamle grækere mente, at støtte til lovgivning
kan ligestilles med støtte til borgerne. Med andre ord er det ifølge Arendt
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folkets støtte, der giver landets institutioner magt, og denne støtte er kun en
forlængelse af det samtykke, som til at begynde med gav lovene liv. Alle
politiske institutioner, siger Arendt, er manifestationer og materialisationer af
magt (Arendt 1998, side 34): »De forstener og går i opløsning så snart folkets
levende magt ophører med at støtte dem.« Indsigelsen imod den rationalistiske naturret og retspositivismen er, at de tænker i hhv. naturkategorier eller
videnskabelige kategorier. De har ikke blik for, at begrebet om ret også handler om det sociale, hvilket ville kræve, at de brød med naturalismens og den
mere naturvidenskabeligt prægede retstænknings kategorier. Hannah Arendt
tager i sin beskrivelse, ligesom Hegel og Honneth, udgangspunkt i mennesket
og ikke retssystemet eller reglen, når der nærmere skal tages stilling til, hvad
ret og retsanvendelse er. Hun formulerer det således (Arendt 1998, side 80):
»Ethvert menneske er født ind i et samfund med love, der fandtes forud, love som »det
adlyder« først og fremmest fordi, der ikke findes nogen anden måde for det til at komme
ind i denne verdens store spil. Jeg kunne måske ønske at ændre spillereglerne, som de
revolutionære gør, eller gøre en undtagelse for mig selv, som de kriminelle gør, men at
fornægte dem principielt betyder ikke blot »ulydighed«, men en nægtelse af at træde ind i
det menneskelige samfund. Det almindelige dilemma, enten er loven absolut gyldig og
behøver derfor af hensyn til sin lovlighed en udødelig, guddommelig lovgiver, eller også er
loven simpelthen et bud, hvor intet andet står bag end statens monopol på vold, er en illusion.«

Den måde at tænke ret og lovgivning på, som her kommer til udtryk, er anderledes end den suverænitetstanke, som modernitetens retstradition bygger
på. I traditionen efter Hobbes tales der om ret som befaling (command). Hos
John Austin og Jeremy Bentham udgjorde suverænitetstanken en central del
af deres teorier. De opfattede gældende ret som en række befalinger, der udgik fra højeste lovgivningsniveau, der blev administreret af en suveræn, som
til en vis grad havde behov for støtte hos befolkningens flertal.
Hart kritiserer John Austins teori for at være et for primitivt billede af,
hvad der konstituerer retten og dens legitimitet og gyldighed. Han er optaget
af, hvad der giver den juridiske forpligtelse sin autoritet, men har med rette
påkaldt sig interesse ved at betragte retskildenormer som rule of recognition
(Hart 1994, side 100f). Konstruktionen er interessant, da Hart taler om sekundære regler om anerkendelse, som er accepteret af jurister og bruges til at
identificere den gældende ret med. Der ligger i dette anerkendelsesbegreb, at
der må bruges nogle støtteforanstaltninger i form af teorier, metoder mv. for
at kunne udtale sig om, hvad gældende ret er. Ret kan ikke praktiseres alene
ud fra et magtdiktat, men må også bygge på professioner, der udvikler metoder og kategorier til brug for det juridiske arbejde.
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Vi er her tilbage i den diskussion, jeg havde tidligere, hvor juristerne arbejder ud fra en mængde fortællinger om retskilder, fortolkningsprincipper
mv., som i denne terminologi udgør en række anerkendelsesregler, som juristerne betjener sig af, når de skal fastlægge den gældende ret. Kerneproblemet er, at ikke-jurister ikke besidder, hvad Hart kalder for sekundære regler
om anerkendelse, som er nødvendige for at identificere og bringe socialretlige
regler i anvendelse.
I dansk retsteori har Ross arvet en del af terminologien fra de første
retspositivistiske teoretikere. Han anvender begrebet direktiv og anfører herom (Ross 1971, side 18, note 3), at han har valgt den mere generelle og farveløse glose »direktiv«, da ordet »befaling« (»imperativ«) er associeret med en
forestilling, der kun dårligt passer på loven, især dets forhold til dommere og
andre retsanvendende myndigheder, der utvivlsomt anvender loven mere som
en »anvisning« end som en »befaling«. At han knytter an til befalingsteorien,
ses i kapitel II, § 7 i Om ret og retfærdighed, der bærer undertitlen: »»Dansk
ret« er regler om monopoliseret udøvelse af fysisk tvang ved offentlig myndighed«.
I den opfattelse af socialret og -retsanvendelse, jeg har tilkendegivet med
udgangspunkt i eksempler fra Honneth, er det i højere grad identitet og frihed, der karakteriserer retten og i mindre grad myndighedernes mulighed for
at udøve fysisk tvang. Det betyder ikke en afstandtagen fra, at lovgivning
sanktioneres af samfundets institutioner, men derimod en afvisning af at netop dette er det centrale og mest generelle træk, der kendetegner en social
retsorden.
2. Hvordan bliver et menneske til et socialt velfungerende individ?
Den retsfilosofiske position, som jeg udvikler i 3. del af afhandlingen, har
identitet, frihed og social retfærdighed som omdrejningspunkter. Det kan
derfor være hensigtsmæssigt allerede her, i skitsens form, at gengive nogle
hovedtræk heraf. De to Frankfurter-teoretikere Axel Honneth og Rainer Forst
knytter begge an til Kritisk teori, men udgør samtidig på en række områder et
markant brud med de tidligere positioner. Mens Axel Honneth nok er den,
der mest grundlæggende fjerner sig fra Habermas, søger Forst i højere grad at
bygge videre på den linje, som Habermas har lagt.
Honneth stiller det helt grundlæggende spørgsmål: hvordan bliver et menneske et socialt velfungerende individ? Han svarer, at betingelserne for en
vellykket social identitet forudsætter anerkendelseskampe på forskellige niveauer. Honneth har blikket rettet mod, hvordan et menneske kan og bør
være arkitekt i sit eget liv og udvikle den identitet, som han eller hun oplever
som værdifuld for sig selv.
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Frihed er forbundet med dette ideal, da kun anerkendelse kan føre til, at et
menneske kan udfolde sit livspotentiale. Rainer Forst læser jeg i forlængelse
af Honneth, da Forsts perspektiv indeholder et bredere samfundssyn, som han
udtrykker med begrebet social retfærdighed. Hos Honneth er menneskets
identitetsdannelse udgangspunktet, mens Forsts afsæt er samfundsorganiseringen. De to teoretiske positioner synes at understøtte hinanden og forekommer tillokkende som retsteoretisk afsæt for retsfilosofiske undersøgelser
af en social retslære.
3. Menneskelig opblomstring
Honneths afsæt er Hegels ide om, at fuldkommen menneskelig opblomstring
er afhængig af veletablerede etiske relationer i familie- og kærlighedslivet, i
forholdet til samfundets retlige institutioner samt til de etiske fællesskaber,
som den enkelte indgår i. Sådanne relationer kan kun etableres igennem en
konfliktfyldt proces, særlig igennem det, som Honneth kalder anerkendelseskampe. Denne tredeling svarer til trin i menneskets udvikling fra fødsel til
socialt udviklet person. Mulighed for mening i livet og realisering af ønsker
og behov, med andre ord frihed, afhænger af udvikling af selvtillid, selvrespekt og selvværd. Honneth analyserer menneskets sociale udvikling ud fra
den antagelse, at disrespekt, dvs. ikke-anerkendelse, kendetegner dele af de
vesteuropæiske samfund. I den forbindelse bør det erindres, at det er det laveste sociale lags modstandshandlinger, der er det empiriske grundlag for Honneths teoridannelse.
Kernen i teorien er, at anerkendelse af den værdi, som individet tilskriver
sig selv i forhold til familien, retsordenen og samfundet, er en nødvendig
betingelse for menneskelig opblomstring. Med betegnelsen »kamp« angives,
at den gensidige anerkendelse ikke er noget på forhånd givet, men noget der
skal kæmpes for. Udgangspunktet er ulighed, hvor den ene i forholdet undertrykker den anden. Centralt står den antagelse, at menneskets identitet først
bliver virkelig gennem anerkendelse. Har et menneske en opfattelse af sig
selv, som ikke anerkendes af familien, retsordenen eller af samfundet, kan
denne opfattelse være en illusion eller en subjektiv vished, der ikke har karakter og viden om dette menneske. Det er således i de fællesskaber, som mennesket indgår i, at grænserne sættes for, hvad der kan anerkendes.
Anerkendelsen i familie- og kærlighedslivet er grundlaget for opbygning
af selvtillid eller selvfortrolighed. Der er tale om gensidige følelsesmæssige
behov iblandt en lille gruppe mennesker, særlig i forældre-børn relationen,
venskaber og i erotiske forhold. Selvtillid handler om både at have det godt
alene og sammen med andre, eller, med en sætning som Honneth låner fra
Hegel (Honneth 1996, side 96): »being oneself in another«. Det drejer sig om
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den vanskelige balance mellem selvstændighed og afhængighed af andre,
som er tæt forbundet med, hvorledes mor og barn forholdet udvikler sig i den
første fase af barnets liv. I det vellykkede forløb anerkender moderen barnets
ofte aggressive frigørelse uden at hævne sig på barnet. Det fører til, at mor og
barn lærer at acceptere og elske hinanden som selvstændige uafhængige væsener, navnlig fordi barnet har erfaret kontinuiteten i moderens anerkendelse
uanset barnets adfærd.
Den retlige anerkendelse angår almene egenskaber og interesser, der er
forbundet med det, som Kant kalder agtelse som borger. Udvikling af selvrespekt forudsætter anerkendelse som ligeværdig deltager i samfundets institutioner, dvs. at den enkelte borger reelt nyder samme rettigheder og samme
pligter som andre. Denne anerkendelse er, i modsætning til kærlighedsanerkendelse, fornuftsmæssig, da den bygger på rettigheder, som vi tilskriver
enhver, da det ville være umoralsk at holde nogle udenfor. Selvrespekt sætter
borgeren i stand til at handle moralsk ansvarligt i det offentlige liv. Udviklingen af selvrespekt forudsætter både konkrete, og således ikke alene abstrakte,
rettigheder.
Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt, at samfundet gennem generel lovgivning tildeler borgerne rettigheder, hvis de i praksis ikke deltager med lige
rettigheder i den institutionelle orden. I disse situationer er der tale om disrespekt. Som eksempel kan nævnes inddragelse af borgeren i sin egen sag.
Der er tale om en nærmest selvfølgelig rettighed, som støttes af alle politiske
partier og af socialretten. Imidlertid viser de omfattende undersøgelser, som
jeg fremdrog under socialrettens paradoks, at borgerne ikke får denne rettighed, men derimod oplever ofte at blive nedgjort i mødet med socialforvaltningen.
Ud over denne generelle retlige anerkendelse, der følger af respekt for borgerens rettigheder, har mennesket også et behov for at blive anerkendt for
sine særlige, individuelle kvaliteter, som det udmærker sig ved. Der er tale
om en social værdsættelse, der viser sig i form af solidaritet med de etiske
fællesskaber (fx fritidsorganisationer, religiøse eller politiske foreninger,
sport eller arbejde), som den enkelte indgår i. Det kendetegner vor tid, at personlighedsidealet ofte er pluralistisk, eller med andre ord er der ikke en livsform eller standstilknytning, der fremstår som den rette men adskillige, som
vi selv udvikler sammen med ligesindede. Mennesket er således henvist til
selv at erhverve sig den nødvendige sociale anerkendelse og værdsættelse.
Denne tredje anerkendelsesform afstedkommer det, Honneth kalder for selvværd, som danner grundlag for, at mennesket kan udvikle sin konkrete identitet.
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Det retsteoretisk interessante ved Honneths anerkendelsesteori er, at han
bl.a. skitserer de retlige forudsætninger for, at et menneske kan udvikle sig til
et socialt velfungerende individ. Umiddelbart kan man sige, at en retsorden i
et vesteuropæisk demokrati naturligvis må udformes således, at ethvert menneske har mulighed for at udvikle sin egen individuelle identitet. Honneth
foretager dog ikke en egentlig retfærdiggørelse eller drøfter det legitime eller
legitimiteten i dette synspunkt. Man kunne muligvis hævde, at det ikke var
alle, der skulle have lov til at udvikle en identitet ud fra de værdier, som de
tilskriver sig selv, og der kan derfor være behov for nogle yderligere samfundsmæssige refleksioner for at sætte anerkendelsesteorien ind i en noget
bredere samfundsvidenskabelig kontekst. Et sådant perspektiv præsenteres af
Rainer Forst.
4. Rainer Forsts begreb om social retfærdighed
Grundtanken hos Forst er, at mennesket indgår i etiske, retlige, politiske og
moralske fællesskaber, hvor hvert fællesskab har sine egne normer for legitimering og retfærdiggørelse. Han taler om forskellige begrundelseskontekster.
Det retfærdige, og således det normative bør, er en afvejning af forskellige
begrundelseskontekster ud fra et samfundsintegrerende perspektiv. Denne
tilgang forekommer hensigtsmæssig ikke mindst ud fra den omprioritering og
i den forbindelse nedprioritering af retlige og etiske normer, som jeg beskrev
i afsnittet om normpluralisme.
Normpluralismen har en vilkårlig karakter, hvor forskellige normsystemer,
politiske, økonomiske, retlige, etiske og forvaltningsmæssige, indgår i anerkendelseskampe, hvor navnlig økonomiske former for offentlig regulering
står stærkt i forhold til juridiske og etiske normer. Rainer Forst søger at opstille nogle betragtninger til afvejning af det, han kalder for forskellige kontekster, som mennesket indgår i. Disse tanker om afvejninger forekommer
hensigtsmæssige, navnlig til brug for analyserne i 4. del af afhandlingen, hvor
det normpluralistiske problem er i centrum. Man kan sige, at Rainer Forst
med sin teori korrigerer Habermas’ antagelse om forskellige former for kommunikation i livsverdenen og systemverdenen. Forst bidrager med en anden
og mere nuanceret terminologi og systematik.
Hvordan kan fx anvendelse af socialretten retfærdiggøres i konkurrence
med fx økonomisk eller politisk regulering? Forst anlægger et tværfagligt
perspektiv, hvor han betragter etik, jura, politik og moral som fællesskaber,
eller kontekster. En begrundelsesnorm for jura kunne være retssikkerhed eller
menneskelig opblomstring. For politik kunne man tale om demokrati og borgerinddragelse som begrundelsesnormer.
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Når Forsts perspektiv kan være hensigtsmæssigt at inddrage, er det, fordi,
retten ikke, som fx i den traditionelle retsdogmatiske tradition, opfattes som
frigjort fra samfundet og levende i sin egen isolerede verden, men anskues
som en integreret del af en helhed, der også indeholder etiske, økonomiske og
politiske elementer. På det sociale område spiller politiske og etiske overvejelser en ganske betydelig rolle, ofte i konkurrence med retlige normer, uden
at det teoretisk er søgt afklaret, hvorledes relationen og vægtningen mellem
disse ganske forskellige kontekster er eller bør være.
I afhandlingens 2. del søger jeg netop at klarlægge, hvordan vægtningen
vedrørende det socialretlige felt er, mens jeg i 3. del beskæftiger mig med,
hvordan denne vægtning og afvejning bør være. Forst tilbyder en forståelsesramme, som kan anvendes til prioritering af normative kontekster. Hermed
bliver det muligt at opfatte dele af juraen som udtryk for en anerkendelse af et
menneske som juridisk person eller medlem af samfundets retsfællesskab.
Videre bliver det muligt at forstå den sociale retsorden og retsanvendelse i en
bredere samfundsmæssig kontekst. Samtidig leverer Forsts retfærdighedsteori
grundlaget for en kritik af den ringe betydning, som dele af socialretten har i
praktisk socialt arbejde.
Han tager udgangspunkt i en diskussion mellem liberale og kommunitaristiske teoridannelser. Fra de liberale teorier henter han ideen om etisk pluralisme, dvs. den tanke, at borgerne så vidt muligt bør kunne forfølge deres
egen vision om et godt liv. Her ses parallellen mellem Honneth og Forst tydeligt. Netop den ide, at borgeren så vidt muligt i et socialt retfærdigt samfund
skal kunne forfølge sin egen ide om et godt liv, betyder, at personen skal have
mulighed for menneskelig opblomstring, hvilket bl.a. forudsætter anerkendelse som medlem af samfundets retsfællesskab.
I et samfund med stigende individualistiske og multietniske tendenser er
etisk pluralisme væsentlig, da visionen om et godt liv kan være mere eller
mindre præget af individuelle tilhørsforhold. Etisk pluralisme er hos Forst et
tomt begreb, da han forudsætter, at den enkelte borger selv udfylder begrebet
med sin egen vision. Der er tale om et liberalistisk præget frihedsbegreb, hvor
det antages, at den enkelte borger har autonomi, der gør det muligt at træffe
afgørelser og forfølge egne normative valg. Forst har dog blik for, at etisk
autonomi ikke har en sådan karakter, at den kan udfolde sig frit i samfundsfællesskabet uden en vis beskyttelse. Derfor er borgeren også en del af retsfællesskabet og deltager i det politiske samfund og bør derfor være medforfatter til lovgivningen. Det retlige og det politiske fællesskab betragtes som
værn om den etiske pluralisme, som derved får en særlig status som normativ
kontekst. Forst tillægger retten en mere indirekte betydning for borgerens
frihed end tilfældet er hos Honneth.
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I den retslære, jeg skitserer i 3. del, vil etisk autonomi være det centrale
omdrejningspunkt. Når denne værdi må prioriteres, er begrundelsen, at menneskets identitet og frihed er tæt forbundet med, hvorledes vi ønsker at udfolde vores liv og de muligheder, som retsordenen giver herfor. Der skal således
tungtvejende grunde til, at et samfund kan gribe ind og påvirke det enkelte
menneskes frihed til så vidt muligt at opretholde sin identitet.
Denne korte gennemgang af de teoretiske grundpositioner hos Honneth og
Forst skal ikke opfattes således, at Honneths anerkendelsesteori er uden samfundsmæssig forståelse eller overbygning. Styrken ved at kombinere Honneth
med Forst er alene, at her opstilles nogle idealer, der er værdifulde, også i
afhandlingens retspolitiske 4. del, hvor spørgsmålet om social retfærdighed
og prioritering af normer er i centrum.
5. Retfærdighed samt retlig og moralsk frihed
Honneth foretager med udgangspunkt i Hegels retfærdighedsopfattelse nogle
betragtninger om rettens forhold til moralen (Honneth 2003, side 121ff).
Udgangspunktet er Hegels opfattelse af moderne retfærdighed, hvorefter et
samfund må indeholde betingelser for virkeliggørelse af menneskets etiske
autonomi, eller som han siger, »den frie vilje«. Honneth gengiver (Honneth
2003, side 125) den velkendte sætning fra Hegel om »væren – ved – sig –
selv – i – den – anden«, som angiver, at det enkelte menneske kun kan realisere sin autonomi i kommunikative relationer i samfundet sammen med andre.
I et retfærdigt samfund garanteres alle medlemmer betingelser for en sådan kommunikativ erfaring, hvilket gør det muligt for hver enkelt at deltage i
uforvrængede interaktionsforhold. Hegel søger i sin retsfilosofi – ifølge Honneth – at begrunde et normativt retfærdighedsprincip for det moderne samfund, som består i summen af alle nødvendige betingelser for den individuelle
selvrealisering. Statens eksistensberettigelse hænger bl.a. sammen med, at
den garanterer opretholdelsen af forskellige kommunikative sfærer, der tilsammen understøtter ethvert subjekts mulighed for at realisere sig selv.
Med udgangspunkt i Hegels retfærdighedsteori drøfter Honneth to frihedsmodeller, som han betegner hhv. den retlige og den moralske. Den første
retlige model for frihed, hvor man fx kunne tænke sig, at den individuelle
frihed blev defineret alene som et retskrav, er legitim, så længe den forstås
som en legal beskyttelsesordning imod krænkelser fra staten eller andres side.
Hvis den imidlertid gøres absolut, således at jeg kun definerer min frihed som
den, der tilhører mig som retssubjekt, så fører den til en individuel, social
patologi, der i sidste ende resulterer i en manglende evne til at deltage i følelsesmæssige sociale relationer (Honneth 2003, side 130).
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Den moralske model for frihed, hvor den individuelle frihed opfattes som
moralsk autonomi, er også legitim, så længe den forstås som en henvisning til
nødvendigheden af en individuel ransagning af samvittigheden, der kan være
grundlaget for, at mennesket kan opfattes som arkitekt i sit eget liv. Hvis den
moralske model imidlertid gives en absolut værdi, så gør den mennesket
uegnet til at handle socialt, da den berøver mennesket den sidste tiltro til den
institutionelle og samfundsmæssige kontekst og sociale omgivelser, som en
forudgivet normativitet (Honneth 2003, side 131). Man kan fortolke disse
overvejelser således, at ret og moral ikke kan undvære hinanden. Tillægger
man en af forestillingerne absolut værdi, så sker der altid nogle patologiske
forskydninger i selve den sociale realitet.
Honneth reviderer Hegels retsbegreb ved at afvise et spekulativt og idealistisk udgangspunkt og søger i stedet for et empirisk grundlag for, hvad der er
meningen med ret. Han kommer til, at ret eller et retssamfund, der ikke er
alment anerkendt, ikke har karakter af ret. Samtidig har den anerkendte retsorden karakter af mulighedsbetingelse for etisk autonomi forstået således, at
kun i et samfund med en retsorden, der anerkendes af borgerne som ret, er det
muligt at udfolde et etisk liv.
Den opfattelse af retlig og etisk frihed, som her kommer til udtryk, er
dækkende for den opfattelse, jeg lægger til grund i afhandlingen. Ret og etik
er ikke hinandens modsætninger, således som man ofte får indtryk af i konflikten mellem naturretlige og retspositivistiske teorier. Som Honneth udtrykker det, vil juraens eller etikkens eneråden føre til det, han kalder for patologiske tilstande. Retten er mulighedsbetingelse for, at borgere kan forfølge og
indholdsbestemme deres vision om det gode liv. Der er imidlertid endnu et
centralt punkt i denne opfattelse af det retlige. Retten har kun karakter af ret i
det omfang den anerkendes som ret.
Inden fremlæggelsen af det empiriske studie skal jeg i næste afsnit fremdrage de mere grundlæggende forskelle på en traditionel juridisk undersøgelse og den undersøgelsesstrategi, jeg har redegjort for.
6. Retsrealisme og retsidealisme er to nødvendige sider af juridisk forskning
Jeg skal nu sammenfatte nogle forestillinger, som jeg vil bygge videre på i
resten af afhandlingen. Det er en kendt sag i retsteorien, at naturret og retspositivisme har stået over for hinanden som uforenelige størrelser og har ført en
skyttegravskrig gennem meget lang tid. I den nyere diskussion har begreberne retsrealisme og retsidealisme vundet indpas, således at sprogbrugen er
ændret i forhold til tidligere. Navnlig Ross grundlagde den tanke, at idealisme
og realisme i retsfilosofien er to uforenelige størrelser (Ross 1971, side 79ff).
Et langt stykke af vejen kan jeg følge Ross’ argumentation, men ikke hans
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konklusioner. Han skriver om den retsfilosofiske idealisme, at den hviler på
den forudsætning, at der findes to forskellige verdener svarende til to forskellige erkendelsesmetoder. Først er der »virkelighedens verden«, der omfatter
alle fysiske og psykiske fænomener. Dernæst er der »ideernes eller gyldighedens verden«, som omfatter forskellige sæt af absolut gyldige normative ideer
(det sande, gode og skønne), som vi erkender umiddelbart gennem vor fornuft.
Jeg er enig med Ross i, at den juridiske forskning må tage udgangspunkt i
to forskellige verdener svarende til to forskellige erkendelsesmåder. Ross
nævner først »virkelighedens verden«, som efter min opfattelse svarer til en
form for retsrealisme, der i sine analyser og systematik bestræber sig på at
beskrive den faktiske institutionelle retsanvendelse og retsorden. Det er den
opgave, jeg stiller mig i 2. del af denne afhandling. Ross tager imidlertid efter
min opfattelse fejl i spørgsmålet om den retsfilosofiske idealisme. Han opfatter denne tradition som byggende på forskellige sæt af absolut gyldige normative ideer. Der er imidlertid en anden form for retsfilosofisk idealisme,
som Ross tilsyneladende overser. Det er den form for retsidealisme, som
bygger på normative kritiske standarder, der udvikles gennem forskning og
løbende er underkastet kritisk diskussion.
Juridisk forskning må – som også Ross hævder – tage udgangspunkt i en
opfattelse af de sociale realiteter. Dette krav mente Ross at indfri med sin
velkendte korrespondensteori. Ifølge Ross er der tale om et forsøg på at fastholde udgangspunktet i en social realitet, som imidlertid ender med at blive et
lukket system, der ikke søger at forankre opfattelsen af det videnskabeligt
korrekte med en social realitet uden for det lukkede system.
I Ross’ beskrivelse af den retsfilosofiske idealisme lægger han sig tæt op
ad den naturretlige tradition. Imidlertid har Kritisk teori, sådan som den udfoldes af Forst og Honneth, bestræbt sig på at udvikle kritiske standarder, der
bygger på samfundsvidenskabelige refleksioner og ikke henviser til hverken
Gud eller naturretten.
I dansk sammenhæng har Henrik Palmer Olsen udviklet en retsidealistisk
teori, der i højere grad falder inden for Ross’ beskrivelse. Han hævder, at et
princip, som han henter fra filosoffen Gewirth udgør absolut gyldige normative ideer. Olsen kalder princippet for P.G.C. (Principale of Generic Consistency), der består af to fundamentale goder, som betegnes hhv. frihed og
velbefindende (Olsen 1997, side 171). Der kan altså foretages en korrektion
til Ross’ opfattelse af retsfilosofisk idealisme, hvorefter denne retning findes i
mindst to varianter, hvoraf den ene bygger på absolut gyldige normative
ideer, mens den anden bygger på normative kritiske idealer, der er til stede i
en løbende videnskabelig diskurs.
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Pointen er, at den juridiske forskning hverken kan undvære retsrealismen
eller retsidealismen i den kritiske form. Det er efter min opfattelse ikke muligt eller ønskeligt at udvikle en retsidealisme, der bygger på absolut gyldige
normative ideer. Der må være tale om anerkendelseskampe mellem forskellige idealer, hvis rigtighed afgøres dels ud fra den videnskabelige diskurs, dels
ud fra en praktisk anvendelighed, som spiller sammen med faglige drøftelser
og vurderinger.
Juridisk forskning bør indeholde såvel et retsrealistisk som et retsidealistisk element og i den forbindelse gøre sig klart, hvad henholdsvis retsrealismen og retsidealismenkan bidrage med. Det må være et minimumskrav til
den juridiske forskning, at den tilkendegiver, hvori dens videnskabelige fordring består. Fejltagelsen hos Ross var, at han hævdede, at retsrealismen var
enerådende, og afviste enhver form for retsidealer. Imidlertid havde han ret i,
at en væsentlig del af retsvidenskaben må bestræbe sig på, så reelt som overhovedet muligt, at afdække den retsorden, der faktisk eksisterer.
Jeg har forsøgt at efterleve dette ved at bestræbe mig på i 2. del at arbejde
så godt, som det er muligt for mig, på at afdække, hvordan den retlige »virkelighed« ser ud i de sociale institutioner. Herefter vil jeg arbejde retsidealistisk
i 3. del for endelig i 4.del at anlægge en retspolitisk vinkel forstået som det
politisk mulige. Det betyder ikke nødvendigvis, at 2. del er empirisk/realistisk, 3. del idealistisk og 4. del retspolitisk. Det betyder alene, at jeg
bestræber mig på at foretage sådanne inddelinger ud fra de metodiske og
videnskabsteoretiske valg, som jeg har foretaget.
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5. Tre fortællinger om retsanvendelse
a.
Socialrettens kontekst
I dette afsnit fremlægges 3 fortællinger, der er bygget op af interviewmateriale fra borgere, socialarbejdere, journaler, ledere og politikere. Materialet er
indhentet i forbindelse med projektet Anerkendelse som forudsætning i det
sociale arbejde med de svagest stillede borgere. De tre sager, som fortællingerne bygger på, har jeg udvalgt, da det i nogen grad var muligt at sammenkæde borgernes udsagn med deres journaler og udsagn fra andre sociale aktører. Den fænomenologiske tilgang er velegnet til en bestemmelse af en bestemt social realitet. Der er tale om en narrativ meningskonstruktion, hvor de
forskellige beretninger sammenfattes til en fortælling med en indledning,
handling og delvis slutning. Fortællingerne er ikke vilkårlige, da »plottet« er
styrende for valg og fravalg, således forstået, at en ny tilføjelse eller fjernelse
af en delfortælling vil ændre fortællingen. Styrken ved anvendelsen af den
fænomenologiske og narrative tilgang er, at den efter min opfattelse er mere
righoldig, mere fortættet og sammenhængende end de spredte fortællinger i
interviewpersonernes historier (Kvale 2002, side 197).
I det efterfølgende afsnit skal jeg redegøre for, hvorledes den udviklede
undersøgelsesstrategi finder anvendelse i form af kvalitative interview og
anvendelse af journalmateriale.
1. Det kvalitative interview i hermeneutisk, fænomenologisk og narrativt
perspektiv
I den almindelige litteratur om forskningsinterview kendes og beskrives den
fænomenologiske metode. Som eksempel kan nævnes Steinar Kvales bog om
Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview fra 1994
(Dansk udgave hhv. 1997 og 2002). Kvale henviser til Schütz’ fænomenologi
om den sociale verden. Han gennemgår en række eksempler, hvor det gene113
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relle træk er livsverdenens forrang. Om dette skriver Kvale (Kvale 2002, side
63):
»Det kvalitative forskningsinterview har en enestående mulighed for at få adgang til at
beskrive den daglige livsverden. Forsøget på at opnå fordomsfrie beskrivelser medfører en
rehabilitering af »lebenswelt« – livsverdenen – i forhold til videnskabens verden. Livsverdenen er verden, således som den mødes i dagliglivet og foreligger i direkte og umiddelbar
oplevelse, uafhængig af og førend alle forklaringer.«

Den fænomenologiske tilgang til det kvalitative interview er velkendt og
velbeskrevet i litteraturen omkring forskningsinterview. På det juridiske område har Berl Kutchinsky beskæftiget sig med det kvalitative forskningsinterview (Basse og Jensen 1990, side 87). Ifølge Kutchinsky kan det kvalitative
forskningsinterview karakteriseres således (Basse & Jensen 1990, side 93):
»Den kvalitative metode har sin videnskabsteoretiske forankring i hermeneutikken, fænomenologien og den eksistentielle psykologi. Under et kaldes den ofte for den humanistiske
psykologi. Der er i København en gammel fænomenologisk tradition, der går tilbage til
Edgar Rubin og blev udviklet teoretisk og empirisk af E. Tranekjær Rasmussen og Franz
From og i nyere tid af bl.a. I.K. Moustgaard og Thorsten Engemann Nielsen. Jeg bekender
mig selv til denne skole og har benyttet en kritisk fænomenologisk metode bl.a. i forbindelse med kriminologiske casestudier …«

Kutchinsky nævner endvidere, at interessen for det kvalitative forskningsinterview inden for samfundsvidenskaberne i nogen grad er vokset frem af den
såkaldte positivismedebat i slutningen af 1960’erne, hvor man protesterede
mod forsøg på at efterligne naturvidenskabens logiske empirisme og dens
hang til at sætte alt på tal og formler.
Alle kvalitative undersøgelsestrategier er dog ikke fænomenologiske.
Henning Olsen giver en mere omfattende gennemgang af ikke-fænomenologiske undersøgelser (Olsen 2002, kap. 3). Han gennemgår tendenserne i engelsksprogede og skandinavnske metodelitteratur og kommer bl.a. frem til, at
der også arbejdes ud fra fortolkende, hermeneutiske, »naturalistiske« og humanistiske aksiomer (Olsen 2002, side 43).
Mens der således sjældent sættes spørgsmålstegn ved den videnskabelige
gyldighed af mere traditionelle, kvantitative og statistiske undersøgelsesmetoder, har det været drøftet, om det kvalitative forskningsinterview overhovedet kan betragtes som videnskabeligt. Jeg skal derfor gøre nogle betragtninger herom i det følgende.
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2. Generaliserbarhed, realiabilitet og validitet
Videnskabelighed handler bl.a. om, hvorvidt der blot er tale om enkeltstående
subjektive udsagn, der bygger på min forudgående opfattelse af, hvad der er
en retsorden, og hvad der kan eftervises som social retsanvendelse? Spørgsmålet er kontroversielt ikke mindst på det retsvidenskabelige område, hvor en
teoretisk og naturvidenskabeligt præget tankegang har haft stor betydning for
retstænkningen igennem en lang periode.
Begreberne generaliserbarhed, realiabilitet og validitet fremhæves ofte
som sikre tegn på videnskabelighed. Disse begreber knytter sig ofte til en
generel, neutral og hierarkisk samfundsforståelse, hvor enkelte normer, fx
retslige normer, alene er til stede i analysefeltet. Om disse tre begreber skriver
Steinar Kvale (Kvale 2002, side 226):
»Da jeg blev optaget af kvalitativ forskning, dukkede den positivistiske treenighed op på
ny, nu brugt af førende forskere for at diskvalificere den kvalitative forskning. En stimulus,
som det »kvalitative forskningsinterview« synes automatisk at udløse betingede responser
som »Resultaterne er ikke pålidelige, de er fremkommet ved hjælp af ledende interviewspørgsmål«, »Resultaterne er ikke gyldige, de er udelukkende baseret på subjektive fortolkninger« og »Interviewresultaterne kan ikke generaliseres, der er for få interviewpersoner«.«

En kritik, der er beslægtet med Kvales, er fremsat af Bent Flyvbjerg, der dog
præciserer sin kritik mere udførligt end Kvale. Flyvbjerg analyserer sig frem
til 5 punkter, der udtrykker skepsis over for kvalitative forskningsstrategier.
Det drejer sig om om følgende punkter (Flyvbjerg 2000, kapitel 8, side
137ff):
Første kritikpunkt formulerer Flyvbjerg således:
»Generel teoretisk (kontekstuafhængig) viden er mere værdifuld end konkret, praktisk
(kontekstafhængig) viden. Hans svar på dette kritikpunkt lyder: »Forudsigelige teorier og
universaler findes ikke i studiet af mennesker og samfund. Konkret, kontekstafhængig
viden er derfor mere værdifuld end forgæves søgen efter forudsigende teorier og universaler.«

Den anden indvending lyder: » Man kan ikke generalisere på grundlag af en
enkelt case, derfor kan casestudiet ikke bidrage til videnskabelig udvikling.«
Hertil svarer Flyvbjerg: »Man kan ofte med fordel generalisere på grundlag af en enkel case, og casestudiet kan udmærket bidrage til den videnskabelige udvikling via generalisering som supplement eller alternativ til andre
metoder. Men formel generalisering er overvurderet som kilde til videnskabelig udvikling, hvorimod »det gode eksempels magt« er undervurderet.«
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Tredje indvending lyder: »Case studiet er mest nyttigt til hypotesegenerering d.v.s. i de første trin af en samlet forskningsproces, mens andre metoder
er mere velegnet til hypotesetest og teoriudvikling.« Flyvbjerg svarer: »Case
studiet er nyttigt til både generering og test af teser, men er ikke begrænset til
disse forskningsaktiviteter.«
Næstsidste indvending lyder: »Case studiet indeholder en tendens (»et
bias«) til verifikation, forstået som en tilbøjelighed til at bekræfte forskerens
forudfattede opfattelser.« Hertil er svaret: »Der er intet, som tyder på, at case
studiet i højere grad end andre metoder indeholder en tendens (et »bias«) til
verifikation af forudfattede opfattelser hos den eller de forskere, som udfører
studiet. Tværtimod tyder erfaringen på, at case studiet indeholder en tendens
til falsifikation af forudfattede opfattelser i højere grad end en tendens til
verifikation.«
Sidste indvending lyder: »Det er ofte svært at opsummere konkrete case
studier i generelle udsagn og teorier.« Hertil svarer Flyvbjerg: »Det er korrekt, at opsummering af case studier ofte er vanskelig, især hvad angår proces. Det er mindre konkret, hvad angår resultater. Problemerne med opsummering er imidlertid i højere grad en egenskab ved virkelighed end ved case
studiet som metode.«
I bogen Retten i samfundsmæssig belysning gøres der nogle betragtninger
om forholdet mellem kvalitative og kvantitative metoder. Det anføres her
(Balvig 1998, side 337), at det positivistiske videnskabssyn alene anerkender
den kvantitative metode, hvor det hermeneutiske videnskabssyn lægger vægt
på de kvalitative metoder. I den nærmere beskrivelse (Balvig 1998, side
338ff) refereres til begreberne generaliserbarhed, realiabilitet og validitet i en
lidt anden kontekst end hos Kvale. Det sker i det væsentlige ud fra den kvantitative positivistiske videnskabs krav om repræsentativitet, gyldighed, pålidelighed mv.
Jeg skal nu sammenfatte nogle metodiske betragtninger. Ontologisk er
»det værende«, de livsverdensfænomener, som jeg kan læse ud af de tre fortællinger. Her er på ingen måde tale om »sand« erkendelse forstået som en
objektiv, eller særlig empirisk, indsigt, der korresponderer med en forudsat
virkelighed. Den narrative sandhed afgøres af, om jeg som forsker kan stå
inde for de fortællinger, der konkret tillægges mening i min kontekst. Det
betyder i praksis, at jeg først stort set lader de tre fortællinger tale selv. Man
skal imidlertid være opmærksom på, at der har været en redigerende hånd ind
over fortællingerne. Journalark og borgerinterview udgør ca. 100-150 tekstsider per fortælling. Der er således skåret ned i tekstmaterialet, hvilket indebærer betydelige fravalg.

116

5. Tre fortællinger om retsanvendelse
Som nævnt er det min opfattelse, at den narrative tilgang har betydelige
fordele, ved at der fremlægges en konkret sag i et tidsperspektiv, hvorefter
såvel de retlige som de etiske analyser får et mere nuanceret grundlag. I forhold til mere traditionelle interviewundersøgelser, hvor der gengives brudstykker af arktørudtalelser, har den narrative tilgang nogle svagheder, nok
størst vedrørende generalisering. Jeg søger at minimere denne svaghed ved at
inddrage yderligere dansk, norsk og svensk forskning.
Den narrative viden i de tre fortællinger viser sig i form af det plot, der
viser sig ved læsningen. I den første case om Hanna er hovedplottet en enlig
mor i 30erne, der er stærkt plaget af smerter i ryggen og derfor oplever, at
hun har vanskeligt ved at få en uddannelse eller et arbejde. Senere tilføres
plottet et dramatisk element, da kvinden frygter, at kommunen vil anbringe
hendes datter uden for hjemmet. I alle tre fortællinger er der et alternativt
plot, der fremstår som socialforvaltningens historie om de involverede borgere. Ideen er at bringe borgerfortællingen i dialog med journalfortællingen for
derved at nuancere og skærpe det narrative potentiale.
3. To socialretlige undersøgelsesfelter
Begreberne »en formel« og »en reel« beskrivelse af den sociale retsorden og
retsanvendelse er som tidligere anført centrale. De angår henholdsvis den
virkelighed, der fremlægges i traditionelle retsdogmatiske analyser, og den
virkelighed, som jeg tilstræber at beskrive i dette afsnit. Det kan skematisk
fremstilles således:
Juristers idealfordring
Gældende ret baseret på skrevne
retskilder
Kontekstfri/Abstrakt tilgang
Formel rationalitet i form af retskilde- og metodelære

Den empiriske sociale realitet
Konkret socialretlig dømmekraft –
retsanvendelse
Kontekstafhængig/Institutionel
Hverdagsrationalitet med udgangspunkt i aktørernes livsverden.

Betegnelsen den »empiriske sociale realitet« skal ikke opfattes således, at jeg
tror, at der findes en objektiv verden, som jeg kan afdække. Det skal forstås
således, at jeg tilstræber så reelt som overhovedet muligt at give et billede af
de realiteter, som konkret er til stede, ud fra en bestemt metodisk tilgang.
Denne opfattelse af det senmoderne samfunds sociale institutioner, som jeg
har redegjort for ovenfor, betyder også, at vidensbegrebet ikke er så entydigt
som ofte antaget i den positivistiske tradition. Det er almindeligt i den senmoderne eller postmoderne tradition at der kan gives adskillige eksempler på
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andre former end empirisk viden fx narrativ viden, som nærværende studie
navnlig bygger på.
Vedrørende begreberne generaliserbarhed, realiabilitet og validitet støtter
jeg mig særligt til Steinar Kvale (Kvale 2002, kap. 13). Som Kvale anfører, er
kravet om generaliserbarhed ikke en entydig størrelse, men der findes adskillige former for generaliserbarhed. Den position, jeg indtager, er beslægtet
med den, som Kvale (Kvale 2002, side 228) betegner som analytisk generalisering. Det indebærer nogle overvejelser over forskelle og ligheder mellem to
situationer. Kvale skriver, at man baserer sin generalisering på en assertorisk
logik, dvs. en logik, hvor man hævder, at der er bestemte forskelle eller ligheder mellem fx to tilfælde i en analyse. Generaliseringen foretages ved i
fortællingens form at fremlægge argumenter, journaler og tydeliggøre de
argumenter, der fremsættes.
De to situationer, som jeg konstruerer, indeholder hver et »bjerg af små
fortællinger«. Først borgernes livshistorie sammen med de tilhørende journalfortællinger og borgernes løbende refleksioner og kommentarer. Denne fortælling suppleres med ledende administrative og politiske narrativer. Heroverfor vil jeg sætte en mere traditionel juridisk analyse af de tre fortællinger.
Herved skulle der opstå to billeder af den retlige virkelighed, hvor den første
beskriver en empirisk virkelighed og den efterfølgende juristers idealfordring.
Realiabilitet handler om, hvordan man undgår eller forholder sig til ledende spørgsmål eller til den tendens til bias, som Flyvbjerg omtalte i forbindelse
med den fjerde indvending. Jeg er enig med Flyvbjerg i hans besvarelse og
kan tilføje, at frygten formentlig er baseret på den konkrete livsverdens perspektiv. Dette perspektiv kan medføre verifikation af forudfattede meninger,
på samme måde som retsdogmatiske forskere naturligvis også risikerer bias.
Ved de kvalitative interview har forskeren dog mulighed for at uddybe og
stille kritiske spørgsmål. Jeg er enig i, at man som forsker må anstrenge sig til
det yderste for at modvirke vilkårlig subjektivitet. Men jeg vil hævde, at denne risiko også gør sig gældende for positivistiske kvantitative strategier og
metoder.
Validitet defineres ofte som spørgsmålet om, hvorvidt vi måler det, som vi
tror, vi måler. På denne baggrund anses kvalitativ forskning ofte for ikke at
være valid, hvis dens resultater ikke fremgår med tal. Opfattes validitet i et
lidt bredere perspektiv, handler det om, hvorvidt den undersøgelsesstrategi,
man vælger, undersøger det, som den har til formål at undersøge. Altså
spørgsmålet om, hvorvidt de narrativer, jeg fremlægger, faktisk afspejler
fænomener med forskellige forhold vedrørende den sociale retsorden og retsanvendelse, som jeg interesserer mig for.
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I afhandlingen betragter jeg ikke validitet som et spørgsmål om, hvorvidt
undersøgelser er et spejl af virkeligheden, men i højere grad om jeg kan fremstille to troværdige billeder, hhv. det empiriske og det retsdogmatiske, af den
sociale retsorden og retsanvendelse. Der er tale om en kommunikativ validitet
(Kvale 2002, side 239), hvor det drejer sig om gyldigheden af udsagn i dialogform eller som narrativer, som jeg vælger at kalde det. Gyldig viden opstår, når modstridende udsagn konfronteres og diskuteres. Konkret er det de
historier, som der berettes om i de tre fortællinger, som jeg konfronterer med
juristers idealfordring til de samme fortællinger, og de analyser, som konfrontationen giver anledning til. Denne form for validitet skulle gerne sætte mig i
stand til at bevæge mig mellem to yderpunkter, som kan karakteriseres som
dogmatisme og empirisk skepsis.
Den interviewguide, der blev anvendt, har karakter af det, man kalder det
halvstrukturerede interview (Kvale 2002, side 133). Det betyder, at der er en
skitse over emner, der skal dækkes, og forslag til spørgsmål. De væsentlige
emner, som ligger til grund for de spørgsmål, der er stillet, er omkring anerkendelse og medinddragelse i sin egen sag, betydningen af retlig regulering
for det sociale arbejde samt betydningen af økonomiske og politiske hensyn.
Sammenfattende kan det siges, at det kvalitative forskningsinterview producerer videnskabelig viden, der dog ikke uden videre er sammenlignelig
med den viden, der fremkommer gennem kvantitative studier. Generaliserbarhed, forstået på den måde, at det, jeg fremdrager i de tre fortællinger, der
bygger på materiale fra to kommuner, skulle være gældende for alle landets
kommuner, holder ikke. På den anden side er der næppe tvivl om, at den
viden, der fremdrages i kraft af de forholdsvis omfattende fortællinger og den
grundige analyse, har karakter af videnskabelig viden.
I de følgende afsnit skal jeg redegøre for beslægtet forskning. Formålet er
ikke alene at fremlægge den kendte forskning på dette område, men også at
bringe denne forskning i spil i forhold til de resultater, der fremkommer af det
empiriske studie. Man kan således sige, at den videnskabelige gyldighed og
generaliserbarheden af de indsigter, der fremlægges i det empiriske studie,
bliver understøttet, korrigeret eller forkastet af beslægtet relevant forskning.
4. Beslægtet forskning
For at supplere, korrigere eller kritisere det empiriske studie skal jeg fremlægge centrale dele af den skandinaviske forskning, der er sammenlignelig
med det forskningsfelt, som jeg beskæftiger mig med. Formålet er at vurdere,
om de resultater, der fremkommer ved min empiriske analyse, falder i tråd
med eller modsiger andre beslægtede empirisk orienterede studier. Der er
imidlertid det særlige problem, at kun få undersøgelser har det specifikt retli119
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ge i centrum. Et stort antal undersøgelser på det sociale område, som har
relevans for det retlige område, har ikke specielt fokus herpå og er ikke udført
af jurister. Sådanne undersøgelser udtaler sig alene mere indirekte om ret og
retsanvendelse, men er på den anden side efter min bedømmelse relevante.
Jeg inddeler den forskning, jeg fremlægger, i to hovedgrupper, hvor den første gruppe har direkte relevans, da den er foretaget af jurister, mens det forholder sig noget anderledes med den anden del, der i overvejende grad er
foretaget af ikke-jurister.
5. Juristers undersøgelser
I Sverige findes der undersøgelser, hvis problemfelt har mere eller mindre
lighed med mit. Nævnes kan Anna Christensens store undersøgelser om udelukkelse fra at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse fra 1980. Der er tale om
et omfattende studie fra perioden 1965-1974, hvor Anna Christensen deler
begrundelser i afgørelser ind i to grupper, hvor den første refererer til lovens
intentioner, mens den anden handler om arbejdspolitiske styringshensyn.
Konklusionen på undersøgelsen er bl.a., at på økonomisk kostbare retsområder inden for velfærdslovgivningen kan det være vanskeligt at opfatte lovgivningen som det primære instrument til realiseringen af bestemte velfærdsmål.
Anna Chistensens plan var den traditionelle retsdogmatiske fremgangsmåde,
som hun imidlertid opgav til fordel for en bredere samfundsvidenskabelig
tilgang. Hun skriver (Christensen 1980, side 16f):
»Den rättstillämpande organisationen var juristdominerad. Begreppet gällande rätt har
skapats av och för jurister vid de juridiska fakulteterna och i det allmänna domstolsväsendet. Rättskälleläran är deras gemensamme professionella egendom.«

Videre skriver Christensen (Christensen 1980, side 19):
»Den kritiska huvudinriktning i undersökningen står i konflikt med den rättsdogmatiska
tradition som bygger på värdegemenskap mellan rätsvetenskapen, den rättslillämpande
organisationen och lagstiftaren eller åtminstone på att rätsvetenskapen lojalt accepterar de
av lagstiftaren uppställda normerna och även i huvudsak den rättslillämpande organisationens handlande.«

Christensen nævner herefter en anden retsdogmatisk tradition, som ikke bygger på det anførte værdifællesskab, men på et retssikkerhedshensyn, der muliggør udefrakommende kritik af lovgivningen og den retsanvendende organisation. Hun forbinder denne tilgang med en empirisk indsigt i de faktiske
retlige forhold (Christensen 1980, side 20). Både Ketscher og Knudsen bekender sig til det retssikkerhedsmæssige perspektiv, men opfatter det ikke
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således, at den faktiske retsanvendelse i de sociale institutioner bør være
grundlaget for en kritik af socialretten, eller dens anvendelse i praksis.
I Christensens undersøgelse ses elementer af det, jeg ovenfor betragter
som normpluralisme, hvor andre normer, fx økonomiske, indgår i konkurrenceforhold med det retlige og for den sags skyld også politiske normer. Der er
også en klar forståelse for, at det metodiske beredskab, som jurister er skolet
i, ikke uden videre lader sig overføre til det velfærdsretlige område.
De nordiske undersøgelser, der ligger tættest på nærværende afhandlings
problemfelt, er Kristian Andenæs’ undersøgelser af socionomers retsanvendelse og socialrettens subkulturer. Disse undersøgelser skal derfor behandles
mere indgående. Inden jeg redegør for dem, skal det dog bemærkes, at de for
det første ikke vedrører danske forhold, men norske, og heller ikke er af nyere
dato. Den største undersøgelse, som jeg vil referere om socionomers retsanvendelse, blev gennemført i 1989.
Med henvisning til Anna Christensens undersøgelse kommer Andenæs til,
at begrebet gældende ret ikke er særlig velegnet til undersøgelser af anvendelse af velfærdsret, men nok som udtryk for højesteretspraksis. Han hævder,
at retsvidenskaben på selvstændigt grundlag bør udarbejde anbefalinger om,
hvordan regler skal fortolkes, da forvaltningsområdets praksis er af for dårlig
kvalitet til beskrivelse af »gældende ret«. Samtidig beskriver han det, jeg
ovenfor har kaldt en senmoderne retsordens fragmentering, dog uden anvendelse af dette begreb (Andenæs 1994, side 79):
»I Norge varierer praksis i sosialomsorgen fra kommune til kommune, fra kontor til kontor
og fra sosialarbeider til sosialarbeider. For det første ville det måtte gjennomføres meget
omfattende undersøkelser for å danne seg et representativt bilde av praksis. For det annet
ville den inkonsistensen man da ville avdekke være et særdeles dårlig grunnlag for å tolke
regler i den hensikt at andre skulle nyttiggjøre seg tolkningerne.«

Andenæs uddyber ikke dette punkt yderligere, men henviser (Andenæs 1994,
side 92) til Henrik Zahles tanker om polycentri og Boaventura de Sousa Santos og hans forestilling om tre retlige niveauer svarende til det overnationale,
det nationale og det lokale. Der er imidlertid en vigtig pointe i Andenæs’
citat. Der er ikke alene tale om sociale institutioners egne poler, men om en
radikal polycentri, som er trængt ind i institutionerne eller fra socialarbejder
til socialarbejder, som det anføres.
Vedrørende retsordenens niveauer har jeg tidligere henvist hertil og opfatter en sådan inddeling som hensigtsmæssig. Man kan nemlig drøfte, hvilken
relation der er mellem det lokale, forstået som det institutionelle niveau, hvor
retsanvendelsen udfolder sig, og det overnationale retlige niveau. Andenæs
accepterer forestillingen om flere retssystemer (Andenæs 1994, side 119) og
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skriver, at ved at acceptere forestillingen om flere retssystemer løser vi nogle
problemer, men skaber samtidig nogle nye. Denne problemstilling forfølges
yderligere i 4. del.
Under overskriften Sosionomers rettsanvendelse fremlægger Andenæs en
større empirisk studie, der som nævnt blev gennemført i 1989 (Andenæs
1994, side 120ff). Undersøgelsen bygger på observationer, høringssvar til
social lovgivning samt interview med socialarbejdere i 20 kommuner. I alt
blev 35 socialarbejdere på både chef-, mellem- og retsanvendelsesniveau
interviewet om arbejdet i almindelighed og de juridiske sider i særdeleshed. I
den forbindelse konstaterer Andenæs, at der kan være forskel på det, som
socialarbejderne tilkendegiver, og det der efterfølgende kan konstateres som
deres handlinger. Dette fremgår af dokumentstudier, som således fungerer
som en slags kritisk koordinationsfaktor. I indledningen af undersøgelsen
redegør Andenæs for en række tidligere norske undersøgelser, som jeg her
kun kort skal omtale, i det omfang de har relevans for afhandlingens problemstilling.
Særlig interessant synes en undersøgelse af Molven/Vetvek fra 1986 at
være. De har undersøgt sagsbehandlingen i 3 kommuner (Andenæs 1994,
side 125). Andenæs sammenfatter de vigtigste resultater således:
»1. Søkerne ble sjelden informert om at saksbehandlingstiden trakk ut, hva grunnen til
dette var og når avgjørelse kunne ventes.
2. Søkerne fikk meget sjelden beskjed om nye opplysninger sosialkontoret hadde mottatt i
saken.
3. Personlige oplysninger om søkerne ble en del ganger bragt videre til andre offentlige
organer uten at samtykke var innhentet.
4. Det hendte søkere som ble nektet å gjøre seg kjent med opplysninger, ikke ble opplyst
om sin klageadgang.
5. Muntlige opplysninger som saksbehandlerne mottok vedrørende saken, ble svært ofte
ikke nedtegnet.
6. Der ble truffet en del muntlige avslag.
7. Det ble omtrent aldri gitt begrunnelse for vedtak. Lovteksten var aldri gjengitt, faktiske
forhold det ble lagt vekt på ble sjelden opplyst, og lovparagraf oppgitt bare i en del saker.
8. Tilsvarende sjelden som under pkt. 7, ble søker meddelt begrunnelse for vedtaket.
9. Søkere ble ikke meddelt alle sine formelle rettigheter slik som foreskrevet når vedtaket
ble sendt ut.
10. Søkere som klaget ble ikke gjort kjent med nye opplysninger som ble innhentet i klagesaken.
11. Søkere ble ikke oversendt noen kopi av eventuelt følgeskriv som ble lagt ved saken ved
oversendelse.«
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Ifølge Andenæs fandt Molven/Vetvek hyppige brud på den norske forvaltningslov, og i den forbindelse bemærkede de, at journalføringen ofte var
mangelfuld. Som årsag til disse fejl i sagsbehandlingen anfører Molven/Vetvek (Andenæs 1994, side 126) svigt i oplæringen af sagsbehandlerne.
Både grunduddannelse og videreuddannelse samt ekstern kontrol var mangelfulde. De fremhæver endvidere, at holdningen til regelværket var noget utilfredsstillende hos den enkelte, samt at borgere, der henvender sig til socialforvaltningen, ofte ikke behandles som borgere med sager og rettigheder,
men som klienter med problemer. Videre peger de på organisationsproblemer, hvor der er svigt i rutiner, vejledning og hvor ledelsen svigter, når det
handler om at udvikle praksis i sagsbehandlingen.
I undersøgelsen af Molven/Vetvek var interview med sagsbehandlere og
chefer den centrale datakilde, og de valgte at kontrollere dette materiale dels
ved gennemgang af sagsdokumenter og dels ved interview med borgere. Med
henvisning hertil valgte Andenæs (Andenæs 1994, side 129) at lægge hovedvægten på dokumentstudier i undersøgelsen af socialarbejdernes retsanvendelse og følge op med interview. Vedrørende forvaltningsloven kommer
Andenæs frem til (Andenæs 1994, side 153), at undersøgelsen viser stort set
samme svage praksis som undersøgelsen af Molven/Vetvek fra 1986. Han
fremhæver, at dette resultat er interessant, for det første fordi Andenæs har
undersøgt to af de samme kommuner som Molven/Vetvek, og for det andet
fordi der efter Molven/Vetveks undersøgelse har været en omfattende kampagne for at rette op på den utilfredsstillende praksis.
Som et særligt punkt nævner Andenæs, at der sjældent foretages en individuel behovsprøvning, og at de fleste sager afgøres mekanisk på grundlag af
fastsatte kommunale normer. Han konkluderer (Andenæs 1994, side 154), at
såvel den formelle som den materielle side ved behandlingen af sagerne er
svage og meget svagere end det, som bør accepteres som en minimumstandard. Et enkelt punkt forekommer mig særlig interessant, ikke mindst vedrørende det aspekt, som jeg har betegnet som normpluralisme. Andenæs har
undersøgt argumentationen i sagsfremstillingerne, hvor han på forhånd havde
sat nogle ikke-juridiske argumentationer op som alternativer til retlige argumenter. Det drejer sig overvejende om økonomiske, socialpolitiske, moralske
og administrative argumentationsformer ved siden af de retlige.
Ved økonomisk argumentation (Andenæs 1994, side 143) forstås beslutninger, som blev begrundet ud fra økonomiske vurderinger, ved at klientens
behov og økonomi blev sammenholdt med kommunens lokale normer. Juridisk argumentation blev forstået som et relevant udtryk for en lovbestemmelses indhold sammenholdt med klientens situation.
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Videre omtalte han socialpolitisk argumentation, som er karakteriseret ved
at være præget af socialfaglige argumenter for eller imod klientens tarv. Moralsk argumentation opfatter Andenæs som appellerende i positiv eller negativ retning på grundlag af klientens »værdighed«. Endelig nævner han administrativt orienteret argumentation, der omfatter henvisning til konsekvenser
for kontoret i form af økonomi, administrative rutiner og lignende.
Resultatet var følgende (Andenæs 1994, side 143)
Antal sager

Angivelse i %

Økonomisk

67

42

Sosialpolitisk

52

33

Juridisk

10

6

Moralsk

27

17

Administrativ

2

1

I alt

158

99

Andenæs konkluderer, at det er den økonomiske argumentation, der dominerer, og at der er en helt automatisk sammenhæng mellem kommunale normer,
klientens økonomi og udfaldet af sagen. Dette resultat kan siges på nogle
områder at være sammenfaldende med Anna Christensens undersøgelse, der
fremhæver, at på områder, hvor der er tale om kostbare foranstaltninger, spiller økonomien en betydelig rolle.
I en artikel i Nordisk Administrativt Tidsskrift (Andenæs 1989) redegør
Andenæs for en række konklusioner i sine egne og andre undersøgelser. Han
skriver (Andenæs 1989, side 178), at det er veldokumenteret, at retsanvendelsen på socialkontorerne er problematisk, hvilket materielt giver sig udslag i
tilfældigheder, ulige behandling og dårlig sagsbehandling. Det fører til dårlige beslutninger. Han kommer videre frem til, at juraen i socionomuddannelsen spiller en beskeden rolle. Han formulerer det således:
»Det er nemlig mye som tyder på at jussen spiller svært liten rolle for utførelsen av arbedet, i hvert fall hvis vi snakker om jussen i tilnærmet samme mening som jurister gjør.«
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I dette afsnit har jeg kun antydet Anna Cristensens undersøgelse og lagt vægt
på Andenæs’ undersøgelse, som mere præcist rammer ned i det problemfelt,
jeg selv arbejder med. Imidlertid synes der at være et fælles træk, hvorefter
mere traditionelle forsøg på at bestemme gældende ret ikke forekommer
hensigtsmæssige. Endvidere, at det forekommer særligt vanskeligt at anvende
social- og forvaltningsretten på områder, hvor der er tale om kostbare sociale
foranstaltninger.
Der er altså en afhængighed mellem retsanvendelse og økonomiske ressourcer i praksis. Andenæs fremhæver i den forbindelse, at retsanvendelsen i
socialforvaltningerne er problematisk, og retter søgelyset mod socionomuddannelserne. Jeg er for så vidt enig i denne betragtning, men mener, at årsagen har et videregående perspektiv. På de sociale højskoler i Danmark er
undervisningen i jura ganske omfattende. Imidlertid undervises der ofte meget traditionelt i retskilde- og metodelære, mens der i den retsdogmatiske
indlæring anvendes ofte svært tilgængelige lovtekster. Sammenholdes denne
komplicerede pædagogik med den animositet, der inden for socialarbejderkredse og ledende sociale aktører er over for ret og retlig regulering, kan man
nå til samme konklusioner som Andenæs.
I det følgende inddrager jeg en række yderligere undersøgelser, som er
karakteriseret ved, at der kun i begrænset omfang deltager jurister i udformningen og gennemførelsen af undersøgelserne, og de er i kvalitet meget svingende.
6. Andre socialfaglige undersøgelser
Efter denne gennemgang af nogle nordiske undersøgelser skal jeg vende mig
imod det danske område. Socialministeriet udfærdigede i perioden november
2000-juni 2001 en rapport om Bruger- og pårørendeinddragelse på det sociale område (Socialministeriet 2000/2001), hvor det retlige perspektiv trækkes noget tydeligere frem. Arbejdsgruppen bag undersøgelsen består af såvel
jurister som økonomer. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om et forskningsprojekt eller en forskningsrapport, og man må opfatte resultaterne i dette
lys. Rapporten sigter ikke entydigt på det retlige, men dette perspektiv har
alligevel en central placering. Konklusionen er, at den sociale lovgivning
giver gode rammer for brugerinddragelse, men lovgivningens intentioner
gennemføres ikke altid i de udførende led.
Dette betragtes som et implementeringsproblem (Socialministeriet 2000/
2001, side 7). Ved brugerinddragelse forstår gruppen, at sagsbehandleren lader brugerens rationalitet komme til orde og påvirke som »en ligeværdig rationalitet«. Brugeren er eksperten, når det gælder eget liv, og når det gælder
oplevelsen af den sociale service eller mødet med forvaltningen. Brugeren,
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fremgår det af rapporten, har ikke patent på sandheden, men brugerens oplevelser skal tages seriøst og behandles ligeværdigt med vurderinger fra fx de
professionelle. Det er noget uklart, hvad der ligger i begreberne rationalitet,
men meningen synes at være klar. Selv om lovgivningen prioriterer brugerinddragelse højt, forekommer den i praksis ikke i det omfang, man kunne
ønske sig. Rapporten sætter fokus på medarbejderne og deres evne til at medinddrage brugeren. Herom skrives (Socialministeriet 2000/2001, side 15):
»Medarbejderne skal være rustet til større åbenhed, som brugerinddragelsen indebærer, så
medarbejdernes forforståelse… af problemerne ikke blokerer for, at man kan lytte til brugerens historie. Det kan bl.a. indebære at give afkald på rollen som den, der har løsningen
på brugernes problemer og i stedet arbejde sig frem til løsninger sammen med brugeren.
Der er formentlig behov for professionalisering af arbejdet med brugerinddragelse, for
kompetenceudvikling/efteruddannelse, evt. supervision samt for metodiske overvejelser og
for hensigtsmæssige værktøjer.«

Efter min opfattelse har denne rapport fat på nogle væsentlige problemer ved
retsanvendelsen, men man savner nogle bredere institutionelle og samfundsmæssige forklaringsmodeller navnlig over betydningen af politisk og økonomisk regulerings betydning for de påviste problemer.
I Socialministeriets rapport fra 2000/2001 redegøres der for lovgivningen
på det sociale område vedrørende brugerinddragelse. Det anføres, at princippet om inddragelse er et overordnet princip, der fx fremgår af (den daværende) servicelovs § 1, stk. 3 (Lov nr. 454 af 10. juni 1997), der fastslår, at hjælpen skal tilrettelægges efter den enkelte persons behov og forudsætninger og i
samarbejde med den enkelte. I lov om aktiv socialpolitik fremgår det af § 1,
stk. 3 (Lov nr. 455 af 10. juni 1997), at modtageren af sociale ydelser skal
have disse ud fra sine behov og forudsætninger og skal have mulighed for
indflydelse og medansvar for tilrettelæggelse af hjælpen. Endvidere kan retssikkerhedslovens § 4 (Lov nr. 453 af 10. juni 1997) fremhæves, som jeg tidligere har omtalt. Videre omtales servicelovens § 4, stk. 1, hvor indsatsen på
børn- og unge-området fastslår, at kommunen skal sørge for, at de opgaver og
tilbud, der omfatter børn og unge og deres familie, udføres i samarbejde med
forældrene. Ligeledes forholder det sig med § 8, stk. 2 i samme lov, hvor
dagtilbudene skal tilrettelægges og fastsættes i samarbejde med forældrene ud
fra betragtninger om omsorg og støtte til det enkelte barn. I samme paragrafs
stk. 4 angives, at børn skal have mulighed for medbestemmelse og medansvar. Videre fremgår af Socialministeriets rapport, at stort set hele den sociale
lovgivning er gennemsyret af regler, der i forskellige formuleringer angiver,
at borgeren skal medinddrages. Holdninger skal tages i betragtning, jf. fx
servicelovens § 59, stk. 1, nr. 5, hvor indstilling om anbringelse uden for
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hjemmet efter § 42 skal indeholde redegørelse for barnets eller den unges
holdning til den påtænkte foranstaltning.
På lignende måde forholder det sig med lov om aktiv socialpolitik, hvor
der er en række regler, der netop søger at øge muligheden for borgerens medinddragelse. Dette gælder endvidere i pensionslovgivning og lov om sygedagpenge ved sygdom eller fødsel. Bilaget i Socialministeriets rapport, der
redegør for det betydelige omfang af retsregler, der netop søger at medinddrage borgeren, illustrerer det, der i indledningen af afhandling blev kaldt det
socialretlige paradoks. Nogle forklaringer er allerede indkredset i de undersøgelser, der er refereret fra norsk og svensk praksis, som peger i retning af
manglende forståelse for den retlige regulerings betydning og det forhold, at
der foreligger en retsorden i Andenæs’ sprog, hvor hver enkelt kommune og
måske endda hver enkelt medarbejder har sin egen praksis, samt ikke mindst
den omtalte normpluralisme. Dette er forhold, der ikke nævnes i rapporten
eller andre undersøgelser.
Det svar, som Socialministeriets rapport søger at give på problemerne, er
videreuddannelse, bedre uddannelse på de sociale områder mv. Som det
fremgår af indledningen til denne afhandling, er problemet dog mere dybtliggende. Både udviklingen af retsordenen til en senmoderne retsorden og den
omtalte normpluralisme, sammenholdt med autoritetstabet for så vidt angår
juridiske og etiske normer, synes i høj grad at være væsentlige faktorer.
Den Sociale Ankestyrelse har igangsat undersøgelser af praksis i de enkelte kommuner. Udgangspunktet synes at være en moderne hierarkisk retsorden, som alene lægger vægt på de juridiske regler. Et notat fra Den Sociale
Sikringsstyrelse af 6. november 2002 fremhæver, at målet er en ensartet
sagsbehandling af god kvalitet gennem koordinering af praksis. Der henvises
til retssikkerhedslovens § 78 (Lov nr. 453 af 10. juni 1997), hvoraf det fremgår, at Det sociale nævn har pligt til inden for sit område at koordinere de
afgørelser, som efter den sociale lovgivning kan indbringes for Det sociale
nævn.
Noget lignende kan anføres vedrørende Den Sociale Ankestyrelse, hvor
det af retssikkerhedsloven § 76 fremgår, at styrelsen har pligt til på landsplan
at koordinere, at afgørelser, som efter de sociale love kan indbringes for Ankestyrelsen og de sociale nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivningen. Det er forestillingen om en gældende ret, der skal styre praksiskoordineringen. Undersøgelser af praksis er nyt og efter min opfattelse et relevant
bidrag til højnelsen af kvaliteten af retsanvendelsen i de sociale institutioner.
Imidlertid kan det være vanskeligt at se, hvorledes undersøgelserne i praksis
gennemføres, ligesom de skønsmæssige elementer sjældent kommer frem i
de foretagende undersøgelser.
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Som eksempel kan nævnes en praksisundersøgelse vedrørende tidlig samlet vurdering efter retssikkerhedslovens §§ 6 og 7 fra august 2000 fra Den
Sociale Ankestyrelse. Ankestyrelsen skriver, at formålet med undersøgelsen
er at undersøge, om kommuner og Det sociale nævn træffer afgørelser i overensstemmelse med lovgivningen. I den forbindelse har Ankestyrelsen vurderet 93 sager, der er afgjort af kommunerne, og 22 sager, der er afgjort af nævnet. Af de kommunale sager vedrører 63 lov om aktiv social politik, 28 sager
vedrører lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, og 6 sager vedrører lov om
social pension. De to omtalte regler i retssikkerhedsloven lyder således:
»§ 6. Hvis en borger har brug for at få hjælp i en længere tid, skal kommunen og amtskommunen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af
pågældendes situation om behov på længere sigt.
§ 7. Senest 8 uger efter den første henvendelse om løbende hjælp til forsørgelse skal
kommunen foretage en vurdering efter § 6.
Stk. 2. Ansøgeren skal skriftligt have besked om kommunens vurdering efter stk. 1.«

Disse regler er stort set uændrede i den nuværende retssikkerhedslov, dog er
der i § 7 stk. 1, taget et forbehold som følge af den nye beskæftigelseslovgivning. Resultatet af undersøgelsen er, at der i 48 % af de kommunale sager er
foretaget en samlet helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens §§ 6 og 7. På
kontanthjælpsområdet er det kun i 25 % af sagerne, at der er dokumentation
for, at helhedsvurdering er foretaget. I disse 25 % af sagerne har kommunerne
overholdt 8-ugers fristen, men har kun i knap halvdelen af disse sager givet
ansøgerne skriftlig orientering om deres vurdering.
Ankestyrelsen har også foretaget en vurdering af udfaldne med udgangspunkt i Ankestyrelsens egen praksis. Her kommer man til, at i 96 % af de
kommunale sager, er kommunens afgørelse og Ankestyrelsens bedømmelse
sammenfaldende. Det kan naturligvis undre med den beskrivelse, der er givet
ovenfor, at så stor en procentdel er i overensstemmelse med Ankestyrelsens
praksis. Hertil må man imidlertid have for øje, hvad Ankestyrelsen også selv
har, at de har taget udgangspunkt i, at afgørelser skal være i klar modstrid
med Ankestyrelsens praksis. Hertil kommer, at det kun er den formelle retsanvendelse, der er vurderet.
I Socialministeriets publikation Undersøgelse af retssikkerhedsloven fra
2004 sættes der fokus på borgerinddragelse ifølge retssikkerhedslovens § 4.
Undersøgelsen er iværksat og finansieret af Socialministeriet og gennemført
af Rambøll Management i samarbejde med VFC Socialt Udsatte og tre forskere ved Aalborg Universitet (Lars Uggerhøj, Hanne Kathrine Krogstrup og
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Nina von Hielmcrone). Undersøgelsen bekræfter den tendens som ses i de
øvrige undersøgelser.
Retssikkerhedslovens § 4 har følgende ordlyd (Lov nr. 453 af 10. juni
1997):
»Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunen og
amtskommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan
udnytte denne mulighed.«

Følgende fremgår bl.a. af sammenfatningen:
»Undersøgelsen viser tre hovedresultater på ledelsesniveau:
•

•

•

Blandt den politiske ledelse og forvaltningsledelsen er der et begrænset
fokus på, hvordan styring af borgernes medvirken i egen sag skal forvaltes i kommunerne.
Der er en meget stærk sammenhæng mellem alle ledelsesniveauers fokus
på området og sagsbehandlernes praksis for oplysning om borgernes rettigheder: I kommuner med ledelsesmæssigt fokus på og styring af retssikkerhedslovens bestemmelser, er sagsbehandlernes praksis også mere
orienteret mod dette, sammenlignet med kommuner uden særligt ledelsesfokus på retssikkerhedsloven.
Mellemlederniveauet er afgørende for retssikkerhedslovens gennemsættelse, idet denne funktion via dialogledelse kan påvirke sagsbehandlernes
praksis.

Undersøgelsen peger samlet på, at den politiske ledelse og forvaltningsledelsen ikke i tilstrækkeligt omfang påtager sig sit ledelsesansvar og prioriterer
implementeringen af retssikkerhedslovens § 4. Endvidere gælder det i ledelsens prioritering af området i form af praktiske beslutninger, opfølgning og
kontrolprocedurer.
Undersøgelsen viser bl.a følgende hovedresultater vedrørende sagsbehandlingen:
•

Trods sagsbehandlernes angivelse af en professionsetik fortolker de retssikkerhedsloven meget forskelligt i deres definition af, hvordan den skal
udmøntes i praksis. Sagsbehandlernes praksis er derfor også meget forskellig, hvad angår etablering af borgermedvirken i henhold til retssikkerhedsloven, fordi de har betydelig frihed til selv at tilrettelægge sagsbehandlingen på dette område. Variationen i praksis medfører, at retssik-
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•

kerhedsloven i en lang række tilfælde ikke overholdes strikt af sagsbehandlerne.
Ud over rækken af generelle karakteristika ved sagsbehandlernes praksis
er der også forskelle givet ved sagsbehandlernes uddannelse og det område, de arbejder på, og den regulering, der præger det enkelte område.

Det fremhæves i undersøgelsen, at stor forskel i sagsbehandlernes praksis
fører til, at retssikkerhedsloven ofte bøjes. Undersøgelsen synes at forudsætte,
at såvel chefer som socialarbejdere kender retssikkerhedslovens regler, men
ikke får den implementeret i praksis, eller bøjer retssikkerhedsloven i den
sociale retsanvendelse.
En undersøgelse som Socialforskningsinstituttet foretog i 2001 med titlen
»Der er ikke nogen der kommer og fortæller hvad man har krav på« – forældre til børn med handicap møder det sociale system, er foretaget af Steen
Bengtsson og Nina Middelboe. Undersøgelsen bygger især på skemaer, der er
sendt ud til 1100 forældre, hvoraf ca. 400 har svaret. Der er stillet åbne
spørgsmål som fx: »I hvilke henseende synes I, at den sociale indsats fra det
offentlige i forhold til jeres barn med handicap har fungeret godt, og i hvilke
henseender synes I, at den har fungeret mindre godt?« Undersøgelsen kommer frem til (Bengtsson og Middelboe 2001, side 115), at oplevelsen af
manglende informationer er det mest udbredte problem blandt forældre. Selv
forældre, der i øvrigt er tilfredse med den sociale indsats og de løsninger, som
er blevet fundet, giver udtryk for ønske om flere informationer. Undersøgelsen fremhæver følgende udtalelser fra forældre som karakteristiske:
»Fungerer dårligt omkring rådgivning, at man selv skal undersøge (ja næsten lære hjælpemiddelsloven / bistandsloven uden ad) alt for at få den mindste hjælp. Jeg personligt synes,
at når man har et barn med varig sygdom, er det for dårligt, at man selv ud over alt det man
skal sættes ind i (medicinbehandling osv.) også selv skal opsøge al hjælp … For uanset, at
det er en sorg at få et barn med et handicap, men alt kan gøres bedre, bare man bliver
informeret om ens rettigheder og muligheder. Meget usikkerhed kan afhjælpes med/via
information.«

En anden udtaler:
»Endvidere synes jeg ikke det offentlige (kommunen) oplyser om vore rettigheder som
forældre til et handicappet barn, vi skal ofte selv spørge og kæmpe for tingene, hvilket er
utroligt opslidende og gør en gal og ked af det, da man jo kun ønsker at hjælpe sit barn!
Forslag til forbedring: Fortæl om vores rettigheder og muligheder fra start!«

Bengtsson og Middelboe kommenterer disse citater med, at begreberne rettigheder og muligheder går igen. Undersøgelsen refererer ikke specifikt her til
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det retlige område, men det kunne være relevant at nævne retssikkerhedslovens §§ 4 og 5, hvorefter borgeren skal have mulighed for at medvirke ved
behandlingen af sin egen sag, og denne sag skal tilrettelægges således, at det
er muligt. Endvidere § 5, hvorefter socialarbejderen skal rådgive om hjælp
efter hele den sociale lovgivning. I Socialministeriets vejledning nr. 90 af 7/6
2000 kommenteres disse bestemmelser bl.a. i nr. 48, hvor medindflydelse
forudsætter, at borgeren har kendskab til indhold og omfang af kommunens
og amtskommunens serviceydelser, samt at alle muligheder skal tages i betragtning, hvilket udtrykkes som princippet om helhedsvurdering i § 5.
I en undersøgelse af børnesager – særligt vedrørende den forebyggende
indsats – af Else Christensen og Tine Egelund fra Socialforskningsinstituttet
fra 2002 sammenfattes resultaterne bl.a. således (Christensen og Egelund
2002, side 25):
»Det forebyggende arbejde bygger sjældent på klare begreber for udviklingstrusler mod
børn eller for metodekategorier. Sagsbehandlerne er uvante ved at tænke teoretisk og
anvende veldefinerede begreber for påvirkninger, der truer børns udvikling, eller for deres
egen metodiske indsats, hvilket gør det vanskeligt (eller umuligt) både at analysere/vurdere
børns situation i dybden og systematisk at evaluere og udvikle arbejdsmetoden … Sagsbehandlernes uvanthed med at anvende begreber for det, de gør, skyldes, at det forebyggende
arbejde hviler på den enkeltes erfaringsbaserede viden, som sædvanligvis ikke deles med
kolleger, og der er heller ikke i kommunerne systematisk udviklet fora, der støtter en begrebs- og vidensudvikling om børns (fejl)udvikling og om arbejdsmetode.«

I dette citat ses nogle af de tendenser, som ligger til grund for min antagelse
om, at der er tale om et retslæreproblem og ikke blot mere undervisning.
Retslære handler om det, der anerkendes som retsorden og korrekt retsanvendelse. Citatet viser, at socialarbejdere er uvante med at tænke teoretisk, og at
arbejdet hviler på den enkeltes erfaringsbaserede viden, som sædvanligvis
ikke deles med kolleger. Socialarbejderne anerkender ikke juristernes idealer
til retsanvendelsen, selv om de måske kender til den fra deres uddannelse.
Citatet er også et eksempel på den radikale polycentri, som jeg tidligere har
omtalt.
På et enkelt punkt er et retligt perspektiv i centrum – nemlig servicelovens
§ 38. Citatet underbygger den omtalte animositeten overfor retlig regulering
og rettens tabshistorie på det sociale område. § 38 har følgende indhold:
»§ 38. Må det antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på
grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunen sørge for, at barnets
eller den unges forhold undersøges. Afgørelsen herom træffes i forståelse med forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år … Kommunen skal som led i
denne undersøgelse inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnet eller den unges
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og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage, sundhedssygeplejerske, pædagoger,
psykologer, lærere eller andre … Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller
den unge undersøge af en læge eller psykolog.«

Efter § 39 i serviceloven kan børn og unge-udvalget gennemføre en sådan
undersøgelse uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller den
unge, hvis de anser det for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko
for alvorlig skade på et barn eller den unges sundhed og udvikling. Disse
regler er såre fornuftige. Et indgreb i familien, hvor barnet anbringes udenfor
hjemmet, er af så indgribende karakter, at det faglige grundlag bør være sikkert og vel afklaret. Imidlertid viser Christensens og Egelunds undersøgelser,
at dette ikke altid er tilfældet. De skriver følgende (Christensen og Egelund
2002, side 22):
»Det er gennemgående i evalueringens delundersøgelser, at der foretages for få § 38undersøgelser i forhold til lovens intentioner, og/eller at den skriftlige dokumentation af
undersøgelsen i mange tilfælde er mangelfuld. Mange kommuner tilkendegiver, at de ikke
nødvendigvis igangsætter en § 38-undersøgelse af henvendelser, der umiddelbart kan
forekomme relativt alvorlige, og der er ifølge journalerne faktisk kun gennemført undersøgelser i under halvdelen af de sager, hvor forebyggende foranstaltninger er bevilget. Hertil
kommer, at det ofte ikke tydeliggøres, hvornår der er tale om en undersøgelse og hvornår
der er tale om en indsats. Undersøgelse og indsats glider mange gange over i hinanden,
uden at klienterne klart kan skelne mellem hvad der er hvad. De manglende undersøgelser
må betyde, at analysen af barnets (familiens) situation forud for iværksættelse af foranstaltninger ofte er begrænset, og at begrundelserne for at iværksætte foranstaltningerne er
svage. Der er således tungtvejende grunde til at igangsætte metodeudvikling og øge kompetencen på undersøgelsesområdet.«

Det skal bemærkes, at den undersøgelse, der omtales i § 38, har karakter af et
retskrav. Det anføres, at kommunen skal sørge for, at barnet eller den unges
forhold undersøges.
Formålet med denne gennemgang af tidligere forskning er at sætte min
egen undersøgelse i spil i forhold til denne. Der ikke tale om en traditionel
empirisk undersøgelse, men nærmere tale om tre narrative case studier, og det
er derfor hensigtsmæssigt at foretage en løbende konfrontation med tidligere
forskning for derved at understøtte, korrigere eller måske forkaste dele af de
narrative case studier. Jeg vender mig nu mod min egen empiriske undersøgelse.
b.

Hannahs, Hennings og Klaus’ fortællinger og juristernes idealfordring
I det følgende skal jeg gengive tre fortællinger så »rent« som muligt. Det
betyder, at jeg begrænser kommentarer til et absolut minimum, stort set intet,
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således at det alene er journaltekster og borgerens fortællinger til disse, der
indgår. Alle navne og steder er anonymiserede og heller ikke navne på kommuner eller institutioner er nævnt under hensyn til de personer og institutioner, der medvirker.
Sagerne løber fra begyndelsen af 90erne og frem til 2002, hvor materialeindsamlingen blev afsluttet. I omfang er journalerne på 40-80 A4-ark. Derudover består sagerne af en række sagsmapper, der indeholder korrespondance,
lægeoplysninger og løse ark vedrørende fx fleksjob, førtidspension og revalidering. I de gengivne fortællinger, som jeg betegner hhv. Hannah, Henning
og Klaus, er de mest centrale elementer journalklip og borgernes fortællinger
samt dele af korrespondancen og lægelige oplysninger.
Efter gennemgangen af de tre fortællinger underbygger jeg disse med
mindre fortællinger fra administrative ledere og politiske ledere. Begrundelsen herfor er, at det ikke har været muligt at inddrage dette materiale i de tre
fortællinger. De administrative og politiske ledere har ikke konkret været
involveret i fortællingerne, og det har således ikke været muligt at knytte dem
til konkrete borgere.
De tre fortællinger indeholder ikke som udgangspunkt retsstiftende kendsgerninger, men nærmere en proces, der forløber over tid. Hertil kommer, at
der anlægges en noget bredere kontekst end den rent retlige, hvilket er nødvendigt, for at livsverdenen kan komme til at stå i centrum for narrativerne og
de efterfølgende analyser. Der er altså tale om, at en retlig problemstilling er
indlejret i socialfaglige, medicinske og psykologiske fortællingsstrukturer.
Herved opnås et mere virkelighedsnært billede af de forudsætninger og betingelser, som retsanvendelsen udfolder sig inden for.
Efter hver fortælling foretager jeg en almindelig juridisk analyse af denne.
Herved kommer to billeder af retsanvendelsen til at stå side om side. Den
faktiske retsanvendelse og den juridiske idealfordring. Disse to billeder tjener
som afsæt for en ideal reslære, som udvikles i 3. del, og den praktisk mulige
retslære i 4. del.
1. Case 1: Hannah
Hannah præsenterer sig selv således i 2002:
Jeg er 36 år, og jeg er alene med min datter. Jeg har boet her i byen i 14 år og
er flyttet hertil fra Jylland, og i starten, da jeg flyttede hertil, var det fordi, jeg
kunne få arbejde hos hjemmeplejen. Og jeg startede som hjemmehjælper, og
allerede der fik jeg dårlig ryg – jeg har dårlig ryg. Og så stoppede jeg med at
arbejde der i en periode, hvor jeg så fulgte lidt med de andre unge fra byen i
forskellige ting. Og da jeg så havde fået det bedre, startede jeg op som hjem-
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mehjælper igen, og der var jeg så i yderligere halvandent år, hvor jeg fik
dårlig ryg igen.
Så gik jeg sygemeldt i en periode, og så blev jeg gravid. Jeg var i fagforening på det tidspunkt, og så skete der noget kludder, jeg kan dårligt huske
det, men i hvert fald havnede jeg pludselig her på afdelingen på kommunen
med min graviditet og min dårlige ryg. Og så gik jeg på sygemelding og fødte
min datter, som bliver 10 år her til februar … Og fra da af har det gået lidt
med dårlig ryg og aktivering. Jeg har også været i gang med forskellige skoler, som jeg også har afbrudt. Og her sidst var jeg gået i gang med HF på
VUC, for jeg synes, at jeg skulle være socialrådgiver – jeg kunne gøre det
bedre! (grin). Så det skulle jeg være – i hvert fald noget i den retning, og jeg
gik så i skole, og det gik rigtigt godt.
Omkring februar fik jeg en diskusprolaps i det skoleforløb, og så blev jeg
sygemeldt igen. Så er jeg jo startet op og er stoppet igen – jeg kan simpelthen
ikke sidde på skolebænken. Så lige nu har jeg det sådan, at jeg selvfølgelig
går til fast kontrol hos en speciallæge med min ryg, og så har jeg været til en
række forskellige scanninger, som fint påviser, hvad jeg fejler i min ryg. Og
der er en diagnose på det, og det er jo fint nok. Men imens går jeg egentlig
bare rundt og har ondt i ryggen. Så jeg går bare hjemme, og så har jeg gået til
noget rygtræning. Jeg har gået til svømning og nogle forskellige ting for at
træne ryggen op, og det er sådan set gået galt hver gang. Så sammenholdt
med, at jeg går hos den speciallæge til fast kontrol, så laver jeg ingenting –
andet end at forsøge at holde mig lidt i gang, så jeg ikke forfalder.
Lige nu har jeg været til en scanning i sidste uge, og jeg har det rigtig
skidt, for jeg tror ikke, det bliver bedre. Så jeg er nået dertil, hvor jeg tror, at
der er stilstand med min ryg, hvor jeg skal finde ud af, om jeg »kan« lave
noget, og hvad det skal være, og hvor mange timer det skal være, eller om jeg
skal søge en eller anden pension, eller hvad jeg egentlig skal. Men i de år, der
er gået, har jeg været beskæftiget med flere forskellige ting. Jeg har mødt et
utal af sagsbehandlere, og jeg har på et tidspunkt søgt væk fra kommunen for
at komme væk herfra socialt, og jeg har fået en flytning tildelt af kommunen,
som der gik lidt kaos i, hvor jeg så havnede tilbage i kommunen boligløs.
Kommunen havde ikke overholdt reglerne i forbindelse med den flytning og
fået mig godkendt i den nye kommune.
Speciallæge XX skriver i 2001 om Hannah:
Jeg har kendt pt. siden marts 2000. Pt. har igennem mange år haft en tendens
til rygsmerter. Siden november 1999 har hun haft udstrålende smerter, på
mistanke om lumbal diskusprolaps sendtes pt. til C-scanning. Denne viste en
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hø.side.paramedean/kanalikular L5-diskusprolaps. Pt. søges behandlet konservativt, uden at der er kommet nogen bedring.
Hun henvises til reumatologisk afdeling, hvor man mener, pt. vil kunne
behandles i primær-sektoren. På grund af vedvarende symptomer henvises pt.
nu til neurokirurgisk afdeling mhp. vurdering af mulighederne for operation.
Hanne fortæller om sin kontakt med en sagsbehandler:
Den, jeg havde kontakt med sidst, hun var også utrolig venlig, meget forstående og imødekommende, og jeg fortæller om mig selv og min situation her
og nu og hvad jeg sidst har gjort i forhold til min situation og min kontakt til
speciallægen – hvordan jeg konkret har det her og nu, og hvad jeg snakker
med speciallægen om. Jeg fortæller, at jeg skulle stoppe med genoptræningen, fordi det gik rigtigt skidt, så der skulle jeg lade ryggen falde til ro. Det er
hun også forstående over for. Hun foreslår mig en smertepsykolog. Jamen det
kan jeg da godt prøve at kigge på, men hvad er det nu for noget? Siger jeg.
Det næste jeg hører fra hende, det er, at hun ringer til mig og siger, at hun har
kontaktet min privatlæge personligt og har snakket med min privatlæge om,
hvordan og hvorledes med en smertepsykolog og en henvisning til det. Det
ringer hun og fortæller mig, og jeg bliver faktisk utrolig stødt og rigtig vred,
og jeg overfuser hende – det er jeg ked af, men jeg overfusede hende meget.
Jeg synes ikke, at hun kan tillade sig at gå hen over hovedet på mig og kontakte min privatlæge og snakke om mig, for jeg har ikke engang selv kunnet
tackle min privatlæge angående en smertepsykolog. Det havde jeg snakket
med min speciallæge om.
Speciallægen er en læge, som kommunen i sin tid henviste mig til, og hun
kører mit sygdomsforløb omkring min ryg. Privatlægen får selvfølgelige
nogle meddelelser fra speciallægen, men når jeg kontakter min privatlæge
vedrørende min ryg, sender hun mig videre, for hun er ikke inde i det. Det er
min privatlæge, som giver mig den smertemedicin, som jeg har fået i tidens
løb, men det foregår selvfølgelig i samråd med speciallægen. Ellers er min
egen læge min private læge, der kan jeg gå hen, hvis jeg nu har været gravid,
hvilket jeg også har været (og fået en abort), eller hvis jeg skal have p-piller,
eller hvis min datter skal vaccineres – altså ganske almindelige ting. Så jeg
bliver enormt ked af det, når en sagsbehandler uden min medvirken kontakter
min private læge og snakker om mig, for det kan jeg godt gøre selv.
Sagsbehandleren blev meget forskrækket, tror jeg. Hun lød, som om hun
blev enorm ked af, at jeg reagerede sådan. Hun gjorde det med sine bedste
intentioner, med sit bedste hjerte forsøgte hun at finde ud af noget for mig, og
man får en fuldstændig modsat reaktion fra mig. Så jeg tror ikke, at hun havde overskuet, at jeg kunne se og føle, at hun gik hen over mig, at hun let kom
135

2. Del. Den faktiske sociale retslære
til at give mig en følelse af umyndiggørelse. Det tror jeg ikke, hun var klar
over, og det er selvfølgelig trist, at hun ikke tænker på det. Jeg siger så til
hende, at så vidt jeg ved, har jeg flere gange i forbindelse med kommunen
skulle indhente nogle lægeoplysninger, skulle underskrive en attest på, at de
må kontakte min læge, og en sådan en attest varer vist nok et år, og så skal de
have en ny underskrift, hvis de skal ind og hente yderligere personlige informationer. Det siger jeg jo så til hende, at de har et regelsæt, hvor de skal have
lov til at kontakte andre omkring personlige data, og at jeg ikke kan forstå, at
hun ikke har holdt sig til det. Det lyder faktisk, som om, hun overhovedet
ikke aner, hvad jeg snakker om. Så jeg er faktisk ikke klar over, om det er en
venlighed, kommunen har haft ved de papirer der, hvor man skriver under på,
at de må indhente oplysninger, eller om loven faktisk siger, at det skal de
gøre.
I journalen under 15/4 2002 skriver den pågældende sagsbehandler om episoden:
Jeg ringer til Hannah. Der fortæller jeg, at jeg har talt med YY (praktiserende
læge), og hun bliver meget, meget vred, da jeg ikke har samtykke til at tale
med hendes læge. Jeg kan se, at den »indhentning af oplysninger«, som ligger
i sagen, er udløbet den 21/2 2002 og omhandler ansøgning om merudgift til
datteren. Jeg undskylder dette. Jeg har kun fået lov til at kontakte XX (speciallægen), siger Hannah, og det er jo rigtigt. Jeg burde have bedt Hannah om
at kontakte YY i stedet for. Jeg blev meget overrasket over Hannahs voldsomme reaktion på, at jeg havde talt med YY. Det passer ikke rigtigt til det
indtryk, jeg fik af Hannah ved den første samtale, jeg havde med hende.
I en periode var Hannah involveret i en faderskabssag og en samværssag.
Hun ansøger kommunen om en aflastningsfamilie to gange om måneden til
datteren Katja.
Hannahs fortælling:
Jeg havde en kontakt under faderskabssagen til Børne- og familieafdelingen.
Jeg ville gerne have noget aflastning til min datter. Jeg synes, at jeg var hårdt
trængt i forhold til statsamtssagen og faderskabssagen … Og først tog det et
halvt år at køre en sag igennem med ønsket om en aflastningsfamilie! Jeg
stod oven i købet selv med tilbud om en aflastningsfamilie, en pædagog fra
børnehaven. Men det tog et halvt år!
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Få måneder efter kontakter Hannah XX-skolen i hjemmekommunen:
Så kontaktede jeg xx-skolen med store tårer i øjnene og talte med viceinspektøren og siger, at jeg ikke aner, hvad jeg skal gøre. At vi hører hjemme på yyskolen, og at det ikke går, og jeg ikke har fundet en løsning, og nu kommer
det nye skoleår. »Tag det roligt«, siger hun, »vi har en klasse, der er bare så
god, og vi har nogle fantastiske lærere i den klasse«. Jeg lagde alle kort på
bordet. Jeg fortalte om mine problemer med kommunen og min kontakt med
sagsbehandleren og om alle møder på den gamle skole og deres syn på det,
jeg fortalte det hele, for jeg havde bare brug for nogen, der kunne tage hånd
om hende (datteren – min bemærkning).
Så sagde de til mig, at jeg bare skulle tage det roligt. At Katja skulle starte
op hos dem, og så skulle vi sammen tage det derfra. Og at jeg skulle tage
Katja med derop, så de kunne møde hende, og da jeg mødte op hos viceinspektøren med Katja, ved hun jo alt om Katja og vores liv og alting, og det
var sådan en stor lettelse. Nu går hun i en skole, hvor hun har venner og trives. Hun hører efter og lærer noget. Hun har god kontakt til lærerne, og jeg
får positive meddelelser til forældremøderne. Fantastisk! Jeg kan godt se, at
der sidder nogle mennesker her, som måske har siddet her i mange år, og de
bokser rundt med forskellige regler om mange mennesker og forskellige
sager. Men de glemmer, at deres arbejde er vores liv! Og det synes jeg mangler – respekten for det enkelte menneske og dets liv. Jeg ved godt, at det er
svært at arbejde, det er hårdt, alle folk vil alt muligt og vil have alt muligt, og
nogle prøver at snyde, og nogle vil ikke noget, og nogen skaber sig og nogen
truer osv. Men det er menneskeliv, det er det altså! Jeg synes simpelthen bare,
at respekten mangler.
Den kommunale journalfortælling lyder således den 7/4 1999:
Hannah havde den 3/3 1999 afleveret et brev til ut, hvor hun beskriver sine
problemer dels med forældremyndighedssag og faderen til datteren Katja,
dels med den nuværende erkendte faders krav om samvær med Katja. Hannah søger nu en aflastningsfamilie for Katja to gange om måneden hver fredag og lørdag i denne periode – indtil sagen om faderskab og samvær er afsluttet. Hannah har lagt mærke til, at Katja er meget glad for pædagog VV, og
denne har erklæret sig rede til at have hende på de omtalte tidspunkter. Det
aftales med Hannah, at ut vil drøfte sagen med børne/familie-afdelingen.
I journalen under 25/5 1999 foreligger et »oplæg til tværgruppe« på 2 A4sider udfærdiget af sagsbehandler ZZ. Der står:
Ansøgning om etablering af aflastningsplejeforhold.
Lovgrundlag: Lov om social service § 40.2.5.
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Efter en sagsfremstilling følger en vurdering:
Jeg vurderer, at Hannah er udsat for et pres, der pt. gør hende sårbar og ude af
stand til at rumme Katjas behov i samme udstrækning som tidligere. Jeg vurderer samtidig, at Hannah er modsætningsfuld i sin tilgang og holdning til
(navn på tidligere kæreste – min bemærkning). Vil gerne have ham ud af sit
liv, men foretrækker, at han har samvær i hendes hjem, og inviterer ham til at
ringe til hende, at tage med på udflugter i daginstitutionen, til læger mv. Hendes handlinger forekommer ikke konsekvente. Selv siger hun, at hun med
sine oplæg til (den tidligere kæreste – min bemærkning) vil bevise, at han
ikke kan leve op til deltagelse i de forskellige ting.
Hannahs indlevelse i Katja er stor, og jeg tror, det er rigtigt, at det vil gavne hende at komme væk fra moderen i kortere perioder for at få gode oplevelser og samvær i en familie, der er velfungerende og har det fornødne overskud.
Jeg foreslår, at der etableres et plejeforhold hver anden weekend fra fredag
– søndag til 2 gange vederlag. Varighed: 1 år. Herefter evaluering, hvori
indgår, hvorledes det forholder sig med faderskabet, hvordan Hannah fungerer og trives, og hvorledes Katja trives og udvikler sig. Det afgør således, om
plejeforholdet skal forlænges og i hvor stort omfang.
Gruppe Nord er enig i dette oplæg og indstillingen til bevillingen.
23/8 1999 skriver ZZ i journalen:
Har været til møde i aflastningsfamilien. Til stede er Hannah, VV og hendes
mand. Plejeforholdet forløber godt. Katja er glad for at være der. Samværet
med husets barn (pige), der er et par år yngre, forløber med lidt voksenstøtte
godt, om end ikke altid problemløst. Der kan opstå konfliktsituationer, men
som regel har de to børn glæde af hinanden, og plejefamiliens datter glæder
sig til Katja kommer.
Når Katja kommer hjem, har hun ofte brug for at lege på sit værelse. Er
ligesom mæt af det store fællesskab, der er i plejefamilien.
Aftalen er fremover, at Katja kommer lørdag formiddag og kommer hjem
søndag aften.
Ut har oplyst for Hannah, at plejeforholdet varer, indtil der foreligger en
afgørelse i faderskabssagen. Derefter evalueres, og der foretages en samlet
planlægning. Hannah er enig i dette, men vurderer, at hendes behov for aflastning vil ligge ud over retssagens afslutning.
Af handleplan underskrevet af Hannah den 13/9 1999 fremgår bl.a.:
Årsager til iværksættelse af foranstaltningen:
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Katja er en pige på 6 år, der netop er startet i børnehaveklassen. I børnehaven, hvor hun stoppede for 3 måneder siden, blev hun beskrevet som en
grundlæggende velfungerende pige i god udvikling. Imidlertid havde hun
også en anden side, hvor hun var utryg, blev regrederende og aggressiv. Dette
mønster udviklede sig i takt med dramatiske konflikter mellem Hannah og
Katjas far om samværsretten. En problematik, der førte til, at Hannah rejste
faderskabssag med henblik at få afgjort, hvem af to mulige mænd der er faderen. Sagen med dens konflikter har til tider frarøvet Hannah overskud og
nærvær i forhold til Katja og gjort hende klart, at hun indimellem har brug for
at have børnefri weekend, og gjort det klart, at Katja har behov for andre
stabile voksne til at give sig almindelige gode familiemæssige oplevelser.
Hannah har ikke et naturligt netværk, der kan træde til. Kommunen har imødekommet hendes ansøgning med to døgn hver anden uge (en overnatning) i
den periode, retssagen verserer.
Hannahs fortælling:
Da ansøgningen så endelig blev godkendt, så var aflastningen tidsbegrænset
til faderskabssagen var slut. Og det var den 3 måneder efter! Så var det slut
med den aflastning! Så søgte jeg igen, for jeg synes, det var godt for mig og
for Katja, og aflastningsfamilien ville gerne fortsætte. Men det blev afsluttet.
Jeg synes, at den kontakt, jeg har til Børne- og familieafdelingen i forbindelse
med min datter, altid handler om: »nå, vil du det? Det kan du ikke! Du kan
gøre sådan og sådan i stedet for«. »Ja, men det er jo ikke det, der er mit behov!« »Jamen det er det, vi kan tilbyde!« »Nå, ok!«
Møde med plejefamilien den 7/1 2000, hvor faderskabssagen er afsluttet.
Der er enighed om, at plejeforholdet er vellykket. Hannah ønsker ordningen
forlænget, men ZZ ønsker nogle udtalelser, inden der træffes afgørelse.
10/2 2000 skriver ZZ et oplæg til Tværgruppen, hvor der blandt andet står:
Hannah søger om fortsat aflastning i nuværende omfang …
Fra plejefamiliens side oplyser man, at Katja er et velfungerende barn, der
er god til at fortabe sig i leg og samvær med familiens eget barn…
Fra skolens side beskriver man Katja som en glad pige, der fungerer godt i
samspil med andre børn …
Jeg vurderer på baggrund af min orientering i denne sag, at Katja ofte
bliver delagtiggjort i moderens bekymringer og tager disse til sig, ligesom jeg
vurderer, at moderen bør tilbydes en familierådgivning med henblik på at
forkort MHP. Der er tale om de ting, der er svære i forhold til at tackle Katja.
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Jeg vurderer ikke, at der er belæg for at fortsætte aflastningen, men mener,
at det vil være rigtigt, at den opsigelsesperiode, der allerede er igangsat, afsluttes i overensstemmelse hermed.
Sagen har været drøftet i Gruppe Nord, hvor der er overvejende stemning
for at afslutte på baggrund af ovennævnte.
Ut indstiller til afslag på forlængelse af aflastning.
Under 14/2 2000:
Aflastning iht. § 40.2.5 forlænges 2 måneder som indstillet.
Afgørelsen meddeles Hannah i brev af 18/2 2000 underskrevet af ZZ, hvor
der blandt andet står:
Aflastningen blev alene bevilget på baggrund af familiens uro på baggrund af rejst faderskabssag. Sagen er nu afsluttet og familiens stabilitet er
genvundet, og Katja har ikke længere symptomer på at være i følelsesmæssig
ubalance.
Sagen er behandlet iht. servicelovens § 40.5.
Ankevejledning vedlægges.
I en senere udtalelse fra S.F.O.-institutionen Passeren af 17/11 2000 skrives
bl.a.:
Vi i Passeren har heller ikke formået at skaffe Katja venner. Katja leger mest
for sig selv, virker aldrig glad, går rundt og ser mut ud. Katja vil gerne spille
computer og en gang imellem være på den stue, hvor man kan klippe, klistre
osv. – men deltager ikke meget i det sociale samvær med andre børn. Jeg har
talt med skolen for ca. 14 dage siden – og med bekymring for Katja. De så
det samme mønster i skolen på det sociale område men mente ellers, at hun
fulgte godt med fagligt. Samarbejdet er begrænset til, at hun ringer og siger,
når Katja skal hjem. Med venlig hilsen LL-leder.
Hannah er blevet vred på sin sagsbehandler PP og ønsker en ny (se om baggrunden under forsørgelsesgrundlag, datoerne 24-27/7 2000)
Vedrørende overdragelse til ny sagsbehandler« skriver PP den 29/11 2000
bl.a.:
I forbindelse med, at sagen skal have en ny sagsbehandler, finder jeg det
væsentligt at gøre opmærksom på, at det kan være relevant at give Hannah
støtte i forhold til opdragelsen af datteren Katja.
Ved gennemlæsning af sagen fremgår det, at der tidligere har været alvorlige bekymringer for datterens trivsel, og at der har været planlagt hjemmebesøg pga. en anonym anmeldelse om, at barnet skreg meget og muligvis blev
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slået. Hannah oplyser på det tidspunkt, at hun havde nogle store problemer
med datteren, som blev meget hysterisk. På baggrund af Hannahs senere
oplysning om, at hun havde søgt og fået vejledning i amtet vedrørende opdragelsen af Katja, blev hjemmebesøget aflyst.
Det fremgår ligeledes af akterne, at den mand, som fungerede som far for
Katja de første år af hendes liv, var narkomisbruger og var meget truende
samt ind og ud af behandling i en årrække. Hannah og Katja var på krisehjem
i den anledning, og Hannah fik en del støtte fra forvaltningen, både i forhold
til faderens misbrugsbehandling og psykologhjælp.
Det oplyses også, at Katja har været udsat for seksuelle overgreb af en 8årig pige, da hun gik i børnehave …
Senest har Hannah angiveligt været indlagt fem gange i forbindelse med
en abort, hvilket har givet hende store problemer med pasningen af Katja.
Det er på baggrund af ovenstående min vurdering, at Hannah bør tilknyttes Børnefamilie-afdelingen, og der burde kunne være grundlag for at tilbyde
hende aflastningsfamilie (oplysningerne om den anonyme anmeldelse og til
det seksuelle overgreb på Katja fremgår ikke af de sagsakter, som jeg har
modtaget, og de omtales ikke af børneafdelingen, som har kompetence i kommunens børnesager – min kommentar).
Den 5/12 2000 er der et møde mellem sagsbehandlerne PP og ZZ fra Børneafdelingen, som PP refererer således i journalen:
ZZ oplyser, at han har sagen på behandlingsmøde d.d., idet Hannah har søgt
aflastning til Katja. Der er kommet nogle bekymrende udtalelser fra skolen
om, at Katja ikke fungerer så godt socialt. ZZ vurderer, at det vil være en
fordel, at der fortsat holdes fokus på Hannahs muligheder for tilbagevenden
på arbejdsmarkedet, hvorfor det foreslås, at sagen fortsætter som combi-sag.
Det sidste, der foreligger i sagen om aflastningen, er et større afsnit i børneafdelingens journal den 22/12 2000 under overskriften »status i sag« skrevet
af ZZ, hvoraf det bl.a. fremgår:
Hannah mangler overskud. Hun har brug for tid til sig selv. Gøre ting for
egen skyld. Gøre noget for sig selv.
Udsigten til, at Katja kunne blive passet, ville give hende det naturlige
overskud i hverdagen… Jeg har efterfølgende bedt om en udtalelse fra SFO
og skolen. Derfra meddeles det, at Katja har visse vanskeligheder. Har ikke
rigtigt venner. Virker aldrig glad. Går rundt og ser mut ud. Det samme mønster ses i skolen på det sociale felt. Men hun følger godt med fagligt. Jeg har
efterfølgende haft sagen med på behandlingsmødet. Herfra afvises det ikke, at
Hannah har behov for aflastning, men det kan ikke stå alene. Katja har angi141
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veligt nogle problemer, der rækker ud over behov for at komme i pleje hver
anden weekend. Det vurderes, at der kan være behov for støtte til moderen
omkring varetagelse af Katjas behov i hverdagen. Det bør undersøges nærmere, hvilke behov Katja har.
Hannah bliver meget vred, da jeg tilbagemelder. Siger jeg kan ringe til
Passeren og få at vide, at Katja ikke har problemer, som der står i udtalelsen.
Vil herefter ikke have, at jeg arbejder videre med sagen. Vil ikke acceptere, at
der interveneres yderligere ud over Hannahs udtrykkelige behov for aflastning. Jeg vil ringe til LL for at bekræfte udtagelsen og få uddybet nogle punkter. Jeg vil herudover afslutte sagen og lægge den tilbage i Reva-afdelingen.
Hannahs oplevelse af forløbet:
Så søgte jeg igen, for jeg synes, det var godt for mig og for Katja, og aflastningsfamilien ville gerne fortsætte. Men det blev afsluttet. I stedet for synes
de, at, det er så rystende!, at jeg kunne gå over og være med i en gruppe af
mødre, der ikke kunne finde ud af at passe deres hjemmeliv med deres børn.
Og der kunne jeg så gå over og være med 2 gange om ugen og lave mad
sammen med dem og spise med dem. Og det var virkelig ikke mit behov!…
Jeg gør rent, jeg laver mad, jeg smører madpakker – jeg synes, at det derhjemme fungerer. Og da jeg så kom med et behov omkring noget, der ikke
fungerer så godt, så blev der ikke lyttet til det. Men i stedet blev der sagt, at
tilbuddet er, at jeg kan gå over og lave mad sammen med nogle meget dårligt
stillede mødre, der ikke kan klare deres børn. Men hvorfor skulle jeg det? Jeg
kan jo lave mad, jeg spiser jo aftensmad hver dag sammen med min datter.
Og det blev jeg meget, meget vred over.
Jeg får en sådan følelse af ZZ, at han ser skævt til min rolle som mor og
min evne til at tage vare på Katja. I en telefonsamtale råber jeg meget højt til
ham, at jeg simpelthen ikke vil acceptere at blive set på med de øjne, og jeg
vil ikke acceptere, at jeg skal stilles i et så dårligt socialt lys, da det ser ud,
som om jeg ikke er i stand til at tage vare på min datter. For jeg er i stand til
at få øje på, hvad der ikke fungerer. Jeg er i stand til at bede om hjælp til det.
Men det er det, der ikke bliver lyttet til, og i stedet for bliver jeg gjort så ringe, at jeg skal i gruppe med nogen, der er meget ringere stillet end mig selv –
synes jeg. Og jeg siger til ham, at hvis han mener, at jeg er så dårlig en mor,
så må han jo skride ind. Og hvis han mener, at han selv kan tage bedre vare
på min datter, så må han jo fjerne hende fra mig …
Jeg kontakter mine forældre i Jylland og siger, at det ikke går. Jeg er bekymret for, hvis der skulle komme noget fra skolen om, at Katja ikke trives så
godt, og ZZ vælger at skride ind og tage hende. Jeg er bange for at miste min
datter. Og ZZ har sagt til mig, at hvis jeg ikke ville noget nu, så kunne de
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ikke gøre noget for mig, men hvis de fik en henvendelse, så måtte de se på,
hvad de kunne gøre. Så jeg havde sådan en meget tung ting hængende over
mit hoved. Jeg var så bange for, hvad der skulle ske …
Så tager jeg Katja ud af skolen og flytter hendes adresse hjem til mine
forældre. Og så indvilliger de i at have hende boende, og så melder jeg hende
til en lille privatskole, som ligger næsten lige ved siden af mine forældres hus
– i gå-afstand. Og jeg tager over og snakker med den skole, og de indvilliger i
at tage Katja ind på skolen.
Hannah om ZZ:
Jeg tror, det er utaknemmeligt at være sagsbehandler nogle gange. Og de
burde kun være sagsbehandler et år ad gangen! Og så skal de ud i det virkelige liv. Fx ZZ, som er i Børne-familieafdelingen. Han sidder der og skal sørge
for at fjerne en masse børn og hjælpe en masse børn og en masse forældre.
Når han har gjort det i et års tid, skal han ud og arbejde i en Børne- og Ungdomspension eller følge familierne tættere hjemme hos dem.
Hannahs beretning om arbejde og arbejdsmarkedets erfaringer:
Efter at have færdiggjort handelsskolen i XX i 1996 syntes jeg ikke lige, at
det var mit område, så jeg besluttede mig for eventuelt at tage en uddannelse
inden for Rudolf Steiner, som jeg var interesseret i. Så jeg tog til England og
var på en Rudolf Steiner skole for handicappede børn, hvor jeg boede i sådanne slags samfund sammen med de handicappede. Det var sådan nogle
huse, hvor vi arbejdede som medhjælpere, og så var der et hus-værtpar, som
havde de 8-9 unge til at bo i huset. Vi deltog så på lige fod med de handicappede i at få tingene til at køre rundt, og vi var selvforsynende. Det synes jeg
var ret interessant, på nær at der var for stærkt et islæt af noget religiøst. Så
det var ikke lige den linje, jeg skulle tage alligevel. Så tog jeg en rejse til
Australien, hvor jeg rejste rundt i et halvt års tid og arbejdede bl.a. i en børnehave undervejs som afløser. Og da jeg kom hjem, tog jeg her til kommunen. Lige inden jeg flyttede, arbejdede jeg i en bagerforretning og i en burgerbar og forskellige andre steder for at samle nogle penge sammen, og så flyttede jeg hertil og begyndte at arbejde som hjemmehjælper. Og så er jeg faktisk ikke kommet ret meget videre, synes jeg selv …
Senere hen søgte jeg ind på »Social- og Sundhedsuddannelsen« og blev
optaget ude i XX. Hvad grunden lige var til, at jeg heller ikke kunne det,
husker jeg ikke, men jeg synes, at systemet hele tiden handlede om, at du skal
have et eller andet bestemt tidspunkt, hvor du kan få lov til at gøre tingene.
Og hvis tidspunktet ikke er det rigtige, og du har gået så og så mange uger
syg eller er aktiverings- eller revalideringsberettiget, så kan du ikke få lov til
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tingene. Så de ting, jeg sådan har været oppe med, der rent faktisk har ladet
sig gøre, har jeg ikke rigtigt fået lov til … Jeg synes, systemet, kommunen,
sagsbehandlerne osv., glemmer at se på, hvad mine, klientens, behov er og så
tage de behov seriøst.
I stedet for at udgangspunktet er: »nej nej, du er en, der vil udnytte systemet, du vil bare have penge, du vil sådan og sådan«. De skulle simpelthen gå
ind menneskeligt og sige: »Hvad er dine ressourcer? Hvilket slags menneske
er du? Hvordan kan vi gå ind og underbygge og støtte dig i de ressourcer, du
har? Og i de behov, som du har?«. Det synes jeg mangler meget …
Hvis jeg ikke havde dårlig ryg, så kunne jeg godt tænke mig 2 ting faktisk.
Jeg har en masse erfaring via det liv, jeg har haft. Jeg har masser af erfaring
med, hvad det vil sige at være en pårørende til en misbruger. Jeg kunne tænke
mig at arbejde med pårørende til narkomaner, men jeg kunne godt tænke mig
at arbejde med unge mennesker, som måske er lidt i klemme både i systemet
og med nogle forældre, der har svært ved at tage sig af dem – unge mennesker som måske ikke kan være derhjemme. Måske endda også lidt nogle
kvinder, som er inde forbi et krisecenter og måske kunne trænge til nogle
rammer og et sted at gå hen. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde i en Børneog Ungdomspension, på et krisecenter … Jeg tror ikke, jeg kunne tænke mig
at arbejde som socialrådgiver, det er nok for snørklet at sidde ved et skrivebord og skulle omgås loven. Jeg kunne godt tænke mig konkret at stå ved
menneskelige situationer …
Hannah om pension:
Jeg kunne godt tænke mig at arbejde på et krisecenter – måske bare 4 timer
om dagen, hvor jeg så kunne gå lidt rundt og sætte mig lidt ned – lidt à la hvis
jeg gik rundt derhjemme. Jeg har så bare også det derhjemme, så jeg ved det
ikke. Men jeg har foreslået det (pension – min bemærkning) – jeg ved ikke,
om det er blevet skrevet ned – men den sagsbehandler, jeg snakkede med om
det, var en yngre pige, der syntes, det var en rigtig god ide, som hun gerne
ville følge op på. Men der havde jeg det bare rigtigt dårligt i den periode, og
nu er hun stoppet. Nu har jeg jo så fået ny sagsbehandler. Så det ønske er
måske også faldet lidt til jorden både pga. min egen situation, og fordi hun
stoppede …
Af Hannahs journal fremgår et forløb, hvor uddannelse og revalidering er de
centrale temaer, men afløses af stigende problemer med ryggen.
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Under den 20/8 1998 skriver sagsbehandleren DD:
Hannah fortæller, at hun i lang tid ikke har vidst, hvad hun skulle finde ud af,
men har nu været til samtale hos forskellige studievejledere på VUC og har
tilmeldt sig 3 fag på 10. klasseniveau, samfundsfag, historie og psykologi, i
alt 7 timer ugentligt …
Hannah har meget svært ved at finde ud af, hvad hun vil og kan – hun har
svært ved at opgive muligheden for at arbejde inden for omsorgssektoren.
Derfor har hun valgt at søge ind på VUC for at kvalificere sig bredt …
Vi taler en del om uddannelsesmuligheder – pga. rygproblemerne er mulighederne meget begrænsede. Ergoterapeut er noget, der skal undersøges
nærmere.
Under 30/8 1998 skrives i journalen:
Sagen blev drøftet på gruppemødet d.d. Hannah har ikke givet nogen tilbagemeldinger om adgangskrav til ergoterapeut-uddannelsen. Der var enighed
om, at en for-revalideringsplan kunne bevilges, såfremt timeantallet kommer
op på ca. 25 …
Ut taler med Hannah om en sådan plan.
Under 3/9 1998 skriver sagsbehandler NN:
Hannah tlf. og oplyser, at hun har været på VUC og talt med en studievejleder og er startet i mandags med 10. klasse – et afklarende forløb.
Hun har fået lovning af egen sagsbehandler DD at følge undervisningen,
hvis timetallet lå omkring 25 timer. Hun har nu dokumenteret 23 timer.
Under overskriften »gruppemøde – bevilget nyt VUC-forløb som forrevalidering«, skrives 21/6 1999:
Ut (d.d.) har modtaget en uddannelsesplan for Hannah til et nyt forløb på
VUC i 10. klasse af 24 timer ugentligt. Sagen er d.d. drøftet på gruppemøde.
Planen er en gentagelse af sidste års, som hun måtte afbryde pga. problemer
med datteren og faderskabssagen. Der er enighed om at godkende planen
igen, da det er vigtigt, at Hannah har en plan. Det er dog også samtidig holdningen, at dette må være sidste chance for Hannah, da der efterhånden har
været en del afbrudte uddannelsesplaner.
Planen godkendes som forrevalidering efter akl. § 25/63. Til skolebetaling,
uddannelsesmateriale og transport over 200 km kan der ydes hjælp. Hannah
tilskrives, og der afventes nærmere besked om uddannelsesstart.
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Den 28/10 1999 er der i forvaltningen en samtale med Hannah og sagsbehandler LL, der refereres således:
Hannah synes, det går rimelig godt, hun er glad for uddannelsen og har tænkt
på, hvad hun kunne tænke sig efter VUC. Hun nævner socialrådgiveruddannelsen eller teknisk receptionist (ca. 3-årig uddannelse). Hun afslutter VUC i
maj måned. Indtil nu har hun haft 3 fraværsdage.
Der er en ny samtale med Hannah og sagsbehandler LL den 2/3 2000. Den
refereres således i journalen:
Hendes smerter i ryggen startede igen sidst i november 1999 … Midt i midten af februar kontaktede hun egen læge og fik nogle andre piller, som er
vanedannende, og de hjælper ikke – så nu er der kun morfin tilbage, og det
vil hun ikke have, når hun er alene med sin datter. Hun har fået en henvisning
til XX (speciallæge – min bemærkning) til den 16/3 2000. Hannah udtrykker
ønske om at søge pension, og jeg fortæller hende reglerne for dette. Hun
forstår godt reglerne om, at hun ikke selv kan søge pension, men har det så
dårligt, at hun kun kan sidde med mig i kort tid, så må hun op og stå.
Hannah siger, at hun har passet skolen – men er ikke gået til eksamen, da
hun ikke kan sidde ned i 4 timer – jeg mener, hun måske kan få en specialaftale med dem.
Under 25/4 2000 skriver sagsbehandler LL i journalen:
Modtaget brev fra pågældende. Hun magter ikke skolen mere af helbredsmæssige årsager. Hun har ondt i ryggen. Den pågældende har stadig kontakt
til XX (speciallægen – min bemærkning) og er henvist til CT-scanning den
28/4.
Under den 19/7 2000 skriver sagsbehandler PP i journalen:
Indkaldt Hannah til opfølgningssamtale.
På grund af et særligt stort antal reva-drøftelser og gruppemøderne samt
sommerferie og mødefri uge er det endnu ikke lykkedes at finde tid til drøftelse af denne sag på gruppemødet. Eftersom det er længe siden, Hannah har
været til samtale her, indkaldes hun nu i stedet således, at ut kan få et indtryk
af, hvorledes det går med ryggen, og hvilke planer der evt. kan lægges for
Hannah.
Samtidig skrives følgende brev til Hannah dateret den 19/7 2000:
Som opfølgning på din kontanthjælpssag indkaldes du hermed til samtale i
Vis-reva-afsnittet.
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Mandag d. 24/7 2000 kl. 10.00.
Såfremt tidspunktet ikke passer dig, bedes du venligst lade mig det vide, så vi
kan lave en anden aftale.
Venlig hilsen PP/vikar for LL.
Da Hannah ikke møder op til opfølgningssamtalen den 24/7 skriver PP i
journalen:
Hannah udeblev uden afbud. Tilskrives om stop af kontanthjælp.
Vedr. stop for kontanthjælp.
Du var indkaldt til opfølgningssamtale på rådhuset mandag den 24/7 2000
kl. 10.00 men udeblev uden at melde afbud.
Ifølge speciallæge XX har du fra hende modtaget telefonisk besked d.
12/4 2000 om, at du har en højresidig diskusprolaps, men du er udeblevet fra
kontortid hos hende, hvorfor hun ikke kan udtale sig om din behandling,
medicin og prognose.
Ifølge lov om retssikkerhed og administration § 10 har personer, der søger
om eller får kontanthjælp, pligt til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, om eller hvilken hjælp de er berettiget til.
Det vurderes, at du ved ovennævnte udeblivelse ikke medvirker til oplysning af din sag, hvorfor din kontanthjælp standses pr. dags dato.
Såfremt du ønsker at klage over ovennævnte afgørelse, skal klagen indgives inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev – se venligst ankevejledning.
Venlig hilsen PP. Socialrådgiver.
Dagen efter under 25/7 2000 skriver PP i journalen:
Modtaget telefonisk besked fra Hannah om, at hun netop er udskrevet fra
(navn på sygehus – min bemærkning). Ifølge beskeden har Hannah været
indlagt pga. ny prolaps og har derfor ikke været i stand til at møde her/se
indkaldelsen. Opringning til Hannah forgæves, ingen svarer. Lagt besked på
tlf.-svarer om, at Hannah skal kontakte mig for yderligere oplysninger. Sagen
afventer opringning fra Hannah.
I udateret brev – antagelig sendt den 25/7-2000 – til PP skriver Hannah
bl.a.:
Vedrørende brev fra kommunen ang. udeblivelse fra møde og stop af kontanthjælp. Dette protesterer jeg kraftigt imod, og det er fuldstændig urimeligt.
Jeg tilbageholder ikke oplysninger, da jeg ikke selv har nogle oplysninger
eller har modtaget nogle oplysninger eller opfordringer fra speciallæge ang.
mit sygdomsforløb.
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Alt hvad jeg ved er, hvordan jeg kan mærke, jeg har det.
Jeg er aldrig blevet kontaktet af læge XX. Og jeg er aldrig blevet indkaldt
til kontroltider. En gang har jeg ringet til hende for at få hjælp mod følelsesløshed i benene. Jeg kunne komme forbi, men fik i stedet hjælp fra egen læge. Ligeledes er det min egen læge, som udskriver medicin til mig.
Under 26/7 2000 skriver PP i journalen:
Modtaget brev fra Hannah, som er stærkt uenig i, at hun har fået standset sin
kontanthjælp pga. manglende medvirken til sagens oplysning. I brevet oplyses det, at Hannah ikke har fået noget tilbagemelding fra XX angående sin
CT-scanning i marts, og at hun heller ikke har været indkaldt til kontrolbesøg.
Hannah gentager i brevet sin forklaring om, at hun har været til smertebehandling og derfor ikke kunne møde til opfølgningssamtalen.
Under samme dato skrives i journalen af PP:
Opringning fra XX (speciallægen – min bemærkning).
XX har d.d. talt med Hannah i telefonen. XX oplyser, at det, hun har skrevet i sin statusattest af 31/5 2000, at hun ikke har hørt fra PT i forbindelse
med kontrolbesøg, ikke kan antages som tegn på, at PT ikke har medvirket i
behandlingen, idet pt (Hannah – min bemærkning) har taget kontakt til egen
læge i stedet for at benytte XX. Dette er ifølge XX helt i orden.
Tilskrevet Hannah om ny samtaletid. Kontanthjælpen startet igen, på baggrund af både Hannahs og XX’ forklaring.
Samme dag skriver sagsbehandler LL til Hannah bl.a.:
Jeg har modtaget dit brev d.d., hvor du begrunder din protest imod, at din
kontanthjælp er standset pga. manglende medvirken til sagens oplysning.
Jeg har ligeledes talt med XX, som har oplyst, at du har haft behandling
hos egen læge i stedet for hos hende, samt at jeg har aftalt, at du vil konsultere hende igen efter, at hun har holdt ferie.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at når kontanthjælpen blev standset, var
det, fordi der ikke var indgået oplysninger til forvaltningen hverken om, at du
var i behandling hos egen læge, eller om, at du var indlagt til smertebehandling og derfor forhindret i at møde.
På baggrund af de nye oplysninger er kontanthjælpen hermed genoptaget,
og du indkaldes samtidig til opfølgningssamtale onsdag den 2/8 2000 kl.
13.00. Såfremt du skønner det nødvendigt, kan samtalen evt. afholdes hjemme hos dig. Hvis du ønsker dette eller tiden i øvrigt ikke passer dig, bedes du
lade mig det vide snarest muligt.
Med venlig hilsen LL/socialrådgiver.
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Under den 11/7 2001 skriver sagsbehandler VV i journalen:
Opfølgning:
Idet Hannah ikke har været til opfølgningssamtale siden sommeren 2000,
indkaldes hun nu til § 10 (formentlig aktivlovens § 10 – min bemærkning)
opfølgningssamtale mandag den 6. august 2001 kl. 10.30.
Under den 17/8 2001 skriver VV i journalen:
Hannah møder d.d. til § 10-opfølgning:
Helbredsforhold:
Hannah fremtræder d.d. under samtalen meget mut og er tydeligt påvirket
af sIN lidt uoverskuelige helbredssituation, idet Hannah har svært ved at se,
hvad fremtiden skal byde hende, idet hun synes, hun har så mange hæmninger nu i kraft af, at hun er meget træt pga. hendes smertestillende medicin,
hvilket påvirker hendes sexliv med kæresten, og det påvirker hende i hendes
udfoldelse sammen med datteren, og hun kan fx ikke bare løbe en tur, som
hun ellers elsker … Når Hannah får det lidt bedre, vil hun gerne i gang med
at arbejde, og hun er ikke p.t. sikker på, at hun vil kunne gennemføre en uddannelse, idet hun ikke kan sidde stille så længe aD gangen. Egentlig kunne
hun også bare godt tænke sig at komme i gang med arbejde/aktivering fx på
en stor Børne- og Ungdomspension eller kontormedhjælper eller medhjælper
sammen med socialpædagogerne eller lignende.
En anden genre, hvis hun skulle i gang med uddannelse, kunne være som
tegnsprogstolk, hvis det var muligt.
Hannah føler sig dog ikke p.t. helt klar på at skulle påbegynde uddannelse
eller arbejde, og hun vil egentlig også godt lige snakke nærmere med XX.
m.h.p. om det kunne være en god ide, samt om hun ville kunne klare dette.
I journalen den 21/11 2001 skriver VV:
Modtaget brev fra Hannah, som fortæller, at hun har været til kontrol på
(navn på sygehus – min bemærkning) m.h.p. indstilling til operation. Men det
blev besluttet, at hun ikke skal opereres nu, pga. hun ikke har smerter i bevægelsesapparatet hele tiden …
Der indsendes d.d. ny statusopgørelse fra XX, og når denne kommer retur,
må lægeerklæringen til vurdering hos lægekonsulenten m.h.p. Hannahs erhvervsevne samt fremtidige forløb.
13/12 2002 foreligger statusbedømmelsen fra XX og refereres bl.a. således i
journalen af VV:
Hannah har klinisk og ved CT-scanning haft symptomer på lumbaldiskusprolaps. (På sygehuset – min bemærkning) har man ikke fundet tegn på
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aktiv rodkompression. Det er derfor nu aftalt med Hannah, at hun starter
genoptræning. I øjeblikket skønnes Hannah ikke i stand til at varetage erhvervsarbejde. Dog må man håbe på, at optræning vil bedre Hannah så meget, at hun i løbet af måneder vil kunne klare et lettere ikke-rygbelastende
arbejde.
14/3 2002 er der § 10-opfølgningssamtale med en ny sagsbehandler AB, der
skriver følgende i journalen:
Det går værre med ryggen. Hannah har smerter og er efter samråd med XX
stoppet med rygtræning.
Samme dag skriver AB til lægekonsulent LK:
Til LK.
Det drejer sig om en 35-årig enlig mor til en datter på 9 år, som ikke har
været på det ordinære arbejdsmarked i cirka 8 år pga. rygsmerter. Hun har
haft rygproblemer siden 18-års alderen. Var hos XX (navn på speciallæge –
min bemærkning) den 25/2 2002 og i samråd med XX nu stoppet med
rygtræning, da smerterne blev værre af dette. En CT-scanning viste diskusprolaps. På den baggrund stoppedes rygtræning. I stedet anbefaler XX, at
Hannah cykler og svømmer. Hannah har ingen aftale med XX men henvender sig efter behov.
Hannah kan ikke koncentrere sig om hverken uddannelse eller arbejde
pga. smerter. Der ønskes en vurdering m.h.p. pension evt. fleksjob.
Lægekonsulenten svarer således den 18/3 2002:
Hej AB.
Som ved tidligere gennemgange er der næppe grundlag for fleks eller
pension. Hun kan ikke klare rygbelastet arbejde, men det betyder ikke, at hun
skal have pension eller lign. Du må finde hendes ressourcer og ikke hoppe på,
at hun ikke tror, hun kan. Jeg ved, at hun har fået lov til at gå alt for længe,
men hun er altså kun 35 år!!! I november 2001 efter hun har været hos neurokirurgerne foreslås genoptræning. Desuden vil jeg bede om en speciallægeerklæring fra SP og ikke fra XX. Send lægepapirerne med. Men du skal ikke
vente med at finde hendes ressourcer – HVAD FÅR HUN TIDEN TIL AT
GÅ MED???
Under den 23/3 2002 skriver AB:
Vurdering:
Jeg er i tvivl om, hvorvidt en undersøgelse hos SP vil være det rette. Hannah
har allerede været hos to reumatologer. Jeg vurderer, at hun har brug for at
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lære at leve med den ryg, hun nu engang har, og en behandling på smerteklinik kunne være en måde at lære dette på. Jeg mener, at Hannah langsomt skal
i gang med en eller anden form for aktivering, måske kun et par timer dagligt,
alt efter hvad hun kan klare for ryggen.
I interviewet med Hannah blev hun bl.a. spurgt, om hun var blevet vejledt om
lovgrundlag og praksis. Hertil svarede hun
Nej! Jeg har aldrig fået nogen oplysninger. Jeg har fundet dem i en social bog
på biblioteket og har selv oplyst om paragraffer … Så hver gang jeg skal
noget, er jeg inde og læse om det, for jeg synes ikke, at man bliver ordentligt
oplyst. Det kan godt være, at de skriver paragraf-nummer i brevet, men de
skriver ikke, hvad der står eller hvad det står for?
Hannah om sagsbehandlingstider:
Først talte jeg med en leder i Børne- og Familieafdelingen og klagede over
det, og vi blev så enige om, at jeg skulle gøre det skriftligt. Så noget gjorde
jeg. Jeg klagede over sagsbehandlingstiden generelt, og i klagen over ZZ som
sagsbehandler, da man aldrig kunne få kontakt med ham, hvor man aldrig fik
noget svar, og jeg gerne ville have en ny sagsbehandler. Fordi jeg synes, at vi
gik skævt af hinanden. Da han syntes, jeg var så ringe et menneske, at jeg
overhovedet ikke kunne klare noget selv, og så kunne jeg bare ikke samarbejde med ham. Alt det skriver jeg og får så et brev tilbage, hvor der står, at
de vil kigge på det efter sommerferien, og at de vil kontakte mig angående ny
sagsbehandler. Og ved du hvad? Der er gået 1,5 år! Det er jo fantastisk!
Hvornår mon sommerferien er slut for kommunen?
Hannah om oplysning af hendes sager i kommunen:
Jeg studsede over noget, ZZ sagde til mig. De indhentede knap oplysningerne. Han havde ikke sat sig nok ind i, hvad urinkontinens faktisk er. Det gav
jeg ham en folder om til sidst, så han kunne læse om det! Det kunne da ikke
være så svært at få viden om hos lægen, hvor tit hun får den medicin, og hvad
den sygdom handler om. ZZ sagde til mig på et tidspunkt sådan lidt indirekte,
om det ikke er et psykisk problem. Og det er et fysisk handicap, der er anerkendt og det hele. Og der må jeg sige, at det er lidt uvidenhed, og det burde
ikke være svært for ZZ at kontakte lægen og få de nødvendige oplysninger
der. Kontakte apoteket og høre, hvad medicinen koster og kontakte fx (navnet
på en specialafdeling på rigshospitalet) og høre, hvad urinkontinens er, og
hvordan det påvirker børnene.
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Hannah om rettigheder:
Jeg troede de skulle have lov til at indhente privatoplysninger om folk, at det
stod i en lov. Men jeg er ikke sikker mere. Ellers ved jeg ikke, hvad jeg har af
rettigheder.
På spørgsmålet om, hvorvidt Hannah oplever, at hun er beskyttet af retlige
regler, svarer hun:
Nej, man kan derimod godt få en følelse af, at man er meget udsat. Jeg ved
ikke, hvem der skulle beskytte mig andet end mig selv. Mine rettigheder?
Nej, det ved jeg ikke noget om.
1.a. Retlig analyse af casen om Hannah
Videregivelse af oplysninger
Det første problem af retlig interesse, som denne case rejser, er spørgsmålet
om tavshedspligt og videregivelse af oplysninger. Det fremgår af sagen, at
sagsbehandleren har rettet henvendelse til Hannahs praktiserende læge uden
at få samtykke hos Hannah. Spørgsmålet er, om Hannah skal have bevilget en
smertepsykolog. Socialarbejderen drøfter dette med den praktiserende læge,
hvilket Hannah bliver meget vred over.
Ifølge straffelovens § 152 er det uberettiget for personer, der virker i offentlig tjeneste, at videregive fortrolige oplysninger, som den pågældende har
fået kendskab til. Af samme bestemmelses stk. 3 fremgår, at en oplysning er
fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som
sådan. Af forvaltningslovens § 28, stk. 1, fremgår, at oplysninger om fx helbredsforhold ikke må videregives til anden forvaltningsmyndighed.
Her er ikke tale om videregivelse til en forvaltningsmyndighed, men til en
privat praktiserende læge, men det omtales i bestemmelsen, at der er tale om
en oplysning om rent private forhold. Centralt i denne sammenhæng er retssikkerhedslovens §§ 10 og 12. Ifølge § 10, stk. 2, kan en myndighed som led
i sagsbehandlingen anmode om en række oplysninger, og borgeren skal medvirke hertil. Af lovens § 12, stk. 3, fremgår, at myndigheden skal forsøge at få
samtykke til at indhente oplysninger. Det kan således konstateres, at socialarbejderen har handlet i strid med sagsbehandlingsreglerne ved ikke at have
søgt om samtykke hos Hannah til at rette henvendelse til den praktiserende
læge.
I journalen under den 15/2 2002 skriver socialarbejderen, at der i sagen
ligger en underskrevet erklæring om indhentning af oplysninger, der udløber
den 21/2 2002. Det er altså godt og vel 2 måneder efter journaltilførelsen.
Denne erklæring, der er underskrevet af Hannah, angår en ansøgning vedrørende merudgifter til datteren. Socialarbejderen fremdrager tilsyneladende
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denne erklæring som et forsvar for, at der ikke er indhentet samtykke. Imidlertid kan et samtykke til brug for en ansøgning om merudgifter til datteren
ikke betragtes som samtykke til at kontakte den praktiserende læge i et andet
sagsforhold (spørgsmålet om bevilling af en smertepsykolog til Hannah).
Selv om man tænkte sig, at denne erklæring om samtykke ikke var udløbet,
kunne den ikke berettige til en henvendelse til Hannahs praktiserende læge.
I forbindelse med den nye beskæftigelseslovgivning er der sket ændringer
af en række love, herunder retssikkerhedsloven ved lov nr. 398 af 28/5 2003,
hvor § 10 har fået en ny formulering, og hvor den daværende § 12, stk. 3, er
erstattet af en nyskreven § 11 a.
Aflastningsfamilie
Af fortællingen fremgår, at Hannah søger om en aflastningsfamilie til datteren, da hun er hårdt trængt i forbindelse med en faderskabssag og en samværssag. I journalen under den 7/4 1999 skriver sagsbehandleren, at Hannah
den 3/3 1999 har ansøgt om en aflastningsfamilie to gange om måneden. Den
25/5 1999 foreligger der en vurdering, hvor det indstilles, at der bevilges et
plejeophold hver anden weekend fra fredag til søndag. Varigheden sættes til
et år.
Lovhjemlen til denne foranstaltning var den dagældende servicelovs § 40,
stk. 2 nr. 5. Ved lovændring af 1/1 2002 nr. 489 er der sket en redaktionel
ændring af § 40, stk. 2 nr. 5, i forbindelse med indsættelsen af § 40 b.
Datteren Katja er på dette tidspunkt 6 år gammel, men der foreligger intet i
sagen om, hvorledes Katjas synspunkt skal inddrages, og hvilken vægt hendes synspunkt skal tillægges, jf. servicelovens § 32, stk. 3. Denne bestemmelse hviler på principperne i FN’s konvention om barnets rettigheder. Formuleringen indebærer, at barnet eller den unge skal hjælpes til at udforme sine
egne synspunkter i alle faser af indsatsene. Hertil kommer, at barnets problemer bør findes i forståelse med Hannah. Det fremgår ikke af hverken interviewet med Hannah eller notater i journalen, at man har søgt at foretage en
sådan medinddragelse af Hannah og Katja. Selv om Katja nok ligger i den
aldersmæssigt nederste grænse, må det betragtes som en tilsidesættelse af
servicelovens krav om medinddragelse af barnet.
Serviceloven er med virkning fra 1. juli 2003 ændret således, at aldersgrænsen på 12 år er ophævet. Barnet eller den unges synspunkter skal nu altid
inddrages og tillægges passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Bestemmelsen lægger sig tæt op ad FN’s Konvention om Barnets
Rettigheder, artikel 12, hvoraf fremgår, at deltagerlandene skal sikre, at et
barn, der er i stand til at udforme egne synspunkter, skal have retten til frit at
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udforme disse i alle forhold, der vedrører barnet. Barnets synspunkter skal
tillægges passende vægt i forhold til dets alder og modenhed.
Fortællingen om en aflastningsfamilie er imidlertid ikke overstået. Hannah
er af den opfattelse, at aflastningsforholdet ophører for tidligt, mens kommunen fastholder, at aflastningsforholdet alene skulle vare den tid, som faderskabssagen og samværssagen varede. I journalen under den 10/2 2000 skriver
socialarbejderen, at Katja er velfungerende og fungerer godt sammen med
andre børn. Der gives derfor afslag på en forlængelse af opholdet hos plejefamilien, og det indstilles, at Katja afslutter med at besøge plejefamilien i en
periode på en gang om måneden i 2 måneder. Der burde til vurderingen af
varigheden være foretaget en undersøgelse efter Servicelovens § 38, der har
til formål at sikre et kvalificeret fagligt grundlag.
Sagen behandles herefter af en ny socialarbejder, der den 29/11 2000 skriver i journalen, at der fortsat er en række problemer omkring Katja og hendes
trivsel. Dette afsnit af journalen giver et ganske andet og mere alvorligt indtryk af situationen, og der sættes spørgsmålstegn ved Hannahs evne som mor.
I journalen den 5/12 2000 skrives, at Hannah har søgt aflastning til Katja. Der
fremgår intet om, hvorvidt der er tale om en mundtlig eller skriftlig ansøgning
eller tidspunktet for ansøgningen.
I samme journalnotat skrives, at Hannah mangler overskud, og Katja har
visse vanskeligheder. Katja har, anføres det, nogle problemer, der rækker ud
over et behov for at komme i pleje hver anden weekend. Fokus drejes nu i
højere grad imod moderens evne til at passe Katja. Dette oplever Hannah som
særdeles truende. Hun reagerer voldsomt ved at tage Katja ud af skolen og
anbringe hende i en skole i Jylland i nærheden hendes forældre. Denne udvikling, hvor fokus er ændret fra spørgsmålet om en dårlig ryg, i forbindelse med
aktivering eller uddannelse af Hannah, hen imod spørgsmålet om hendes
evner til at varetage sine forpligtelser i forhold til Katja, bringer hende nærmest i panik. Hun mener ikke, at hun er en dårlig mor, og er forarget over
denne drejning.
Juridisk kan man næppe pege på klare regler, der beskytter Hannah i denne situation. Dog kan man henvise til god forvaltningsskik, hvorefter en myndighed ikke må indsamle oplysninger ud fra en mere eller mindre skjult dagsorden, som myndigheden har kendskab til. Videre til forvaltningslovens § 32,
hvorefter der kun må indhentes fortrolige oplysninger, der er af betydning for
sagen, dvs. Hannahs socialsag som følge af rygproblemerne. Endvidere retssikkerhedslovens § 4, der forudsætter tillid og god dialog mellem socialarbejder og borger, jf. Socialministeriets vejledning nr. 90 af 7/6 2000, pkt. 43 og
pkt. 45.
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Socialarbejderen har pligt til at reagere, hvis hun mener, at Katja har behov for særlig støtte. Efter servicelovens § 35 skal personer, der udøver offentlig tjeneste, underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjeneste
eller erhvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn
har behov for særlig støtte. Imidlertid må disse regler sammenholdes med
retssikkerhedslovens § 4 og servicelovens § 3, hvorefter kommunen skal
sørge for, at enhver har mulighed for rådgivning med henblik på forebyggelse
af sociale problemer. Dette underbygges af servicelovens § 112, hvoraf fremgår, at kommunen sørger for, at brugerne af tilbud efter serviceloven får mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbudene. Denne
rettighed har Hannah helt åbenbart ikke haft i dette forløb.
Der foreligger intet om afslag på hendes nye ansøgning om aflastningsfamilie. Det ligger mellem linjerne, at hun har fået afslag, og der er nogle formuleringer i journalen, som kan udgøre argumenterne i en begrundelse, nemlig at problemet synes mere omfattende, selv om der er enighed om, at Katja
har profiteret af aflastningsfamilien. Der foreligger ikke oplysninger om en
konkret mundtlig eller skriftlig afgørelse. Der er intet, der tyder på, at der er
givet en begrundelse, som lever op til reglen i forvaltningslovens § 24, hvorefter en begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, iht. hvilke afgørelsen er truffet. Er der foretaget et administrativt skøn,
skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende
for skønsudøvelsen.
Hannah har ikke medvirket i sin egen sag, og den er ikke blevet tilrettelagt
således, at det har været muligt for at kunne medvirke, således som retssikkerhedslovens § 4 foreskriver. Her er tale om en egentlig rettighed til borgeren, jf. Ketscher (Ketscher 2002, side 317), der formulerer det således:
»Ved bestemmelsens ordvalg »skal« fastslås, at denne medindflydelse er en egentlig rettighed, som borgeren har, og som forvaltningen har pligt til at opfylde. Dette dialogprincip,
hvor afgørelsen ikke kan træffes, før borgeren har haft mulighed for at øve sin indflydelse,
er noget andet end forvaltningsrettens traditionelle kontradiktionsprincip, jf. forvaltningslovens § 19, som har en langt mere passiv karakter«.

Revalidering, job eller pension?
Det videre forløb i fortælling er, at Hannah søger at få et forsørgelsesgrundlag
enten igennem en uddannelse eller en pension. Hun siger selv, at hun godt
kunne tænke sig at arbejde på et krisecenter på nedsat tid eller få pension. I
journalen fremgår det under den 20/8 1999, at hun har været til studievejleder
på VUC og er blevet vejledt om yderligere skoleuddannelse. Det ender med,
at hun tilmelder sig tre fag på 10. klasses niveau. Under den 3/9 1999 fremgår
det af journalen, at hun har fået lovning på at følge undervisningen, hvis time155

2. Del. Den faktiske sociale retslære
tallet lå omkring 25 timer. Under den 21/9 1999 skrives i journalen, at planen
om skoleuddannelse er en gentagelse fra sidste år, som hun måtte afbryde
pga. problemer med datteren og faderskabssagen.
Planen godkendes igen, samtidig med at det tilkendegives, at holdningen
er, at det må være sidste chance for Hannah, da der efterhånden har været en
del afbrudte uddannelsesplaner. Planen godkendes som forrevalidering efter
aktivlovens §§ 25 og 63. Uddannelsesforløbet går tilsyneladende godt, men
det holder ikke. Den 2/3 2000 anføres det i journalen, at Hannah har haft
rygproblemer siden slutningen af november 1999 og af egen læge har fået
andre piller, som er vanedannende, og som ikke hjælper. Videre fremgår det,
at Hannah udtrykker ønske om at søge pension, og at socialarbejderen forklarer hende regler for dette. Samme sted skrives, at Hannah godt forstår reglerne om, at hun ikke selv kan søge pension, men hun siger samtidig, hun har
det så dårligt, at hun ikke kan sidde ned ret lang tid ad gangen. Den 25/4 2000
skriver sagsbehandleren i journalen, at Hannah har skrevet og meddelt, at hun
ikke magter skolen mere af helbredsmæssige årsager.
Det er ikke klart, om Hannah har ansøgt om førtidspension eller blot har
søgt om oplysninger om mulighederne herfor. Efter den dagældende pensionslovgivning var reglen den, at man ikke selv kunne søge om førtidspension
men kun om hjælpeforanstaltninger i bred forstand. Efter den dagældende
pensionslovs § 20 a kan behandling af en sag om førtidspension først påbegyndes på det tidspunkt, hvor det konstateres, at alle aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige foranstaltninger er afprøvede. Imidlertid er
kommunikationen ikke god, og man ser ingen bestræbelser på at medinddrage Hannah. Det fremgår af journalen, at socialarbejderen har orienteret Hannah om hendes muligheder for at få førtidspension, men der fremgår intet om,
hvad det konkret er, der kan begrunde, at en pensionssag ikke kan indledes.
Socialarbejdere anmoder om en udtalelse fra kommunens lægekonsulent.
Denne foreligger den 18/3 2002 og overskrider klart grænserne for lægens
kompetence. Af skrivelse fra Socialministeriet af 27. juni 1998, der følges op
i en skrivelse af 21. marts 2003, fremgår, at en lægekonsulent ikke må udtale
sig om, hvorvidt en borger opfylder betingelser for fx førtidspension eller
andre sociale ydelser. Ligeledes må en konsulenterklæring ikke indeholde
synspunkter eller konklusioner om patienters ret til sociale ydelser.
Det fremgår af Socialministeriets skrivelse af 21. marts 2003, at lægekonsulenten er en administrativ medarbejder, der er ansat af kommunen, som har
til opgave at bistå myndigheden med at klarlægge indholdet af andre lægers
udtalelser. Ikke alene i denne sag, men i stort antal sager synes lægekonsulenterne at være gået langt videre. Dette er tilfældet både i Hannahs og Hennings
sager. Dette har den praktiske betydning, at der ofte bliver taget udgangs156
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punkt i lægefaglige vurderinger foretaget af en læge, som ikke har haft patientkontrakten og er i et ansættelsesforhold til kommunen.
Stop for kontanthjælp
Sagen tager nu en ny vending. Hannah indkaldes til opfølgningssamtale den
24/7 2000 kl. 10.00. Grunden til indkaldelsen er ifølge journalen, at der har
været et stort antal revalideringssager, sommerferie og en mødefri uge i forvaltningen, så det er ikke lykkedes at finde et tidspunkt til denne sag. Da det
er længe siden, at Hannah har været til samtale, indkaldes hun.
Da Hannah imidlertid ikke møder op på det meddelte tidspunkt, skriver
sagsbehandleren samme dag til Hannah, at kontanthjælpen stoppes. Begrundelsen er, at Hannah ifølge sagsbehandleren er udeblevet fra en kontortid hos
speciallægen og heller ikke er mødt op til aftalen med sagsbehandleren. Der
henvises i brevet til retssikkerhedslovens § 10, og med kursiv oplyses, at
personer, der søger om eller får hjælp, har pligt til at få de oplysninger frem,
som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp, om nogen, de er berettiget til.
Herefter vurderer socialarbejderen, at Hannah som følge af udeblivelse ikke
medvirker til oplysning af sin sag, og dette er begrundelsen for, at kontanthjælpen standses samme dag. Der gives samtidig ankeoplysninger.
Hannah oplyser, at hun netop er udskrevet fra sygehusbehandling, hvor
hun har været indlagt på grund af en ny prolaps. Denne indlæggelse er begrundelsen for, at hun ikke har været i stand til at møde eller se indkaldelsen.
Hun henviser til, at hun ikke tilbageholder oplysninger, og at hun aldrig er
blevet kontaktet af den pågældende speciallæge og således heller ikke er
udeblevet fra kontortiden hos hende.
Et af de mest vidtgående skridt, man kan foretage over for en borger, er at
fjerne forsørgelsesgrundlaget. Det er denne situation, der foreligger her. Som
lovhjemmel henvises til retssikkerhedslovens § 10. Det er korrekt, at denne
bestemmelse siger, at personer, der søger om eller får hjælp, har pligt til at
medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, om
eller hvilken hjælp de er berettiget til. Men den indeholder ikke hjemmel til at
stoppe kontanthjælpen.
Det fremgår af sagens omstændigheder, at grunden til indkaldelsen til
mødet var, at det var længe siden, hun havde været indkaldt til møde på grund
af en række forhold i socialforvaltningen. Der foreligger ikke oplysninger
om, at man skulle have nye informationer eller korrigere tidligere. Ifølge den
dagældende retssikkerhedslovs § 10, stk. 3, skulle myndigheden oplyse om
pligten til at medvirke og skal samtidig orientere om konsekvenserne, hvis
pågældende ikke vil medvirke eller ikke har givet samtykke efter § 12, stk. 3.
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Konsekvensen af ikke at medvirke ville være, at sagen blev behandlet på det
foreliggende grundlag, hvilket i visse situationer kan indebære, at en ansøger
får afslag eller en anden eller mindre hjælp. Denne situation foreligger slet
ikke i denne sag. Ketscher skriver om §§ 12 og 10 i retssikkerhedsloven
(Ketscher 2002, side 336):
»Borgerens nægtelse af at opfylde sin medvirkenspligt sanktioneres derfor som hovedregel
med et afslag på ydelsen. En undtagelse herfra er, at retsvirkningen bliver, at myndighederne indhenter oplysninger mod borgerens ønske, jf. lovens § 12. Dette er en absolut
undtagelse, og rækkevidden af denne mulighed må tolkes yderst restriktivt. Det påhviler i
øvrigt myndigheden at gøre borgeren opmærksom på pligten til at medvirke ved sagens
oplysning og retsvirkningerne af en nægtelse heraf, herunder muligheden for at myndigheden indhenter oplysninger imod borgerens ønske jf. § 10, stk. 3.«

I Hannahs tilfælde er der blot tale om en rutinemæssig opfølgning på en sag.
Dette stiller anvendelsen af retssikkerhedslovens § 10 i et andet lys. Bestemmelsen er taget helt ud af sin retlige kontekst og anvendes ulovligt som et
disciplineringsmiddel i forhold til borgeren. Samtidig signaleres over for
borgeren, at retssikkerhedsloven kan anvendes til dette alvorlige skridt.
Bestemmelserne i retssikkerhedslovens §§ 10 og 12 handler om sagens
oplysning eller officialprincippet, hvoraf følger, at myndigheden har ansvaret
for, at de nødvendige oplysninger og undersøgelser foreligger, inden der
træffes afgørelse om, hvad der videre skal foretages. I denne sag betyder det,
at kontanthjælpen under ingen omstændigheder lovligt kunne standses, men
at sagsbehandleren nærmere skulle undersøge, hvad årsagen var til, at Hannah udeblev. Det er uheldigt, når det i journalen under den 26/7 2000 skrives
af socialarbejderen:
»Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at når kontanthjælpen blev standset, var det fordi, der
ikke var indgået oplysninger til forvaltningen. Hverken om du var i behandling hos egen
læge, eller om at du var blevet indlagt til smertebehandling og derfor forhindret i at møde.«

Standsningsbeslutningen er ugyldig, da reglen om partshøring i forvaltningslovens § 19 er tilsidesat, og beslutningen er uden lovhjemmel. Mangel på
partshøring og lovhjemmel er hver for sig tilstrækkelig som ugyldighedsgrund.
Der foreligger en principiel misforståelse, der går ud på, at der skal tilgå
forvaltningen oplysninger i denne situation om, at Hannah har været indlagt
på et sygehus, og derfor er forhindret i at møde op. Spørgsmålet om sagens
oplysning er særlig vigtigt i en sag som denne, hvor indgrebet er betydningsfuldt (Rønsholdt 2001, side 349). Da er derfor tale om en alvorlig tilsidesæt-
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telse af kommunens pligt til at oplyse denne sags forhold, inden man handlede i forhold til Hannah.
2. Case 2: Henning
Hennings egen fortælling lyder således:
Jeg er lige i øjeblikket på et projekt, der hedder Plan B, som helst skulle
munde ud i, hvilket arbejde eller hvilken uddannelse jeg skal have, om jeg
kan klare det i det hele taget. For mit problem er jo en epilepsi-sygdom, som
jeg har haft i 15 år. Jeg har prøvet alverdens medicin, men der er ikke noget,
der har virket perfekt endnu. Så jeg får stadig anfald, lige nu er det om morgenen og om aftenen, men det svinger meget alt efter, hvilken medicin jeg får
og hvor meget. Så det, der bekymrer mig mest, er min sygdom – selv om jeg
meget gerne vil have et arbejde eller en uddannelse.
Jeg føler, at jeg ikke har noget og ikke kan klare mig på lige fod med alle
andre ude på arbejdsmarkedet. Men jeg ved ikke, hvad jeg kan, eller hvad jeg
vil. Det er min sygdom, jeg spekulerer mest på…
Men jeg ved også godt, at jeg ikke har været let, for jeg har ikke selv kunnet sige, at det var det der, jeg gerne ville. Jeg har hele tiden stolet på min
egen kunnen. Jeg klarede planken med nød og næppe. Gymnasiet foregik på
det tidspunkt, hvor der ikke var kontrol over de store krampeanfald, dem
havde de ikke fået kontrol over med medicinen, og der ryger mange hjerneceller under sådan nogle store anfald, så der var hukommelsen meget dårlig.
Jeg følte ikke rigtigt, at jeg kunne gennemføre nogen uddannelse, selv om
min intelligens egentlig var god nok. Jeg gik så i stå og havde heller ikke
nogen indkomst lige efter gymnasiet, hvor alle andre gik videre. På et tidspunkt kunne min mor og far jo ikke blive ved med at hjælpe mig, og så måtte
jeg ned til kommunen og spørge, om de ville hjælpe mig, og det startede så
med, at de gav mig økonomisk hjælp. Tingene går langsomt, men jeg får
hjælp. Men jeg prøver så også at komme ud i arbejde i en børnehave og på et
fritidshjem, og til sidst i 1997 vælger jeg at gå i gang med en uddannelse, som
jeg har hørt, at selv den dummeste kunne klare! Det var sådan et panikvalg, at
jeg tog den uddannelse, for det var ikke det, der var min drøm. Og min selvtillid var jo også væk …
Nogle aftener i øjeblikket får jeg sådant et black-out, hvor jeg mister bevidstheden. Jeg kan mærke det, inden jeg får det, så jeg kan sætte mig ned, og
så ryger bevidstheden, og så ved jeg ikke, hvor jeg er henne. Det føles, som
om der går et minut, men der går vist kun 10 sek., og så kommer bevidstheden tilbage. Men det er sådan nogle rimelig stærke anfald. Nu når de også er
begyndt om aftenen, efter jeg er skiftet over til de nye piller, så kommer der
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jo også en angst for det tidspunkt, jeg skulle på arbejdsmarkedet, hvis det fx
er aftenarbejde …
Og så føler jeg også, at hukommelsen nogle gange har haft stor indvirkning på min udvikling. Den er jo blevet bedre og bedre, hukommelsen. Den
var meget meget dårlig tilbage i starten af halvfemserne. Der havde jeg svært
ved at klare gymnasieuddannelserne, fordi jeg glemte de ting, jeg havde læst
dagen før osv. Nu er der ligesom kommet kontrol over de store krampeanfald, dem har jeg ikke rigtigt haft i nogle år. Det har jo været uheldigt, at man
ikke har kunnet finde nogen medicin, der virker perfekt.
I journalen præsenteres Henning således den 25/10 2001:
Sagen vedrører den 29-årige Henning, der er alene uden børn. Pgl. bor på
kollegieværelse men er ikke under uddannelse …
Henning har 10. kl., mat. studentereksamen fra 1992. Idrætshøjskole fra
1993-januar 1994. Praktik i børneinstitution – via ungdomsrådgivningen fra
august 1994 til januar 1994. 17 mdrs. jobgaranti, børnehave samt efterfølgende vikarjob indtil 1995. AF normal daghøjskole, erhvervslinjen januar 1996 –
juni 1996. Pgl. bevilliges i 1997 reva af helbredsmæssige årsager til pædagogudd. starter først i 1997 og slutter august 99 efter et halvt års orlov. Har
svært ved at følge med. Har psykiske problemer, meget lav selvværdsfølelse
…
Har haft epilepsi siden 16-årsalderen. Sygdommen medfører træthed,
hukommelses- og indlæringsproblemer, depression, selvusikkerhed, mindreværdsfølelse…
God til edb. Er hjælpsom, venlig, stille og tilbageholdende. Tror ikke meget på egne evner. Svært ved at tage imod ros. Er mødestabil, meget nærtagende over for kritik. Kan sidde og gruble en hel dag over kritik. Aldrig tilfreds med en arbejdsopgave. Vil gerne være perfekt til alt. Henning kan ikke
klare en ustruktureret arbejdsdag. Har svært ved at omstille sig til ændringer
undervejs i en arbejdsdag …
En revalideringssag faldt på plads i 1997, hvor der under den 19/2 1997
skrives i journalen:
Vurdering:
Det vurderes, at Henning er revalideringsberettiget af helbredsmæssige
årsager. Han er over den almindelige uddannelsesalder (fylder 25 år i marts
1997 – min bemærkning). Tager en uddannelse uden særlig støtte. Pga. epilepsien vil Henning ikke kunne påtage sig arbejde ved siden af studiet og vil
derfor ikke kunne forsørge sig selv ved SU …
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Det vurderes, at der er tale om en realistisk uddannelse (pædagog – min
bemærkning.). Det vurderes, at Henning har de faglige og personlige forudsætninger for at gennemføre studiet og for at varetage arbejde inden for arbejdet efter endt uddannelse.
Indstilling:
Det indstilles at det ansøgte bevilges, jf. § 42.2 og § 43.6.
Under 25/2 1997 skrives i journalen:
Reva-tværgrupper:
Pgl. vurderes revalideringsberettiget pga. sin epilepsi. Der bevilges hjælp
til den valgte udd.plan med uddannelse iht. bil. § 46.6. Pgl. må i øvrigt finansiere udd. via SU-lån, idet det vil dække hans forsørgelsesomkostninger.
Under 8/8 1997 skriver sagsbehandler AA bl.a. i journalen:
Henning møder til samtale.
Vedrørende uddannelsen.
Henning oplyser, at han er blevet optaget på den ønskede pædagoguddannelse på … Han starter den 1/9 1997.
Vedrørende økonomi og § 46.6-udgifter. Henning medbringer ansøgningsskemaer til SU. Der gives hjælp til udfyldelse af disse. Henning vil være
berettiget til SU fra den 1/9 1997, SU betales månedsvis forud. Kontanthjælp,
jf. § 37 stoppes derfor 31/8 1997 …
Henning oplyser, at han ikke ønsker at søge om lån. Han har fået tilbudt
vikartimer på et fritidshjem, hvor han vil være i praktik og håber at kunne
klare sig selv.
Under den 23/4 1998 skriver sagsbehandler AA bl.a. i journalen:
Det vurderes, at det går fint på studiet, og at Henning er i stand til at tackle
problemerne, der løbende kommer. Det er mit indtryk, at han kan virke mere
afslappet, har klart profiteret af at komme i gang med en uddannelse og at
flytte hjemmefra. Det aftales, at Henning kontakter ut efter behov ellers almindelig opfølgning.
Under den 15/9 1998 skriver AA bl.a. i journalen:
Henning møder til samtale. Oplyser, at han nu har gennemført 1 år, og han
har bestået eksamenerne. Afsluttende eksamen gik ikke som forventet. Henning oplevede, at det var svært at komme til orde i sin gruppeeksamen. Han
har brug for at tænke sig om et øjeblik, er bange for at svare forkert og svarer
først efter at have gennemtænkt spørgsmålet …
Henning skal i lønnet praktik …
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Under 10/9 1998 skriver AA bl.a..
Henning møder til samtale. Kan ikke rigtig udtale sig om, hvordan praktikstedet er tilfreds med ham. Der har endnu ikke været rigtigt tid til en samtale
om dette. Han har dog ikke fået nogen bemærkninger.
Henning er utrolig glad for at bo på kollegiet, men han skulle have taget
dette skridt for længe siden.
I en praktikudtalelse af 17/1 1999 skriver praktikvejlederen på den institution, hvor Henning er i praktik bl.a. følgende:
Henning har selv givet udtryk for, at det er svært for ham at læse. Det kræver
nogle gange, at han læser tingene flere gange, før han husker det. Og jeg har
indtryk af, at det er svært for Henning at læse litteratur, der er meget fyldt
med fagord, fremmedord og forkortelser … Jeg har svært ved at bedømme
Hennings teoretiske forudsætninger på nuværende tidspunkt. Henning tog
selv initiativ til diskussioner om udviklingshæmmedes seksualitet og om,
hvorvidt alle følelser er tilladt at vise. Det er dog ikke mange diskussioner,
Henning selv har startet, men han har været en ivrig lytter til mange diskussioner om bl.a. udviklingsmuligheder, ledelse, samarbejde, pædagogiske visioner, aktivitet osv.
Det, jeg har oplevet, er, at der har været situationer, hvor Henning har
mistet overblikket og reageret uhensigtsmæssigt, og fordi jeg frygter, at det
vil kunne ske igen, da det hænger sammen med Hennings epilepsi/hukommelsesproblemer, vurderer jeg, at praktikken er betænkelig. Når det er sagt, er
det vigtigt at pointere, at jeg mener, Henning er meget velegnet til at arbejde
med mennesker. Blot er det vigtigt, at han arbejder med ovenstående (råd i
udtalelsen, som jeg ikke har medtaget – min bemærkning), før han kan/skal
stå (alene) med ansvaret for andre mennesker som uddannet pædagog.
Brev fra socialforvaltningen af 26/1 1999 til Henning, hvor sagsbehandler
FF indkalder Henning til samtale og bl.a. skriver:
Jeg skal først meddele dig, at jeg p.t. er din nye sagsbehandler. Jeg har forstået på AA, at du har nogle problemer med din uddannelse.
Under 18/2 1999 skriver FF bl.a. i journalen:
Han har fået en udtalelse fra det sidste praktiksted, der bl.a. siger, at Henning
har problemer med den teoretiske del af pædagoguddannelsen. Praktikstedet
mener ligeledes, at Henning var for selvudslettende og ikke viste initiativ.
Henning har et godt forhold til sin praktiklærer, som han mener er meget
dygtig, og Henning er enig i vurderingen.
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Henning er meget usikker på sin fremtid på studiet, fordi praktikstedet
samtidig mente, at Henning var velegnet til at have med mennesker at gøre.
Henning mener selv, at han har hukommelsesproblemer og indlæringsvanskeligheder. Det havde Henning i gymnasiet, hvor han bestod studentereksamen med karakteren 6,4.
Vurdering.
Det er ut. vurdering, at Henning p.t. har store problemer med sin uddannelse. Han er i forvejen en ung mand, der kan få store problemer med at få
fodfæste på arbejdsmarkedet, hvis han ikke får en uddannelse.
Derfor vil det være rimeligt med en psykisk undersøgelse, der kan vise,
hvor store problemer Henning har.
Brev af 24/2 1999 fra FF til Henning:
Pga. ændringer af den interne arbejdsfordeling i Visitation– og Revalideringsafdelingen vil du pr. 24/2 1999 få en ny sagsbehandler. Din nye sagsbehandler hedder AA.
Under den 25/3 1999 skriver AA i journalen:
Orlov. Samtale her den 23/3 med Henning. Henning har bedt om tid til en
samtale pga. studieproblemer …
Har aktuelt besluttet sig til at søge orlov fra den 1. april, da han ikke længere magter sit studie. Møder for at høre, hvordan vi stiller os til denne beslutning. Der er modtaget en erklæring fra psykolog (navn – min bemærkning), som bekræfter, at Henning aktuelt ikke kan følge sine studier. Han har
brug for psykoterapeutisk hjælp … Henning mener ikke, at han kan genoptage studiet før januar/februar 2000 … På gruppemødet g.d. foresloges det, at
der kun bevilges orlov frem til august/september 1999, idet han skal starte
praktik på dette tidspunkt. Måske er han blevet så god, at han vil være i stand
til at gennemføre denne …
Kontanthjælp.
Henning har under uddannelsen levet af SU og lån. Skal i orlovsperioden
overgå til kontanthjælp.
Henning har boet hjemme indtil studiestart.
Flyttede først hjemmefra som 25-årig. Har udviklet sig meget siden han
flyttede hjemmefra, hvorfor det er vigtigt, at han får lov til at fastholde det
sociale netværk, som har afgørende betydning for den fortsatte udvikling …
Henning skal lave en skriftlig ansøgning (om dispensation til at bo på kollegiet mens han har orlov – min bemærkning) …
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Psykolog.
Det er ikke så tydeligt, at Henning kan fortsætte studierne, før de følelsesmæssige problemer er behandlet, og han må også fremover få en del indlæringsvanskeligheder, som kræver særlig tilrettelæggelse.
Sendt ansøgning til (navn – min bemærkning). M.h.p. vurdering af, hvilken psykolog der skal bruges.
Under den 9/8 1999 noteres bl.a. i journalen (initialer på sagsbehandler kan
ikke læses – min bemærkning).
Henning tlf. og rykker for psykologansøgning, som han ansøgte om i foråret.
Efter at have kigget i sagen oplyser jeg ham om, at han mangler at aflevere
budgetskema. Han oplyser, har afleveret budgetskema omkring 20/7 med
dok. for sine udgifter. Han er klar over, at han også har været sent om at aflevere skemaet …
Psykolog (navn – min bemærkning) har i første omgang anbefalet 12 samtaler, hvorefter der kan foretages en ny vurdering. Jeg har talt med Henning
om det nødvendige i, at psykologsamtalerne kommer i gang hurtigst muligt…
Henning fortæller om psykologbehandlingen:
Det var ikke noget, jeg havde lyst til. Og det er jo fordi, jeg synes, det er pinligt. Men der er jo mange, der er længere ude end mig, så jeg gik med til at
prøve, selv om jeg ikke troede, det var noget, der kunne hjælpe mig. Og det
var også en virkelig skuffelse, hvor jeg tænkte, at hende psykologen, hun
stillede de samme spørgsmål, som jeg stillede mig selv til hverdag, og som
jeg ikke rigtig kan svare på. Det var spild af penge. Men jeg er også skeptisk.
Jeg finder altid det negative før det positive, og det er sådant noget, der går op
for mig, som jeg prøver at arbejde med. Og jeg føler også, at det går fremad,
men jeg kæmper stadig med det negative, og derfor er jeg jo heller ikke nem
at hjælpe, vel?
Henning har fået ny sagsbehandler.
Under 27/4 2000 er skrevet i journalen:
Jeg har modtaget denne sag fra MM.
Jeg har i dag fået en opringning fra Henning. Han ønsker tid til en samtale,
så vi kan hilse på hinanden og snakke om hans fremtid, uddannelse/jobsituation. Vi har aftalt tid til onsdag den 3. maj kl. 13.00.
(Der er ikke skrevet noget i journalen om et evt. møde med Henning den
3. maj – min bemærkning)
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Under den 5/5 2000 skriver sagsbehandler DD bl.a.:
Reva-oplæg til gruppe 8. maj/15. maj. Det er en sag, jeg har overtaget fra
MM, så mit kendskab til pgl. er fra sagen samt en samtale med pågældende
og en tlf. samtale med psykolog (navn på psykolog – min bemærkning)...
Ansøgning: Der ansøges om et etårigt forløb på Reva-Kbh., som kører et
projekt for »folk med erhvervede hjerneskader«. Der vil efter et år også blive
tale om et opfølgningsforløb ...
Pgl. vurderes revalideringsberettiget p.g.a. sin epilepsi 25/2 1997 – til en
pædagoguddannelse tre et halvt år ...
Henning har besluttet sig for, at han ikke skal tilbage til pædagogstudiet.
Han har været på kontanthjælp siden 1/3 1999.
Sociale forhold: Henning flyttede i forbindelse med studiestart til pædagog
på kollegieværelse, og dette har han været glad for. Han bor der stadig, men
er klar over, at medmindre han kan starte nyt studie, så vil han ikke kunne bo
der efter sommeren 2000. Han er glad for det sociale liv på kollegiet og har
aktuelt en kæreste, der støtter ham meget, og det er han glad for ...
Han har ikke nogen ide om, hvad han så skal lave. Vil meget gerne i gang,
og han er ikke så meget for at skulle i noget projekt inden for kommunen, han
vil helst i ordinært arbejde ...
Indstilling: Det indstilles til et år på projekt Reva-Kbh. samt efterfølgende
opfølgning. Som et forløb for at finde frem til, hvilken arbejdsevne pgl. har
med de helbredsmæssige problemer, han har. Det skal være klart efter dette
forløb, i hvilken retning der skal arbejdes, så pgl. ikke får et nyt nederlag ...
Pågældende indstilles, jf. aktivlovens § 46 og § 63.
Under 20/6 2000 skriver sagsbehandler BB i journalen:
Henning spørger, hvordan det går med hans sag. ut kan se af sagen, at Henning har fået bevilget et etårigt ophold på Reva-Kbhs hjerneskadeprojekt.
Henning er usikker på, hvad det er, han har fået bevilget, og således sender
jeg det skriftlige materiale om projektet til ham. Det fremgår ingen steder,
hvornår projektet starter, og ut opfordrer Henning til selv at undersøge starttidspunktet.
Under 4/7 2000 skriver BB i journalen:
Modtaget meddelelse om, at Henning har formue, stor A/B-indtægt samt
renteindtægter i 1999, mens han har modtaget kontanthjælp. Tilskrevet Henning d.d. om at møde til samtale desang. den 18/7-2000. Kontanthjælp standset d.d., indtil afklaring foreligger.
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Samme dag skriver BB til Henning:
Jeg har modtaget meddelelse om, at du i 1999 har haft en formue på kr.
34.078,00 og en A/B-indkomst på kr. 16.549,00 samt en renteindtægt på
787,00 kr., mens du har modtaget kontanthjælp.
Da du ikke har oplyst om disse forhold, vil jeg bede dig møde til en samtale hos mig den 18/7 2000 kl. 10.00.
Formålet med samtalen er at få afklaret, om der er udbetalt for meget i
kontanthjælp. Du bedes medbringe lønsedler for din indtægt og evt. ansættelseskontrakt samt oplysninger fra bank eller pengeinstitut om dine formueforhold.
Jeg skal samtidig gøre opmærksom på, at udbetaling af din kontanthjælp
er sat i bero. indtil sagen er afklaret.
Under 18/7 2000 skriver PP i journalen:
Vedrørende formue.
Henning fremviser dokumentation for, at hans formue består af bunden
opsparing til etablering af bolig. Henning oplyser, at han tidligere har været
indkaldt til samtale vedrørende dette formueforhold, og at det således er blevet godkendt som rimeligt. Dette fremgår ikke af journalnotaterne, men ut
vurderer, at Henning pga. sine helbredsmæssige problemer og sin erhvervsmæssige status i den anledning vil være i dårlig stand til i øvrigt at spare op til
bolig. Eftersom han p.t. ikke er studerende, vil han formentlig blive opsagt fra
sit kollegieværelse i nærmeste fremtid, hvorfor han får brug for at realisere
sin boligopsparing til indskud og etablering. Formueforholdet vurderes således som rimeligt.
Vedrørende A/B-inkomst.
Henning kan bekræfte at have haft A/B-indkomst i 1999 i januar, hvor han
var i lønnet praktik og ikke fik kontanthjælp. Der fremvises en lønseddel for
december 1998, idet det var den eneste, han kunne finde. Derudover har
Henning fået SU med kr. 7.550,00 i 1999, hvilket der også er fremvist dokumentation på.
Henning har ifølge journal-notat modtaget kontanthjælp fra den 1/4 1999
til 31/8 1999, hvor han har haft orlov fra studiet. A-indkomsten er således fra
en periode, hvor Henning ikke har modtaget kontanthjælp.
Vedrørende BEV-forløbet på Reva-Kbh.
Henning er fortsat noget usikker på dette forløb og på sig selv og sin tilværelse i det hele taget. Henning er bange for, at han på Reva-kbh. vil komme
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sammen med hjerneskadede, som er meget dårligere end ham selv, og som
han ikke ønsker sig sammenlignet med.
31/8 2000 skriver PP bl.a. følgende til Henning:
Jeg er i dag blevet ringet op af MK fra Reva-center Kbh., som fortæller mig,
at du har været på besøg og gerne vil igennem et forløb der.
Det lyder fornuftigt ...
Når MK har modtaget papirerne, vil du blive indkaldt til en samtale hos
ham, og så er der vist 2-3 mdr.s ventetid, før du kan starte.
Under den 9/11 2000 skriver PP bl.a. i journalen:
Modtaget fra hjerneskadecentret i Kbh. Ifølge brev er det besluttet, at man
ikke vil modtage Henning, idet det vurderes, at der ikke er kapacitet til det.
Der peges i stedet på Lunden eller Hjerneskadecentret i HH. Dette er efter
min vurdering helt urimeligt, idet Henning har ventet i ca. et halvt år på denne afklaring, og det forelå som godkendt af amtet ...
Henning er orienteret om ovenstående. Vi taler om, at han evt. i stedet nu
kan henvises til Lunden, men til dette anfører Henning, at han gerne vil i
gang med noget, mens han venter.
21/11 2000 skriver PP bl.a. i journalen:
Sagen blev g.d. drøftet på gruppemødet. Det vedtoges, at Henning naturligvis
i stedet må visiteres til Lunden, gerne med beskrivelse af hvor langvarigt og
uheldigt forløbet har været med håb om, at han rykker foran i køen. Henning
kan godt deltage i PC-kørekort eller lign., mens han venter på start.
Plan/aftale:
Det aftales, at ut indstiller til arbejdsprøvning på Lunden hjerneskadeafdeling med start snarest muligt. Ligeledes kontakter jeg projektet PC-kørekort
ang. start på dette. Henning skal selv arbejde med at sætte sig nogle mål, som
han vil forfølge, fx indmeldelse i en forening eller anskaffelse af et mindre
job.
Under 23/11 2000 skriver PP bl.a. i journalen:
Jeg har talt med både Lunden og pc-kurset. Dd. sendt papirer til Lunden, der
kommer med en tilbagemelding om ca. 14 dage. Henning kan starte på pckørekort den 8/1 2001.
Tilskrevet Henning ang. ovenstående dd.
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5/12 2000 noterer PP i journalen bl.a.:
Opringning fra Lunden. Sagen var drøftet, og det er vurderet, at Hennings
hjerneskadeproblematik ikke er i tråd med de øvrige på hjerneskadeprojektet.
Således vurderes det, at Henning er bedst hjulpet med at blive visiteret til det
»almindelige« afklaringsforløb.
Under 5/2 2001 skriver PP bl.a. i journalen:
Opringning fra (navn – min bemærkning) Lunden. Det oplyses, at man har
svært ved at vurdere, hvilken psykisk habitus Henning har, hvorfor det er
besluttet, at Henning skal indkaldes til en vurdering af dette, før den endelige
visitation.
Journalnotatet af 15/3 2001 er foretaget af PP:
Opringning fra Stenen. Det oplyses, at Hennings papirer nu er havnet i dette
projekt under Lunden, som er et arbejdsprøvningsprojekt for mennesker med
psykiske problemer. Nærmere adspurgt oplyses det, at det drejer sig om alt
fra skizofreni til angst og depressioner. Det aftalte møde er ikke blevet afholdt. Sagen er visiteret til Stenen alene pga. papirerne.
Vurdering.
Det er min vurdering, at Henning er fejlvisiteret med denne placering. Han
har efter min vurdering ikke en decideret psykisk lidelse, og det vil være
uheldigt at placere ham sammen med psykisk syge.
Under 17/4 2001 skriver PP bl.a. i journalen:
Møde på Lunden ...
Mødet gennemgik Hennings vanskeligheder og vurderede, at han indstilles til afprøvning på Korsør-bureauet uden foreudgående intro-forløb.
Under 25/6 2001 skrives af ukendt bl.a. i journalen:
(navn – min bemærkning) ringede fra projektet pc-kørekort. Henning er afsluttet 1/6 2001.
Under samme dato skriver sagsbehandler AA bl.a. i journalen:
Opringning den 22. juni fra Henning.
Ringer for at få tid til samtale. Vil gerne møde ny sagsbehandler. Fortæller
samtidig, at han er startet på Lunden i deres kontormodul. Der fremgår ingen
oplysninger i journalen herom. Efterflg. talt med (navn – min bemærkning)
fra Lunden, som er Hennings kontaktperson. Fortæller, at Henning er startet
den 6. juni, men at de mener, han vil være bedre placeret i Stenen.
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Under 15/8 2001 skriver AA i journalen:
Formue. Det er konstateret, at Henning har en formue på kr. 35.797,00. Da
Henning modtager kontanthjælp, er han blevet om at fremsende dokumentation for formuen, dvs. er formuen realisabel, er den større eller mindre end
oplyst.
Samme dag tilskrevet Henning:
I forbindelse med kommunens sammenkøring af registre er det fra ligningen oplyst, at du har en formue på 35.797,00 kr. Ifølge § 14 i lov om aktiv
socialpolitik må kommunen ikke yde hjælp, hvis ansøgeren har formue, som
kan dække det økonomiske behov.
Dog kan der ses bort fra behovet op til kr. 10.000,00 for enlige.
Du bedes derfor fremsende dokumentation for din formue, således at forvaltningen kan tage stilling til, hvorvidt du fortsat er berettiget til kontanthjælp eller ej.
Under 21/8 2001 skriver AA bl.a. i journalen:
Formue. Opringning fra Henning. Fortæller, at hver gang han får en ny sagsbehandler, bliver han spurgt om sin formue. Fortæller, at den er bundet til
bolig. Aftalt, at jeg undersøger sagen.
Under 30/8 2001 skriver AA i journalen:
Se notat den 18/7 2000.
Der er ingen krav om, at Henning skal leve af sin formue.
Henning fortæller om formuens betydning:
Det virker som om de ikke er særlig gode til at samarbejde. Det er, som om
man skal have en ny sagsbehandler hvert år. Jeg ved ikke, hvad reglerne er,
men hver gang jeg fik en ny, kom der et brev eller en opringning, hvor de
sagde, jamen du kan ikke modtage kontanthjælp, for vi kan se, at du har en
formue på mere end 20.000,00 kr. Men det var min boligopsparing, lige inden jeg flyttede herover, så jeg havde et indskud til de nye ting, der skulle
købes. Og hver gang skulle jeg sige, at det var boligopsparing, og så var det
også i orden. Men man undrer sig da over, at de ikke læser journalen igennem, det må da stå der, når man de andre gange også har spurgt.
Under 30/8 2001 skriver AA bl.a. i journalen:
Status på Lunden. Henning var til stede, værktøjsmedarbejder (navn-min
bemærkning), socialrådgiver (navn-min bemærkning) og ut ... Det var (navne
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reauet. Henning blev for nemt påvirket af hurtigt arbejdstempo, ændringer i
programmet o.l. Det er ikke muligt at tage de hensyn, som Henning har brug
for, hvorfor de mente, han var bedre placeret på Stenen, som er for psykisk
syge. Henning havde ikke lyst til dette, da han ikke mente, han var psykisk
syg. Han følte, det var et nederlag ...
Konklusionen blev derfor, at Henning blev afmeldt fra d.d., da det var
(navne på de 2 personer fra Lunden)s vurdering, at han ikke fik noget ud af at
være på kontorbureauet ...
Om Henning blev det i øvrigt udtalt, at Henning var mødestabil, perfektionist, god til sit arbejde og hjælpsom. De svage sider er, at Henning mangler
initiativ til at turde at tage ansvar. Går i stå, når han laver en fejl. Kan bruge
en hel dag på at tænke over sine fejl. Spejler sig meget i andre i stedet for at
synes, at han er ok.
Henning om forløbet:
Det startede med, at jeg havde en god sagsbehandler sidste år, som hjalp mig
i gang med et kontorprojekt, der var en kombination af 2 ting. Jeg ville gerne
vide, om der var et job, jeg ville kunne klare. Og kommunen ville gerne have
et svar fra dem. Det var ikke en rigtig arbejdsplads, men det var et sted, hvor
de vurderede folk. Hvordan de stod i forhold til arbejdsmarkedet osv., og de
skulle så komme med en udtalelse til mig. Hende, der havde sat mig i gang,
hun havde virkelig været hjælpsom. Men så lige, da jeg var kommet i gang,
fik jeg brev om, at jeg havde fået ny sagsbehandler pga. omrokeringer. Da jeg
så sluttede på det projekt, blev hun nødt til at komme derhen, og det er den
eneste gang, jeg har set hende i det løbende år, hun har været min sagsbehandler. Ellers har jeg kun snakket med hende i telefonen. Og det har ikke
været nogle særlig gode samtaler, vi har haft. Der har hun også været rimelig
hård.
AA skriver den 6/12 2001:
Henning har fortalt, at han er blevet opsagt fra sit kollegieværelse med virkning fra medio december.
Henning har nogle personlige problemer, dels er han alvorligt syg, dels har
han svært ved at omstille sig, når der sker ændringer i hans hverdag ...
Det vil derfor være et stort problem for Henning, hvis han mister sin bolig
på nuværende tidspunkt, hvor han samtidig skal i gang med lægeundersøgelser, som forventes at løbe frem til marts 2002.
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AA skriver brev til Henning den 23/1 2002:
Din sag har været på møde med jobhuset, som vurderer, at de ikke kan tilbyde dig en arbejdspraktik, du vil få glæde af.
Jeg vil derfor foreslå, at du arbejdsprøves i et firma, som kommunen har
haft samarbejde med igennem mange år.
Der arbejdes med edb, kontoropgaver ol. Arbejdspladsen er god til at tilrettelægge en praktik, som passer til dig og løbende justere den.
Jeg vil gerne tage ud og se stedet sammen med dig, før du beslutter dig.
Jeg forventer at høre fra dig snarest.
AA skriver til Henning den 25/6 2002. Opfølgning på din sag:
For snart lang tid siden aftalte jeg med dig, at jeg ville visitere din sag til
jobhuset mhp. en eller anden aktivering, mens du venter på, at din helbredsmæssige situation er afklaret. Jeg beklager meget, at jeg ikke har nået det.
Der er adskillige andre i samme situation som dig. Da jeg tror, du er færdigundersøgt på Rigshospitalet, vil jeg bede dig kontakte mig og oplyse, hvordan
dit helbred er, evt. kan jeg indhente lægelige oplysninger.
Såfremt din sag skal visiteres til jobhuset eller på anden måde afklares, er
det vigtigt, vi ved, om der er nogle helbredsmæssige begrænsninger mht. dit
helbred. Jeg træffes bedst ml. kl. 9-10.
Under 11/7 2002 skriver AA bl.a. i journalen:
Opr. i sidste uge fra Henning, som fortæller, at han har færdiggjort behandlingen, men at man ikke kan tilbyde yderligere behandling herhjemme. Han
er startet på ny medicin, som skulle regulere hans anfald bedre. Alternativet
hertil er undersøgelser og evt. operation i USA, men det har han slet ikke
besluttet sig til endnu.
I forbindelse med undersøgelserne er han blevet neuro-psykologisk testet,
og der har man konkluderet, at han ingen indlærings- eller hukommelsesproblemer har. Kun ringe almen- og praktisk viden. Og det er han enig i ...
På denne baggrund mener jeg, at et afklarende forløb hos aktivhuset er en
bedre ide (et andet aktiveringsprojekt, som ikke kunne tilbyde Henning noget
– min bemærkning), da de er mere kompetente til Hennings problemstilling.
Chancerne for, at praktikken lykkes er større end hos (navnet på det andet
aktiveringsprojekt – min bemærkning).
Under 11/7 2002 skriver AA bl.a.:
Reva-oplæg. Ansøgning: Der søges om tre måneders afklarende forløb hos
aktivhuset. Formålet er at etablere en praktik, dels mhp. afklaring af hvilke
jobområder der har Hennings interesse og evner, dels at forberede ham på
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arbejdsmarkedet. Der kan med andre ord blive tale om et længerevarende
forløb ...
Indstilling. Der indstilles til tre mdr.s forreva på aktivhuset mhp. arbejdspraktik som start på udslusning til arbejdsmarkedet.
Under 15/7 2002 skriver AA bl.a. i journalen.
Sagen drøftet på Reva-møde d.d. Henning vurderes at være for dårlig til aktivhuset. Det vurderes også, at det ikke er hans epilepsi, som er den største
erhvervsmæssige hindring, men derimod hans personlighed. Der skal indhentes aktuelle lægelige oplysninger fra Rigshospitalet. Skriftligt orienteres Henning herom samt vedlagt blanket, som Henning skal underskrive mht. indhentning af lægeoplysninger.
Sagen sendes til kommunens lægekonsulent, som den 15/9 2002 bl.a. skriver:
Hans største problem er derfor nok stadig, at han personligt er så usikker og
har så ringe selvtillid, hvilket muligvis kan forklares på baggrund af hans
epilepsi, som dog ikke nødvendigvis er hele forklaringen. Det vil derfor efter
mit skøn fortsat være relevant, at han får psykoterapi mht. at forbedre sit
selvværd, så han kan begynde at tage ansvar for sit liv. Derudover vil en uddannelsesplan, som svarer til hans evner – ikke akademisk eller mellemlang
videregående – være relevant og være med til at give ham selvtillid. Pga. sin
epilepsi må han ikke arbejde med farlige maskiner, køre truck eller lign.
Under 13/9 2002 skriver AA bl.a. i journalen. Reva-oplæg:
Pga. Hennings ringe selvtillid og usikkerhed vurderer lægekonsulenten, at
han har brug for psykoterapi. Jeg har ikke talt med Henning om dette, men
ved fra tidligere, at hans største ønske er at komme i arbejde. Da hans erhvervserfaring er ringe, og han fortsat ikke ved, hvad han vil, mener jeg ligesom sidst, at et afklarende forløb i aktivhuset vil være det bedste for Henning.
Indstilling.
Der indstilles til tre mdr.s forreva på aktivhuset mhp. praktik, og på udslusning til arbejdsmarkedet jf. § 63 i Akl.
Henning vurderes at være reva-berettiget af helbredsmæssige og sociale
årsager.
Beslutning.
Der er enighed om, at en 3-mdr.s praktik hos aktivhuset er et relevant
forrevalideringsforløb. Henning skal orienteres om, at såfremt dette forløb
ikke fører til afklaring/resultat, vil hans sag blive visiteret (navn på et andet
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aktiveringsprojekt – min bemærkning) mhp. på aktivering, da hans epilepsi
ikke er til hinder for dette.
Hennings oplevelse:
Og så tror kommunen jo, at det, jeg har sagt om hukommelse, åbenbart ikke
passer. Ja det er jo ikke noget, hun har sagt eller noget, men jeg følte, at da
jeg blev sendt på aktivhuset, var det ligesom en trussel. Der havde hun fået de
papirer fra neuro-psykologisk undersøgelse og ligesom tolket, at der egentlig
ikke var noget galt med mig. Så får jeg pludselig det brev om, at jeg skal
starte på det her projekt, men at jeg skal vide, at hvis der ikke kommer noget
ud af det, så bliver jeg sendt ud i aktivering, da min sygdom ikke er til hinder
for det. Og det lyder som en ren trussel, og jeg synes jo, at det kun kan være
mig, der kan bedømme, om det er noget, jeg kan klare. Om det er noget, der
er til gene for mig. Arbejde eller aktivering, jeg føler ikke, at de kan konkludere, at sygdommen ikke er til hinder for det ...
Men i dag kan jeg da godt se, at jeg vidst bare må hoppe ud i det, der byder sig – forhåbentlig via aktivhuset og prøve at lade være med at være bange.
Under 29/8 2002 skriver sagsbehandler JJ bl.a. i journalen:
Modtaget ansøgning om økonomisk hjælp til medicin, jf. Akl. § 82. Henning
har afleveret budgetskema og dok.
Efter gennemgangen af ovennævnte ansøgning kan jeg se, at der mangler
en del dok. Jeg har derfor d.d. skrevet til Henning om at aflevere dok.
Under 23/10 2002 skriver sagsbehandler CC bl.a. i journalen:
Ved opringning fra XX Apotek viser det sig, at Henning ikke siden 1/8-2002
har haft egenbetaling og formentlig ikke vil have det indtil 1/4-2003.
Under samme dato skriver CC til Henning:
Du har ansøgt om hjælp til betaling af egen medicin vedrørende epilepsimedicin. Jeg har fået oplyst fra XX Apotek, at du siden den 1/8-2002 ikke har
haft nogen egenbetaling, hvorfor jeg ikke ser nogen grund til ansøgningen.
Når du igen får egenbetaling, er du velkommen til at søge på ny. Har du
spørgsmål til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. ...
Under 31/10 skriver CC bl.a. i journalen:
Henning har i går oplyst, at han fortsat har egenbetaling, da han har indgået
en aftale med XX Apotek om en afdragsordning på 311,25 kr. om måneden...
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Ny vurdering iht. Servicelovens § 84:
Sagen er drøftet med kollega (navn på kollega – min bemærkning), og det
vurderes, at Henning falder ind under personkredsen i Servicelovens § 84, og
der ligger lægelig dokumentation nok i sagen.
Det fremgår ikke af sagens akter, at Henning er blevet vejledt om at søge
hjælp til merudgifter (hverken fra sagsbehandler, Rigshospitalet eller apotek),
og på baggrund af denne manglende information besluttes det at se bort fra
ansøgningstidspunktet 29/8 2002, og der bevilges fra 1/1 2002, hvor aftalen
med apoteket laves. Bevilling herfra ophører 31/12 2002, da der pr. 1/1-2003
sker ændringer i Sel. § 84.
Hennings opfattelse af forløbet:
Samtidig søgte jeg om at få min medicin betalt. Jeg betaler fast 311,25 kr. om
måneden i medicinudgifter, og det søgte jeg om for et par måneder siden. Så
kom der et brev en måned efter, om at jeg manglede kvitteringer for medicinen. Og det var jo også i orden, at jeg gik ned og viste dem. Så kom der et
brev for en uge siden fra min nye sagsbehandler, som jeg kun har midlertidigt, til der kommer en ny, hvor der stod, at hun havde spurgt apoteket, og at
jeg ikke havde nogen egenbetaling mere, så hun kunne ikke se nogen grund
til, at jeg skulle søge om det. Og jeg havde vedlagt papir, hvor der står en helt
klar aftale med apoteket, at jeg fast betaler 311,25 kr. om måneden. Så jeg går
ned og snakker med apoteket og viser dem aftalen og brevet fra min sagsbehandler, og de sagde, at så måtte hun have misforstået. Og det ringede jeg så
og sagde til hende, samt at hun var velkommen til at ringe til apoteket igen.
Og så gik der kun lige en uge, og så havde jeg fået svar i dag på, at ifølge §et eller andet, så kan jeg sagtens få betalt min medicin – med tilbagevirkende
kraft fra 1.maj. Og så blev jeg skeptisk igen – ikke? Hvorfor går det lige
pludselig så hurtigt?
Under 3/1 2003 skriver CC i journalen bl.a.:
Efter 3 måneder i aktivhuset er Henning nu ved at få mere selvtillid. Han har
været mødestabil og opsat på at finde et arbejde. De er nu nået frem til, at der
skal findes en praktik, hvor han efter en oplæringsperiode kan arbejde med
edb, tal og statistikker.
Hennings oplevelser:
På aktivhuset kommer der både nogle fra arbejdsformidlingen og fra kommunen, så det er folk i forskellige situationer, der er der. Og der står, at det
ikke er en institution, men det føler jeg, at det er, for der er ikke noget at lave
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endnu, og der er ikke noget undervisning. Det virker ikke, som om de har helt
styr på tingene.
De første 3 dage går med forskellige foredrag hver dag, hvor man får lidt
indblik i de forskellige ting. Når de 3 uger er gået, kommer man et andet sted
hen, hvor der så er flere fra tidligere hold, og hvor man får sin egen kontaktperson, som er en socialrådgiver. Med hende eller ham diskuterer man sin
situation og prøver at lægge en plan sammen med dem. Nu har jeg kun snakket med min kontaktperson en gang, så skulle han lige på ferie selvfølgelig,
det er klart. Planen for dem er vel, at jeg skal gå ud og få et arbejde. Ud fra de
oplysninger, de har set fra undersøgelsen af mig, mener de jo ikke, at der er
noget til hinder for det.
Det er i samarbejde med ham, der er min kontaktperson, at vi skal finde ud
af, om jeg fx skal ud i praktik eller et job, som jeg gerne selv vil. Og der er
det jo, at jeg er bange for ikke at kunne gøre det godt nok. Jeg har fundet ud
af med alderen, at mit problem meget drejer sig om, at jeg ikke tror så meget
på mig selv, men jeg tror mere på mig selv i dag, end jeg gjorde for bare et år
siden.
2.b. Retlig analyse af casen om Henning
Revalidering
Under den 19/2 1997 skrives i journalen, at det vurderes, at Henning er revalideringsberettiget af helbredsmæssige årsager. Videre fremgår det, at Henning ikke vil kunne påtage sig arbejde ved siden af studiet til pædagog og
derfor ikke vil kunne forsørge sig selv med SU. Man vurderer, at der er tale
om en realistisk uddannelse, og at Henning har de faglige og personlige forudsætninger for at gennemføre studiet. Henning indstilles derfor med henvisning til bistandslovens § 43 stk. 2, og § 43 stk. 6, til revalidering.
På et »Reva-tværgruppemøde« den 25/2 1997 sker der imidlertid en ændring. Det fremgår af journalen, at der bevilges hjælp til den valgte uddannelsesplan efter § 43 stk. 6, og at Henning i øvrigt må finansiere sin uddannelse
via SU-lån. På daværende tidspunkt, før aktivloven, var praksis, at unge, der
netop havde forladt skolesystemet, så vidt muligt skulle klare sig med de
normale støtteordninger i uddannelsessystemet. Herudover var der mulighed
for ekstra støtte, som der netop også bevilges her i medfør af bistandslovens §
43 stk. 6, hvorefter der kan ydes hjælp til de særlige udgifter, der følger af en
uddannelse, og som er nødvendige eller hensigtsmæssige for at kunne tilrettelægge og iværksætte revalideringen efter en fastlagt erhvervsplan.
Reglerne er stort set uændret videreført i aktivlovens §§ 51 og 63. Den
omtalte praksis, hvorefter unge, der netop har forladt skolesystemet, så vidt
muligt skal klare sig med de normale støtteordninger, er nu medtaget i § 51,
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stk. 4, hvoraf fremgår, at en ung revalidend, der netop har forladt skolesystemet, og som kan klare sig med de normale støtteordninger til dækning af
leveomkostninger fx fra statens uddannelsesstøtte, kun kan få revalideringsydelse, hvis den pågældende har betydelige begrænsninger i arbejdsevnen
eller af andre grunde har særligt begrænsede erhvervsmuligheder. Reglen i
aktivlovens § 63 dækker stort set det område, som bistandslovens § 43 stk. 2,
6, 7 og 8 dækkede, nemlig støtte til de særlige udgifter der er nødvendige for
at kunne følge uddannelsen med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Spørgsmålet er imidlertid, om Henning netop har forladt skolesystemet,
som det nu formuleres i aktivlovens § 51, som alene har haft til formål at
videreføre den tidligere praksis. Ved denne vurdering må der lægges vægt på,
at Henning på dette tidspunkt er 24 år og efter sin studentereksamen har været i praktik i en børneinstitution, har haft jobgaranti i børnehave med efterfølgende vikarjob samt været på daghøjskole frem til juni 1996. Dvs. i perioden fra studentereksamen i 1992 og frem til 1997 ligger der over 2 års forskellige former for arbejde. På dette grundlag kan det næppe anses for korrekt, at Henning ikke får tildelt revalideringsydelse efter bistandslovens § 43
stk. 2, som også først var indstillet. Efter denne bestemmelse ville Henning
også have krav på en revalideringsydelse på 10.387,00 kr. månedligt. Når
man medtænker, at kommunens oprindelige vurdering var, at Henning ikke
vil kunne påtage sig arbejde ved siden af studiet, understøtter det opfattelsen
af, at beslutningen om at forsørgelsesgrundlaget skulle være på SU, juridisk
ikke er holdbar.
Fra Den Sociale Ankestyrelses praksis er især SM A–30-01 relevant.
Denne sag drejede sig om en person, der var 24 ½ år. Den pågældende havde
været ansat som blomsterbinderelev i 1 ½ år og havde endnu 1 ½ år tilbage af
sin elevtid. I alt havde hun arbejdet i blomsterbutikken i fem år. Kommunen
traf afgørelse om, at ansøgeren var omfattet af den personkreds, der var henvist til at leve af SU. Kommunen bevilgede materialeudgifter efter aktivlovens § 63. Ankestyrelsen fandt, at ansøgeren var berettiget til revalideringsydelse og lagde til grund, at ansøgeren havde haft fuldtidsarbejde og herefter
været i et uddannelsesforløb, som hun måtte afbryde pga. håndeksem. Endvidere lagde Ankestyrelsen vægt på ansøgerens alder, da hun søgte om revalidering.
Revalideringen forløber imidlertid ikke efter planen. Navnlig efter en
praktikudtalelse fra januar 1999, hvor Hennings praktikvejleder skriver mange pæne ting om Henning men også anfører, at Henning mister overblikket
og reagerer uhensigtsmæssigt i visse situationer, hvilket får praktikvejlederen
til at frygte, at det vil kunne ske igen, da det hænger sammen med Hennings
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epilepsi/hukommelsesproblemer. Praktikvejlederen vurderer derfor praktikforløbet som betænkeligt.
I et journalnotat den 18. februar 1999 skrives, at Henning er meget usikker
angående sin fremtid på studiet, og den 25. marts skrives, at Henning har
besluttet at søge orlov, da han ikke længere kan magte sit studie. Samtidig
foreligger der en erklæring fra en psykolog, der bekræfter, at Henning aktuelt
ikke kan følge sine studier og har brug for psykoterapeutisk hjælp. Imidlertid
er der noget, der går galt med bevillingen af den psykoterapeutiske hjælp.
Først den 9. august 1999, et halvt år senere, noteres det i journalen, at Henning telefonisk rykker for psykologansøgningen, som han søgte om i foråret.
Han beklager selv, at han først har afleveret de sidste oplysninger den 20. juli.
Herefter får Henning bevilling til psykologhjælp. Den lange tidsperiode
fra ansøgning til bevilling af psykologhjælpen er betænkelig. Af retssikkerhedslovens § 1, nr. 2 fremgår det, at de sociale myndigheder har pligt til at
tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp, og det følges op i samme lovs
§ 3, hvorefter kommunen skal behandle spørgsmål og hjælp så hurtigt som
muligt med henblik på at afgøre, hvilken hjælp Henning har ret til. Selv om
Henning påtager sig en del af ansvaret, kan man dog ikke lægge ansvaret
alene på Henning. I den socialfaglige litteratur taler man om systematisk
sagsbehandling, hvorefter der løbende skal tages stilling til, om det, der er
iværksat, også bliver udført. I den forbindelse omtales journalen som systematisk redskab (Egelund & Hillgaard 1997, side 225), hvor der skrives:
»Ordentlig journalskrivning, hvor forudsætningerne for beslutninger præciseres, vurderinger synliggøres osv., er således et værn mod, at borgeren er prisgivet vilkårlighed, privat
forgodtbefindende eller ikke-lovmæssig forvaltning i øvrigt.«

Det har ikke været i overensstemmelse med retssikkerhedslovens intentioner
eller socialfaglige normer, at der er gået seks måneder fra ansøgningen, til
bevillingen foreligger. Som opsamling på de to punkter om manglende revalideringsydelse og manglende rimelig opfølgning på psykologansøgningen,
kan man sige, at det ikke kan udelukkes, at det har påvirket Hennings muligheder for at komme ud af nogle grundlæggende sociale problemer. Vedrørende revalideringsydelsen fremgik det af indstillingen fra socialforvaltningen, at
han ikke havde ressourcer til at have erhvervsarbejde ved siden af revalideringen til pædagog, og man kan således ikke udelukke, at uddannelsesforløbet
ville havde forløbet bedre, hvis Henning havde modtaget den ydelse, han
havde ret til. Vedrørende psykologhjælpen er det lang tid at vente på denne,
efter man har indstillet sig på, at man skal have en sådan støtte.
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Stop af kontanthjælp
Den 4/7 2000 fremgår det af journalen, at forvaltningen har modtaget meddelelse om, at Henning har formue, a- og b-indkomst samt renteindtægter i 1999
samtidig med, at han modtog kontanthjælp. Man skriver derfor samme dag til
Henning og meddeler ham, at man har fået disse informationer og samtidig
gør opmærksom på, at hans kontanthjælp er sat i bero. Henning dokumenterer
imidlertid, at der er tale om boligopsparing, og han oplyser, at han tidligere
har været indkaldt til samtale vedrørende dette forhold. I forbindelse med
sagsbehandlerskift genopstår samme problemstilling, hvilket fremgår af journalen under den 15/8 2001, hvor det fremgår, at Henning har en formue på
35.797,00 kr., hvilket fører til, at socialarbejderen samme dag skriver til Henning, at han skal oplyse nærmere om sine forhold, således at forvaltningen
kan tage stilling til, om han fortsat er berettiget til kontanthjælp. Henning
fortæller endnu engang om sine formueforhold, og den 30. august 2001 noteres i journalen, at der ikke er krav om, at Henning skal leve af sin formue.
Henning fortæller selv, at han har oplevet dette forløb flere gange tidligere.
Der er her tale om en fortolkning af aktivlovens § 14 stk. 2, hvoraf fremgår, at der ved tildeling af kontanthjælp ses bort fra den del af formuen, der er
nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard. Reglen
er i overensstemmelse med den tidligere bistandslovs § 39, 2. pkt. Praksis
ifølge denne bestemmelse fremgår bl.a. af SM O-106-97, hvor Ankestyrelsen
fandt, at en kommunes afgørelse om ikke at bortse fra nogen del af ansøgerens formue i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp, havde været
åbenbart urimelig. Sagen drejede sig om en fraskilt person, der boede sammen med sin 16-årige søn og søgte om kontanthjælp pga. midlertidigt arbejdsophør. Ansøgeren havde en formue på ca. 60.000 kr., som stammede fra
en bodeling i forbindelse med en skilsmissesag. Ansøgeren havde oplyst, at
40.000 kr. var indsat på en boligopsparingskonto, da den bolig, han havde
købt efter skilsmissen, havde utæt skråtag og utætte vinduer. Pengene var
afsat til reparation heraf. De resterende 20.000 kr. skulle bl.a. anvendes til
datterens konfirmation samt til betaling af forskellige faste udgifter og afdrag
på en oparbejdet bankgæld. Ankestyrelsen fandt, at der skulle bortses fra
formuen på 40.000 kr., som ansøgeren havde indsat på en boligopsparingskonto. Det beroede på et skøn, hvor stor en del af ansøgerens formue, der
kunne bortses fra som nødvendig for en anden bolig.
Beslutningen om at bortse fra Hennings formue er således i overensstemmelse med de administrative myndigheders praksis på området. Imidlertid
giver sagsforløbet anledning til at overveje den måde, hvorpå forvaltningen
oplyser sager. Efter officialprincippet har socialforvaltningen ansvaret for
sagens tilstrækkelige oplysning. Videre følger det af dette princip, at forvalt178
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ningsmyndighederne, der i forvejen ligger inde med oplysninger af relevans
for bedømmelsen af en konkret sag, naturligvis skal anvende disse. I dette
tilfælde er oplysningerne til stede i Hennings journal, men de benyttes tilsyneladende ikke, samtidig med at ansvaret for sagsoplysningen skubbes over
på Henning. Dette er ikke i overensstemmelse med oplysningsprincippet, da
socialforvaltningen forholdsvis enkelt ud fra egne oplysninger kunne konstatere, at Hennings formue ikke var til hinder for modtagelse af kontanthjælp.
Kommunikationen og medinddragelsen af Henning er ikke tilfredsstillende. Det fremgår af journalen under den 21/8 2001, at Henning ringer og spørger til sin sag. Socialarbejderen oplyser, at Henning har fået bevilget et 1 årigt
ophold på et hjerneskadeprojekt. Henning er usikker på, hvad det er, han har
fået bevilget, og derfor sender socialarbejderen det skriftlige materiale om
projektet til ham. Det fremgår heraf, at der ikke har været nogen meddelelse
til Henning angående det bevilgede 1 års forløb, ligesom han ikke har været
medinddraget om indholdet heraf.
Socialforvaltningen har indstillet dette revalideringsforløb, men der er
tilsyneladende ikke sket nogen orientering af Henning herom, før han selv
ringer. Vedrørende medinddragelsen fremgår det af aktivlovens § 47, at
kommunen tilrettelægger revalidering i samarbejde med revalidenden, således at tilbuddet er tilpasset den enkeltes forudsætninger. Noget sådant gælder
også under forrevalidering efter den daværende aktivlovs § 46 stk. 1. Denne
regel er tilsidesat i dette tilfælde.
I forbindelse med forrevalideringen forløber der et spil mellem socialforvaltningen og flere forskellige myndigheder. Det udtrykkes meget godt i
journalen under den 5/3 2001, hvor der skrives: »Hennings papirer er nu
havnet i dette projekt under Espelunden.« Sagsbehandleren vurderer under
samme dato, at Henning er fejlplaceret i dette projekt, da han ikke lider af
nogen decideret psykisk lidelse. Alligevel bliver han sendt ud i dette projekt,
som han således ikke har kunnet slippe uden om. Det vurderes da også den
15/12 2000, via en opringning fra den pågældende institution, at Hennings
hjerneskadeproblematik ikke er i tråd med de øvrige på hjerneskadeprojektet,
og Henning derfor er bedst hjulpet med at blive visiteret i det »almindelige«
opklaringsforløb, hvilket Henning også selv har udtrykt igennem store dele af
fortællingen. Det kan konstateres, at aktivlovens § 47 ikke er fulgt, da socialforvaltningen ikke har sørget for, at tilbuddet til Henning var tilpasset hans
forudsætninger og behov og ønsker om fremtidig beskæftigelse.
Et nyt revalideringsforløb påbegyndes, jf. journalnotat af 11/7 2002. Der
søges om et tre måneders afklaringsforløb hos aktivhuset. Imidlertid vurderes
Henning at være for dårlig hertil, og det bestemmes, at der skal indhentes
lægelige oplysninger fra Rigshospitalet. Henning orienteres skriftligt herom.
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Udtalelsen fra Rigshospitalet foreligger ikke i sagen, men der modtages en
udtalelse fra kommunens lægekonsulent af 5/9 2000, hvor lægekonsulenten
bl.a. anbefaler en uddannelsesplan. Det kan diskuteres, om denne konsulentudtalelse ligger inden for rammerne af det, der er en lægekonsulents opgave. I
tilfældet med Hannah var det helt klart, at lægekonsulenten var gået for vidt.
Retningslinjerne for lægekonsulenten er alene at fortolke de bidrag, som den
læge, der har patientkontakten, har udfærdiget. Det er således ikke lægekonsulentens opgave at komme med bidrag til, hvorvidt der skal laves handleplaner, eller hvordan bestemte ydelser skal tildeles jf. analysen i forbindelse med
Hannahs fortælling ovenfor.
Det fremgår af Socialministeriets skrivelse af 21. marts 2003, at lægekonsulenten er en administrativ medarbejder, der er ansat af kommunen, som har
til opgave at bistå myndigheden med at klarlægge indholdet af andre lægers
udtalelser. Ikke alene i denne sag, men i stort antal sager synes lægekonsulenterne at være gået langt videre. Dette er tilfældet både i Hannahs og Hennings
sager. Dette har den praktiske betydning, at der ofte bliver taget udgangspunkt i lægefaglige vurderinger foretaget af en læge, som ikke har haft patientkontrakten og er i et ansættelsesforhold til kommunen.
Tilskud til medicin
I journalen den 29/8 2002 skrives, at Henning har ansøgt om økonomisk
hjælp til medicin efter aktivlovens § 82. Han har afleveret budgetskema og
nødvendig dokumentation. Den 23/10 2003 skriver sagsbehandleren, at hun
har ringet til Hennings apotek og fået at vide, at Henning ikke siden den 1.
august 2002 har haft egenbetaling og formentlig ikke vil have det frem til den
1. april 2003. Henning får herefter skriftligt afslag på sin ansøgning.
Henning har oplyst – journalnotatet af 31/10 2002 – at han fortsat har
egenbetaling og har indgået en aftale med apoteket, hvorefter han afdrager
311,25 kr. om måneden. Sagen genovervejes herefter, og det fremgår af journalen, at Henning ikke er blevet vejledt om at søge om hjælp til merudgifter.
På grund af den manglende vejledning blev det besluttet se bort fra ansøgningstidspunktet den 29. august og bevilge tilskud fra 1/1 2002. Sagen blev
fejlagtigt bedømt efter aktivlovens § 82. Den burde være behandlet efter Servicelovens § 84, hvor det er irrelevant, om der mangler økonomiske oplysninger. Han burde have haft medicinudgifterne dækket langt tidligere, da
forvaltningen kendte hans epilepsi og burde have vejledt ham. Sagsbehandlingstiden forekommer her urimeligt lang, ligesom samtykke efter den dagældende retssikkerhedslovs § 12, stk. 3, jf. samme lovs § 10, ikke er indhentet.

180

5. Tre fortællinger om retsanvendelse
Det var ikke berettiget, at sagsbehandleren rettede henvendelse til apoteket
uden samtykke fra Henning. Hertil kommer, at Henning ved skrivelse af
23/10 2002 får at vide, at han har fået afslag på sin ansøgning: »hvorfor jeg
ikke ser nogen grund til ansøgningen«, som det fremgår af brevet. Begrundelsen er som nævnt, at Henning ikke har nogen egenbetaling. Også i denne sag
ses det, at officialprincippet ikke er bragt i anvendelse på tilfredsstillende
måde. Sagen var for dårligt oplyst, og der træffes afgørelse på et forkert og
utilstrækkeligt grundlag. Videre fremgår det, at der ikke er nogen klagevejledning. Det er, som om der formelt ikke træffes nogen afgørelse, men der ses
bort fra ansøgningen, hvilket må sidestilles med et afslag.
Det er korrekt, som anført i journalnotatet under den 31/10 2002, at Henning ikke er blevet vejledt. Efter forvaltningslovens § 7, stk. 1, skal forvaltningen sikre sig, at borgeren får tilstrækkelig orientering om de regler, der
gælder på det pågældende område – herunder også om praksis. Konkret
kompenserer forvaltningen ved at give medicintilskud fra et tidligere tidspunkt end ansøgningstidspunktet, hvilket muligvis også dækker det tab, Henning har haft.
Praksis på området fremgår bl.a. af SMP-7-02, hvor en pensionist søgte
om medicintilskud. Hun var fraflyttet sin egen kommune, og Ankestyrelsen
fandt, at tilflytningskommunen burde have vejledt hende om nødvendigheden
af at indgive en ansøgning til kommunen.
3. Case 3: Klaus
Klaus om sig selv:
Jeg har ikke nogen faste rytmer, der er ikke nogen faste ting, jeg gør. Jeg har
fx ikke nogen fast tid, jeg spiser aftensmad. Der er ikke noget, jeg skal gøre,
du ved, netop fordi jeg ikke har noget sted at bo. Jeg har ingenting lige nu, så
jeg har ikke rigtig noget at gøre godt med.
Jeg sover hos kammerater, og hvor jeg nu kan være. Og det kan godt være
lidt problematisk en gang mellem ...
Jeg var kun 4 år, da jeg blev flyttet hjemmefra. Det er ikke vildt meget, jeg
kan huske af det. Kun hvad jeg kan huske, fra jeg har været på weekender og
sådan. Mine forældre blev skilt – min mor drak, og min far drak. Og jeg ved
ikke, hvad de ellers ... De har sikkert også taget nogle stoffer og gjort nogle
ting. Altså – jeg ved ikke alt, hvad de har lavet vel?
Jeg flyttede til Jylland, hvor jeg boede i 3 år hos en plejefamilie i (kommunenavn – min bemærkning). Og efter det flyttede jeg på behandlingshjem.
Hvorfor jeg blev flyttet derind, det ved jeg egentlig ikke. Der var mange forskellige ideer om, hvorfor jeg var der og ting og sager. Jeg kan ikke engang
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give dig et direkte svar på, om jeg har følt mig opgivet, for det er mange følelser, det er det.
Konklusion på psykologisk undersøgelse af 14/11 2002:
Det drejer sig om en 21-årig ung mand, der er blevet forældreløs som 10-årig
og har været anbragt uden for hjemmet siden 4-års alderen. Klienten har klaret sig dårligt i de plejefamilier og institutioner, hvor han har været anbragt,
og han har hele tiden haft tilpasningsvanskeligheder.
Han er nu boligløs og inde i en kriminel løbebane, som han har svært ved
at bryde ud af den nuværende situation. Han har et ønske om at blive socialt
tilpasset men løber hele tiden ind i vanskeligheder, som fx at han ikke kan
komme op om morgenen, han ikke kan koncentrere sig længere ad gangen,
han mister hurtigt interessen for det, han er i gang med.
Den aktuelle psykologiske undersøgelse viser, at klienten har gode intellektuelle ressourcer, som udnyttes godt i de fleste områder, men i nogle områder svigter koncentrationen, og han har meget dårlige skolekundskaber. Der
er ikke tale om nogen form for sværere psykopatologi, men der er personlighedsmæssig fejludvikling og vanskeligheder med den sociale tilpasning.
Klaus om sin plejemor:
Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg kunne slet ikke sammen med
min plejemor. Og lige meget hvem jeg spurgte, så mente alle, at hun skulle
meldes til børneværnet, fordi hun ikke passede børnene ordentligt ... Hun var
ikke god til at styre noget som helst. Du skulle se, hvordan vi boede! Det var
jo helt vildt. Hun gik og skældte ud om, at vi skulle rydde op, og der blev
aldrig ryddet op der, hvor vi skulle opholde os hele dagen – i stuen og i køkkenet. Der blev aldrig gjort rent.
Klaus om tiden hos den sidste plejefamilie:
Jeg boede derovre, og til sidst kunne jeg ikke holde ud at bo der mere. Så gik
jeg derfra og boede hos en kammerat i over en måned. Det endte så med, at
min sagsbehandler kom op, og jeg sagde til hende, at jeg ikke kunne holde ud
at bo der. Efter 5 år sagde hun så, at hun godt kunne se, at det ikke var det
rigtige sted for mig. Efter 5 år! Og jeg havde sagt det hver gang – hun kom en
gang hvert halve år, hvor hun skulle tjekke op. Hver gang spurgte hun, om vi
ikke lige skulle give det en chance til. Jeg fortalte hende det – det var lige før
jeg sad og tudede hver gang, for jeg kunne slet ikke holde ud at bo der.
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Denne fortælling begynder den 26/5 1993, hvor Klaus er 11 år. Sagsbehandler JJ skriver bl.a. i journalen:
Møde på Sp (socialpædagogisk behandlingssted). Klaus har nu snart været 4
år på Sp, og det lyder enstemmigt fra Sp og fra Klaus, at det går væsentligt
fremad nu.
Fra Sp oplever man, at Klaus så småt er ved at »turde« at blive stor, dvs. at
han i mindre grad bliver afhængig af voksenkontakter. Klaus er stadig meget
sårbar men har nu lært at blive der, hvor konflikterne er og få dem løst i stedet for at løbe væk.
Med hensyn til skole går det stadigvæk ikke så godt. Klaus er på 3. klasses
niveau og burde egentlig være på 5-6. klasses niveau. Specielt kniber det med
skrivning og læsning ...
Klaus synes selv, at det går godt, og han taler om, hvad der skal ske med
ham efter Sp, og hvis det stod til Klaus, så skulle han flytte nu, men siger
dog, at han er glad for at være der ...
Klaus taler selv om, at hvis han ikke kan bo hos US og SU (farmor og
værge for Klaus – min bemærkning), så tror han, at han skal på et soc. pæd.
opholdssted.
Klaus gav et samlet indtryk af at være en sød, kvik og dejlig dreng, men
noget ukoncentreret. Han er inde i en positiv udvikling, og det bør anbefales,
at han forbliver på Sp. indtil sommeren 94.
Klaus om sin skolegang:
Vi skulle komme i skole, men når vi endelig var der, så var det lige meget.
Skolen lå samme sted, så det var ikke rigtig skole, vi kom i. Det var mere
sådant noget: »hvad kunne du tænke dig at lave?«, »jamen jeg vil gerne lege
med legoklodser«. Jeg var en 10-11 år gammel, jeg gad da ikke sidde og læse
i en bog. Og det var fint nok, så kunne jeg jo bare lege med legoklodser! Og
sådan var det hele tiden.
Under 27/5 1993 skriver JJ bl.a. i journalen:
Økonomi. Jeg har fra (administrativ medarbejder – min bem.) modtaget en
anmodning om at få talt med Klaus’ værge om, hvor stort et afkast der kommer fra Klaus formue idet disse skal indgå som bet. for Klaus’ beh. … ved
mødet d. 25/5 1993 talte jeg kort med US herom, og han opl., at han havde
lavet en aftale med opkr. afd. om, at han hvert år mødte med opl./dok herom,
og de derfor havde indbet. renteafkastet. Og det synes derfor ikke relevant at
gøre mere ved dette.
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Under 18/11 1993 skriver JJ bl.a. i journalen:
Rådslagningsmøde på Sp. vedrørende Klaus.
Fra Sp. foreslår de, at Klaus udskrives omkring sommeren 1994. Sp. peger
på, at det ideelle fremtidige anbringelsessted vil være et mindre opholdssted
muligvis i en erfaren plejefamilie. Det vigtigste kriterium ved valget vil absolut være, at stedet er indstillet på at have Klaus resten af hans barndom/ungdom, og at stedet erkender, at Klaus ikke har nogen primær familie,
og det kommende sted derfor er i stand til at varetage en række forældrefunktioner ...
Klaus giver på rådslagningsmødet indtryk af at være godt træt af at være
på Sp. Han oplever, at mange af de andre børn, som han har været på Sp. med
en længere periode, nu efterhånden er taget derfra og er i andre anbringelsessteder.
Under 7/4 1994 skriver JJ bl.a. i journalen:
Rådslagningsmøde på Sp. vedrørende Klaus:
Klaus er ved at være færdig på Sp. Der er enighed om, at tiden nu er til, at
man kigger efter et andet sted, således at Klaus snarest muligt kan komme fra
Sp. Der er enighed om, at man skal til at tale om et soc. pæd. oph. sted. Stedet, der skal ledes efter, skal være et sted, hvor Klaus kan være, i hvert fald
indt. han bliver 18 år.
Under 30/5 1994 skriver JJ bl.a. i journalen:
Tværgruppen. Der indst. til, at Klaus placeres på soc. pæd. oph. sted snarest
iht. bistl. § 33.2.10.
I journalen den 7/6 1994 skrives:
Godkendt overflytning.
Under 28/7 1994 skriver JJ bl.a. i journalen:
På hj. besøg hos US og SU og Klaus. Klaus er meget nysgerrig omkring
hvordan det går. Siger, han ikke kan holde ud og være på Sp. længere, synes
at de spørger om alt muligt mærkeligt, og han vil gerne væk ...
Jeg fortæller ham, at proceduren nu er, at en repræsentant fra kommunen
og Sp. skal besøge stedet for at se, om det er noget for Klaus. Klaus er meget
nervøs for, at Sp. skal sige nej, fordi han ved, at det kan de godt finde på.
Sagt, at Sp. kigger på stedet og giver deres vurd. af, hvad der er behov for,
idet de kender Klaus godt.
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18/8 1994 skriver JJ bl.a. i journalen:
Opsamling i sagen. Efterflg. hj. besøg hos Klaus. Blev ringet op af (medarbejder på Sp. – min bemærkning), idet Klaus havde givet udtryk for, at man
fra kommunens side helt præcist vidste, hvor han skulle hen, og det nu bare
handlede om dage. Fortæller, at jeg godt ved, at Klaus formentlig vil udlægge
det sådan, idet han er meget opsat på at komme væk fra Sp. Sagt, at jeg på
ingen måde havde givet Klaus besked om, at han skal være der, men har opl.
ham, idet han spurgte meget til, om vi konkret havde et sted, vi kiggede på.
Hvis det ikke var godt nok, ville vi kigge på et andet. Opl. Om, at jeg ved fra
(familieplejekonsulent – min bemærkning), at vi snarest skal besøge Sp.-2,
som er det sted, som forv. mener kunne være egnet til Klaus.
Efter besøget var (familiekonsulenten – min bem.) overbevist om, at stedet
kunne være godt for Klaus. Jeg havde selv anbefalet det, idet jeg har kendskab til stedet igennem mit andet barn. Derimod var Sp. ikke tilfreds med
stedet. De mente ikke, det var egnet til Klaus, idet KK, som er på stedet, er
alene, dvs. hun er ikke gift ...
SS, som bor på gården i en selvst. længe sammen med sin hustru, som arb.
på fastlandet. SS og hans hustru har nogle børn, som også bor på stedet. Sp
mener, at det er for løst et forh., og man ved en ansættelse ikke kan forv., at
pgl. bliver der hele tiden. Derfor kan Klaus ikke forvente at have en stabil
faderfigur. Det er (familiekonsulentens – min bemærkning) og min vurd., at
Sp.-2 er et godt tilbud til Klaus. Helt optimalt ville det have været, hvis KK
og hendes mand havde boet sammen på stedet, men det gør de nu engang
ikke, man kan aldrig sikre sig imod, at et sted bliver opløst ... eller at »pl.
forældrene« bliver skilt, som det er sket i KK’s og hendes mands tilfælde ...
Det er aft., at jeg skal orientere Sp. om, at vi alligevel vil kigge på Sp.-2
sammen med Klaus og hans værge US. Det er vigtigt, at US og Klaus synes
om stedet. Hvis Klaus og US er enige i, at Klaus skal fl. til Sp.-2, bliver det
sådan. Vi ønsker, at 1. besøg sker med US (familieplejekonsulenten – min
bemærkning) og UC uden indblanding fra Sp.
I journalen under 19/10 1994 skriver JJ bl.a.:
Opsamling i sagen. US har været på kontaktbesøg den 20/9-1994 på Sp.-2 og
talt med pers., der. efterflg. har meldt tilb. til forvaltn., at han ønsker Klaus
placeret på Sp.-2.
Kontaktbesøg for Klaus med delt. af (familiekonsulenten – min bemærkning) værgen US, Klaus samt ut. er blevet afholdt den 14/10-1994. Klaus var
meget interesseret i at flytte ind på Sp.-2 og glædede sig. Omkr. selve udslusn. plan og overfl. til Sp.-2 er aft., at jeg den 24/1-1994 (pga. efterårsferie
på Sp.) kontakter Sp. med henblik på at få aft. dette konkret. Klaus opl., at
185

2. Del. Den faktiske sociale retslære
man allerede med ham har talt herom, og man mener, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis han flytter fra Sp. den 28/10-1994. Klaus ønsker ikke først
et weekendbesøg og derefter flytter han, ønsker snarest at komme væk fra Sp.
og starte en ny epoke i sit liv.
I journalen under 2/2 1995 skriver JJ bl.a.:
Opfølgning i sagen.
Den 19/1 1995 var jeg på tilsynsbesøg på Sp.-2 hos Klaus. Jeg havde forinden tilsynsbesøget haft flere lange telefonsamtaler med Klaus, der var noget
beklemt over flere forhold.
Det viste sig, at Klaus havde svært ved helt at begå sig i børneflokken, og
ligeledes synes Klaus, at det til tider var svært at snakke med KK (lederen på
Sp.-2 – min bemærkning).
Under den 30/1 1997 skriver (familieplejekonsulenten – min bemærkning)
bl.a. i journalen:
Mødet på Sp.-2, hvori Klaus og KK deltager. Klaus har umiddelbart før mødet fået udtalelse fra skolen. Det fremgår af denne, at han stort set i alle fag
ikke yder en acceptabel arbejdsindsats. Hans faglige niveau er heller ikke
alderssvarende, ligesom hans adfærd både over for lærere og andre er uacceptabel. I forhold til lærerne er han meget kritisk uden at have noget at have
kritikken i – han nægter nogle gange at deltage i undervisningen, ligesom det
nogle gange har været nødvendigt at sende ham hjem pga. verbalt aggressiv
opførsel. I forhold til andre elever er han ofte meget pralende, hvilket giver
anledning til, at de bliver trætte af ham. Klaus mener selv, at kritikken er vildt
overdrevet, og at han i nogle situationer bliver uretfærdig behandlet.
Under den 6/3 1997 skriver sagsbehandler NC bl.a. i journalen:
Tilsynsbesøg hos Klaus på Sp.-2. I forhold til Sp.-2 er det tydeligt, at Klaus er
faldet godt til og føler sig »som en del af familien«. Klaus går i special klasse
i (navn på kommune – min bemærkning) – så han har en ret lang skoledag,
har ingen decideret fritidsinteresser, men er blevet medlem af Ungdomsrådet,
der har base i Ungdomsskolen, hvor han går. Rådet er i kommunalt regi og
høres i forhold til de unges forhold i kommunen.
Under november 1997 skriver sagsbehandler DC bl.a. i journalen:
Tilsynsbesøg hos Klaus på Sp.-2. US, Klaus’ værge, deltager, efter KK’s
ønske, i samtalen.
Anledningen er, at KK oplever, at Klaus gennem længere tid har provokeret stedet og dets regler og kutymer. Klaus er de seneste par måneder kommet
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meget i en udslusningsbolig, som (et andet opholdssted – min bemærkning)
har etableret til deres elever, der skal lære at klare sig selv. Rygtet går på, at
der drikkes og ryges hash, og at de unge mennesker kører ulovligt på knallert
mv. ...
21/12 1997 skriver DC bl.a. i journalen:
Handleplan for Klaus lavet – handleplan 2 – på baggrund af endnu et besøg.
Handleplanen er sendt til underskrift til Sp.-2 og Klaus. Der sendes efterfølgende kopi til US (handleplanen findes ikke i Klaus’ sagsmappe – min bemærkning).
Under 16/1 1998 skriver DC bl.a. i journalen:
Møde med deltagelse af KK og US.
KK har bedt om møde, idet Klaus tilsyneladende slet ikke har taget vores
sidste møder og samtaler alvorligt ...
Vi drøftede problemstillingen og nåede frem til følgende:
Vi tager fortsat udgangspunkt i handleplanen, som Klaus selv har været
med til at udforme. Ideen (med handleplanen – min bemærkning) er, at Klaus
og KK en gang dagligt skal skrive i bogen, hvad Klaus har lavet den pågældende dag. Har Klaus ikke overholdt sine aftaler/pligter, deponeres kr. 10,00
af hans lommepenge. Klaus får pt. 50,00 kr. om ugen, idet han efter eget
ønske sparer op til lommepenge til to udenlandsrejser, han skal på med skolen.
Under 23/1 1998 skriver DC bl.a. i journalen:
Ut præsenterer planen for Klaus som beskrevet i ovenstående notat. Klaus
spøger lidt til tilbageholdelsen af lommepenge – synes nok, det er lidt strengt,
men er jo nødsaget til at tolerere det, da der ikke gives valgmuligheder. Underskriver handleplanen – han vil gerne forbedre sig og prøve at samarbejde...
17/2 1998 skrives bl.a. i journalen af DC:
Tilsynsbesøget. Besøget foregår på Klaus’ skole ... Til stede er UT og KK,
Klaus og lærere (navnet på læreren – min bemærkning) ...
Der er stadig problemer med Klaus, han bliver væk uden at give besked,
ønsker mere frihed. Kan omvendt ikke styre sig uden om problemer og problemfyldte kontakter, når han får »frihed«, dvs. når han ikke er i en ordnet
eller organiseret sammenhæng – det gælder skole, arbejde og socialt.
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August (kan ikke passe, er formentlig foråret 1998) skriver DC bl.a. i journalen:
Ut har gennem foråret og sommeren været i jævnlig kontakt med Sp.-2.
Klaus har i løbet af foråret udspillet sine muligheder i skolen. Han kommer
ikke, går fra skolen, er provokerende, når han er der – det har slet ikke fungeret for ham ...
I løbet af oktober 1997 går det helt galt for Klaus. Han forlader Sp.-2 i
flere dage. Bor rundt omkring hos forskellige venner – tager til (navnet på
kommune – min bemærkning) og København. Er sammen med andre unge,
der er under mistanke for nogle indbrud og tyverier …
Ut taler med KK igen den 27/10 1998. Klaus har ikke været hjemme siden
i går middag.
Har kontakt til opholdssted (socialpædagogisk opholdssted – min bemærkning). De har plads inden jul.
19/11 1998 skriver DC bl.a. i journalen:
Han er parat til at flytte fra Sp.-2 – er positiv over for at skulle bo på Sp.-3 i
en periode. Klaus kender mange andre unge her i byen, og han har sin familie
her. UF har ringet og har meddelt, at han ikke ønsker besøg af Klaus lige nu –
han har haft svært ved at håndtere og rumme Klaus’ adfærd – dette meddeler
jeg til Klaus. Han reagerer ikke synderligt på det ...
Der sad en kriminalbetjent fra politiet, da vi kom. Han skulle afhøre Klaus
om indbruddene ... Klaus bekender, at han har været med til indbruddene, og
udbyttet var ca. 7-8.000 kr., som han delte med sine medskyldige.
Der kommer formentlig et retsligt efterspil. Ellers forløb besøget i god
atmosfære.
Under 17/12 1998 skriver DC bl.a. i journalen:
Besøger Klaus på Sp.-3. Klaus er meget tilfreds med at bo på Sp.-3 – vil gerne blive boende ...
Kontaktpædagog siger, at det går godt med Klaus, og at de nu efter perioden i Kvickly har talt om, at Klaus skal i gang med uddannelse til smed.
Under 25/3 1999 skriver DC bl.a. i journalen:
TVÆRGRUPPEN. Siden notatet af 17/12-1998 er det gået støt dårligere
for Klaus ...
Klaus har tilbragt stort set al sin tid med kammeraterne – inkl. nætterne.
På Sp.-3 kan man ikke forhindre, at han stikker af om natten. Har talt med
Klaus, men det har ingen effekt. Klaus havde været involveret i flere biltyverier, og han er »taget« med ca. 10 g hash. Klaus har været fremstillet for ret188

5. Tre fortællinger om retsanvendelse
ten den 23/3-1999 – han fik bøde og erstatningskrav samt et tiltalefrafald på
vilkår, som socialforvaltningen sætter ...
Vi har vendt muligheden for at sende Klaus ud og sejle med en coaster.
Dette med henblik på:
– at han falder til ro.
– forudsigelighed og fast struktur i hverdagen.
– undgå mange forskellige indtryk og muligheder af action, som Klaus ikke
kan administrere.
– sikre, at Klaus begynder erhvervsrettet arbejde – et søfartsbevis.
Det er min og Sp.-3s vurdering, at dette sidste handlingsforslag er det, der
er realistisk, når vi dermed mener, at Klaus vil profitere af det, og han med
den støtte kan vende den dårlige selvdestruktive udvikling, han er inde i ...
Ut har kontaktet (navn på rederi – min bemærkning), som råder over en
erhvervscoaster, hvor den unge går ene lærling blandt erfarne søfolk, der er
vant til at have en ung om bord – Klaus vil kunne erhverve søfartsbog – med
den vil det være muligt for Klaus at fortsætte på Søfartsskolen ...
Det er vurderingen, at et tilbud til Klaus skal have en erhvervsmodnende
karakter, idet Klaus ikke profiterer af »rene« socialpædagogiske tiltag, og
fordi han snart fylder 18 år og pr. definition skal kunne klare sig selv.
Klaus giver udtryk for, at han gerne vil ud at sejle. Et ophold vil koste
30.000,00 mdl – og forudsætter selvfølgelig, at Klaus har interesse og vilje til
at arbejde på søen.
Under 26/3 1999 skrives i journalen:
TVÆRGRUPPEN.
Der bev. som indstillet kr. 30.000,00 pr. måned frem til udgangen af september 1999, hvor Klaus fylder 18 år. Klaus er forældreløs og forsørges således af det offentlige. Tilbuddet skal ses i sammehæng med Klaus’ sociale
situation, hvor kriminalitet og brug af hash udgør en barriere for at opnå uddannelse uden en særlig afklarende og erhvervsmodnende støtte iht. Aktivlovens § 46.
Under 11/6 1999 skriver DC bl.a. i journalen:
Klaus kom godt om bord på skibet den 15/4-1999. Jeg har besøgt Klaus på
skibet en gang. Det var tydeligt, at Klaus havde det bedre. Han så frisk ud –
slet ikke så hærget, som han gjorde, inden han kom af sted ...
Jeg bliver kontaktet 4/6 af (person fra skibet), der fortæller, at Klaus er
stukket af efter at have begået indbrud i en cykeludlejning sammen med
LM ...
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10/6 1999 er Klaus til samtale hos mig (...). Vil ikke tilbage til skibet – UT
kan intet gøre for at ændre denne indstilling – Klaus kommer med NC (medarbejder på Sp.-3 – min bemærkning). Jeg siger til Klaus, at det så er en ide at
vi samarbejder med NC – skal Klaus pege på en voksen, han kan lide og have
tiltro til, så er det NC.
Under 14/6 1999 skriver DC bl.a. i journalen.
Møde med NC og Klaus. Klaus bor pt. hos (navnet på en ven – min bemærkning) – en af hans venner. Det går fint – men når ... – skal på efterskole i
slutn. af juli 1999, kan Klaus ikke bo der længere ...
Klaus får kontanthjælp som ung hjemmeboende – udbetalt en gang ugentligt.
Efterfølgende finder ut ud af, at han skal forsørges via børneydelserne,
hvilket sættes i værk ...
(Kommunenavn – min bemærkning) har lavet en afdragsordning med
politiet vedr. afbetaling af en bøde – der er indbetalt kr. 1000,00. Ut laver
aftalen om til kr. 100,00 om måneden henset til Klaus’ nuværende økonomiske situation. Han skylder i alt kr. 5.000,00.
Under 21/7 1999 skriver DC bl.a. i journalen:
Klaus skal til Langelandsfestival med NC og 6 andre drenge. Accepteret, at
Klaus bruger sine ugepenge på kr. 438,00 på festivalen og derefter modtager
akut st. fra 1/8-7/8 på i alt kr. 180, jf. § 81.
Talt med NC, enig om at indstille Klaus til en hybel m. tilsyn – Klaus har
intet sted at bo. Han er forældreløs, og hans værge er ikke i stand til at hjælpe
ham. NC har en god kontakt til Klaus og er ikke i tvivl om, at Klaus vil bruge
ham som base- og støtteperson, hvis han kommer i knibe.
Under 22/7 1999 skrives i journalen:
TVÆRGRUPPEN.
Det besluttes at anbringe Klaus i en hybel iht. Sel § 40.2.11 med tilsyn.
Anbringelsen varer, indtil Klaus fylder 18 år (september 1999 – min bemærkning). Herefter tilbydes Klaus at forblive i hyblen med beskikkede personrådgiver iht. Sel § 40.2.6.
Under 1/11 1999 skriver DC bl.a. i journalen:
Klaus fyldte 18 år den (september måned – min bemærkning). Han fik udbetalt sin arv på ca. kr. 164.000,00. Ut forsøgte ved opringning til forvaltningsdepotet og overformynderiet at forhindre, at han fik alle pengene på en gang,
og forhørte sig om, hvorvidt en del af pengene kunne anvendes til at betale af
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på de betydelige bøder og erstatningskrav, Klaus har »hængende« over hovedet pga. sine biltyverier mv. Dette viste sig ikke muligt, og Klaus fik alle
pengene.
Under 16/2 1999 (skal formentlig være 2000 – min bemærkning) skriver DC
bl.a. i journalen:
Klaus henvender sig her i afdelingen. Han har brugt hele arven – har ikke en
krone tilbage. Der iværksættes kontanthjælp for udeboende med tilbagebetaling iht. Aktivlovens § 93 stk. 1 nr. 1. Huslejen sendes herfra – der udbetales
underhold to gange mdl.
I standardskema: »Ansøgning om hjælp til forsørgelse« skrives i rubrik 9
om formueforhold: »… der bortgivet formue inden for de sidste 12 måneder:
fik den... udbetalt 164.000,- i arv«.
Klaus underskriver standarderklæring om tilbagebetaling, hvor der er sat
kryds i rubrik med teksten: »§ 93 stk. 1, nr. 1, uforsvarlig økonomi« og skriver følgende i et tekstfelt: Klaus modtog ... arv på kr. 164.000,00, som han nu
har opbrugt. Erklærer sig uden midler til sin fremtidige forsørgelse.
Under marts 2000 skriver DC i journalen:
Klaus er begyndt i et aktiveringsprojekt – efter forretningsgangen her »ophører tilbagebetalingskravet, når klienten er i aktivering«. Ut sørger for, at dette
sker.
Brev af 30/4 2000 til Klaus fra kommunen.
Vedrører skift af sagsbehandler.
I forbindelse med interne omstruktureringer i revalideringsafdelingen har
du fået en ny sagsbehandler. Din nye sagsbehandler hedder SG og træffes ...
Under 24/10 skriver sagsbehandleren PB i journalen:
Til stede er Klaus personlige rådgiver NC, kurator, DC samt ut.
Mødet er indkaldt af DC, idet hun skal skifte arbejde og derfor finder, at
tidspunktet er kommet, hvor Klaus skal oversendes til Reva-sagsbehandler ...
Klaus vil gerne have et arbejde og komme ud af systemet. Samtidig ser
han lidt forhindringer for, at dette kan lade sig gøre. En af forhindringerne er,
at han under ingen omstændigheder kan komme op om morgenen. Både CD
og NC støtter Klaus i, at han ikke kan komme op om morgenen og derfor skal
arbejde om aftenen eller om natten. Problemet i dette er, at det samtidig vurderes, at Klaus skal have lidt ekstra omsorg og forståelse i ansættelsen pga. de
særlige omstændigheder, der er omkring ham, og at der næppe findes kom-
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munale jobtilbud/aktivering, som foregår om natten. På denne måde synes
Klaus’ erhvervsmæssige situation fastslåst ...
Vurdering. Det er min vurdering, at Klaus er en ung mand, som har haft
dårlige vilkår for at lære at gebærde sig i voksenlivet. Klaus er god til at fortælle om sig selv og er meget imødekommende og villig. Han er dog også
ude af stand til at tage ansvar for sig selv, hvilket efter min vurdering forstærkes af den personlige rådgiver, som under hele samtalen støtter Klaus i, at han
var ude af stand til selv at ændre på noget. Derudover var det tydeligt for ut,
at Klaus uden besvær overlod ansvaret for bl.a. sin økonomi til sin personlige
rådgiver, som tilsyneladende også finder »systemet« urimeligt. Jeg finder
dette meget uheldigt og ser det ikke som nogen hjælp til Klaus.
Under 22/8 2001 skriver PB bl.a. i journalen:
Jeg er blevet informeret om, at Klaus har fået arbejde ... Jeg har kontaktet NC
og informeret om, at kommunen normalt anviser Klaus’ husleje, bøde til ..,
politi samt til Finansstyrelsen. Dette vil NC sørge for, at banken ordner.
Under 8/10 2001 skriver sagsbehandler SG bl.a. i journalen:
Ansøgning om kontanthjælp. Klaus er blevet opsagt fra sit arbejde ...
Opringning fra ... politi, jeg har talt med (navnet på politibetjent – min
bemærkning) fra ... politi. Hun fortæller, at Klaus afdrager 50 kr. om måneden til dem. Der har dog ikke været indbetalt i sidste måned. Jeg informerer
hende om, at Klaus resten af året ikke har noget fradrag, så afdragene kan
ikke sættes op i år.
Fredag den 5. oktober lå der en telefonbesked fra Klaus. Han havde afleveret kontanthjælpsansøgningen og bedt mig om at ringe til ham.
Under 25/10 2001 skriver SG bl.a. i journalen:
Klaus’ hybel er brændt af sidste weekend. Anmeldelse er indgivet til politiet.
Klaus har i forvejen ikke boet meget i sin hybel, fordi han har været bange for
at bo der. Han har nogle tidligere venner, som chikanerer ham ...
NC fortæller, at man ikke kan bytte en hybel væk. Jeg har informeret
Klaus om, at jeg som repræsentant for kommunen ikke kan gå med til, at han
opgiver sin lejlighed. Jeg vil fortsætte med at betale huslejen over kontanthjælpen.
Kontanthjælp. Han har endnu ikke modtaget kontanthjælp, fordi han ikke
har fremvist lønsedler. Det viser sig at være sværere at skaffe dem, fordi firmaet ikke udleverer dem. Nu har jeg selv ringet til arbejdsgiveren ... Han
fortæller, at han vil faxe lønsedlerne til kommunen i morgen.
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Under 26/10 2001 skriver SG bl.a. i journalen:
Kontanthjælp. Jeg har nu fået udskrifter fra banken. Jeg modtog aldrig en fax
fra Klaus’ tidligere ansættelsessted og synes, at det var uforsvarligt at trække
udbetalingerne af kontanthjælpen længere.
Husleje. Han skylder 3.175,00 i husleje. Jeg har talt med (navn på en person fra boligselskabet). Hun fortæller, at boligselskabet ikke er overbevist
om, at Klaus er uden skyld i branden af lejligheden. Når det bliver afklaret,
bliver der taget en beslutning, hvis han ikke har noget med sagen at gøre, kan
han få lejligheden igen.
Jeg har besluttet i første omgang at opspare ca. 3.000,00 kr. på Klaus’
adm. konto. Hvis han får lejligheden igen, kan den husleje jo betales.
Derudover adm. jeg, at der opspares 300,00 kr. pr. måned pr. 1/11-2001.
Begrundelsen er, at boligselskabet forlanger, at der betales varme og antennebidrag.
Klaus om den brændte lejlighed:
Så fik jeg en lejlighed oppe ved ... en et-værelses hybel på 18 kvm, og der
boede jeg så i halvandet til to år, vil jeg skyde på. Så blev den brændt ned af
nogle udlændinge, som jeg havde problemer med. Så gik der så et stykke tid.
Jeg var flyttet ned til min kammerat, da det der skete, for jeg havde indbrud
2-3 gange om ugen. Jeg kunne ikke sove der, jeg måtte sove med sådanne
store køller ved siden af min seng og sådan nogle ting ...
Den blev brændt. Hvis jeg flyttede tilbage, så ville det selvfølgelig ske
igen. Så jeg måtte bare sige lejligheden op, og så blev der en hel masse ballade med det også. Jeg fik en masse regninger, som jeg slet ikke skulle have –
det var jo ikke min skyld. Jeg har ikke engang fået mit indskud tilbage. Alligevel har jeg fået en regning på 6.500,00 kr. og en på 1.700,00 kr! Men det
får de ikke noget ud af – det ryger i retten, hvis det er.
Under 15/11 skriver SG bl.a. i journalen:
Jeg har nu fået brev og talt med (boligselskabet – min bemærkning). Beslutningen fra deres side er, at Klaus ikke kan beholde lejligheden. Der har været
for meget ballade igennem tidernes løb ...
Ansøgning om tøj.
Klaus har mundtligt ansøgt om tøj. Han fortæller, at det er brændt i lejligheden. I og med, at han også har fortalt mig, at han ikke har opholdt sig i
lejligheden længe, er der ingen sammenhæng med, at hans tøj skulle ligge i
lejligheden. Han har opholdt sig hos en kammerat, men jeg må gå ud fra, at
tøjet også har ligget der. Der gives mundtligt afslag på tøjbevilling.
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Under 8/2 2002 skriver SG bl.a. i journalen:
NC har påtaget sig opgaven at hjælpe Klaus med en lejlighed.
Under 10/7 2002 skriver sagsbehandler PT bl.a. i journalen:
(navn på ansat i kommunen – min bemærkning) har modtaget en opringning
fra Unibank, som har udbetalt en check til Klaus. Efterfølgende har de opdaget, at checken er annulleret, fordi den ikke blev hævet inden 20 dage. (Navn
på ansat i kommunen – min bemærkning) oplyser, at Klaus jævnligt glemmer
at hæve sine checks, og at hun annullerede dem efter 20 dage og i stedet indsætter beløbene på Klaus’ adm. konto. Således står der nu kr. 6.301,50 på
Klaus’ konto. Det aftales med (navn på ansat i kommunen – min bemærkning), at hun derfra trækker de kr. 2.100,50, som checken lød på, og sender
dem til banken, således at de holdes skadesløse. Der står således nu kr.
4.201,00 på Klaus’ adm. konto...
Det aftales med (navn på administrationsmedarbejder – min bemærkning),
at hvis Klaus dukker op i min ferie, så kan han få udb. det, der svarer til en
halv måned fra sin adm. konto (2.150,00). Dette kan kun udbetales til bank,
hvorfor Klaus skal oprette en konto. Ligeledes skal vi have Klaus’ mobiltelefonnummer, idet vi kun kan komme i kontakt med ham gennem NC, og dette
er uholdbart, ikke mindst når NC nu har ferie.
Under 30/7 2002 skriver sagsbehandler JI bl.a. i journalen:
Opringning fra NC. Modtaget opringning fra NC, som ringer på Klaus’ vegne
i forbindelse med, at Klaus dels ikke har fået penge, men også pga., at der
skal laves en plan for Klaus’ videre forløb.
NC orienteres om, at Klaus er blevet bedt om at møde med bankkonto,
således at kontanthjælpen kan sættes ind på denne bankkonto, idet der er
problemer med, at Klaus ikke har hævet sine checks inden for grænsen på 20
dage, hvorefter de blev annulleret. NC fortæller, at det skyldes, at NC ved
hjælp af Klaus er ved at spare penge op til indskud, til når han får selvstændig
bolig, og at det betyder, at NC holder Klaus’ penge og administrerer ham og
beholder resten af pengene til indskud.
Under 6/8 2002 skriver PT bl.a. i journalen:
Opfølgning i unge-teamet:
Til stede: Klaus’ personlige rådgiver NC, JI samt UT.
Økonomi. Der har været en del rod i Klaus’ økonomi (se forrige journalnotater). Der laves d.d. flg. aftale: Der udfærdiges en check, som rummer det
beløb, som står på Klaus’ adm. konto samt tilgodehavende kthj. for perioden
1/7-2002-15/8-2002. NC tager sammen med Klaus i banken og hæver penge194
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ne, som opbevares i bankboks i Sp.-3. Pengene skal bruges til indskuddene,
når Klaus får tilbudt lejlighed.
Bolig. Klaus bor hos sin kammerat i dennes hybel. Dette er ifølge både
Klaus og NC ikke en holdbar løsning, idet det handlingslammer Klaus, at han
ikke har sin egen bolig.
Sagsbehandler PT skriver 25/9 2002 i journalen:
Klaus er ikke mødt og har ikke meldt afbud. Har dd. tjekket kthj. som
kører. Den er dd. sat i bero, fordi Klaus er reg. forsvundet, og fordi han ikke
møder til opf. ...
Brev samme dag til Klaus:
Hej Klaus.
Unge-teamet havde sat tid af i dag til en samtale med dig angående en
plan for fremtiden. Du kom ikke og meldte ikke afbud.
Din kontanthjælp er dd. stoppet. Dels fordi du ikke mødte op til opfølgningssamtalen, og dels fordi du har været tilmeldt adressen »... rådhuset« så
længe, at folkeregistret har meldt dig som »forsvundet«.
For at kontanthjælpen kan genoptages, skal du få ordnet dine adresseforhold, og det gør man ved at tage kontakt til folkeregistret.
Når du har gjort det, bedes du kontakte en fra unge-teamet og aftale en ny
tid til samtale.
Brev af 3/10 2002 fra PT til Klaus:
Hej Klaus, du bedes møde til samtale i Unge-teamet den 10/10-2002 kl.
10.30. Hvis du ikke kommer, vil du ikke få udbetalt din kontanthjælp iht. Lov
om Retssikkerhed og administration § 10.
Under den 10/10 2002 skriver PT bl.a. i journalen:
Klaus møder ikke til samtale kl. 10.30. Til gengæld ringer han op kl .13.00 og
fortæller, at han ikke vidste, hvad tid han skulle komme, og han troede, at NC
ville ringe til ham, så de kunne følges ad.
Jeg forklarer Klaus, at det er en helt uholdbar måde, han forholder sig til
samarbejdet med Unge-teamet på, og at jeg opfatter, at han er fuld af dårlige
undskyldninger hele tiden ... Klaus ved ikke, hvad det er for et samarbejde,
jeg taler om, og da jeg siger, at det er et samarbejde i forhold til at få ham
knyttet til arbejdsmarkedet, siger Klaus, at han ikke skal have arbejde men en
bolig. Klaus mener ikke, at vi tager hans boligproblemer alvorligt og synes, at
det var for dårligt, at han skulle gå til FR og snakke med dem, og at vi bare
havde stoppet hjælpen uden at snakke med ham først. Enden på snakken
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bliver dog en ny aftale tirsdag den 15/10-2002 kl. 10.30. Kontanthjælpen er
fortsat sat i bero, indtil Klaus møder til samtale.
Under den 15/10 2002 skriver PT bl.a. i journalen
Han (Klaus – min bem.) er netop blevet snuppet af politiet med en stjålet
computer bag i en bil, som han skulle ud og sælge, pga. at han ikke havde
nogen penge, så han selv måtte finde en løsning på at få nogen penge ...
Klaus orienteres om, at såfremt han sørger for at overholde vores aftale
eller melde afbud hertil, bliver hans kontanthjælp ikke stoppet ...
Fremtiden. Omkring fremtiden har Klaus pt. svært ved at planlægge, idet
det er meget forvirrende for ham, at han fortsat ikke har noget sted at bo, så
han føler ikke, han kan koncentrere sig om en uddannelse eller et arbejde, idet
han ikke ved, hvor og hvornår han kommer til at sove ...
Boligløs. Klaus fortæller, at han fortsat ikke har fået noget sted at bo, og
han er ved at gå ud af sit gode skind, idet det bare er så svært at få dagligdagen til at hænge sammen uden noget sted at bo ... Ellers vil Klaus snart igen
gå op til borgmesteren for at rykke for en bolig. Han har faktisk været så
desperat, at han har villet lægge sig på en af bænkene foran rådhuset og sove,
således at borgmesteren kunne se det, når han mødte om morgenen.
Klaus fortæller, at han hver den 1. i måneden skal møde i folkeregistret for
at fortælle, på hvilken adresse han har opholdt sig igennem måneden, og hvis
han ikke gør det, vil hans kontanthjælp blive stoppet.
Klaus orienteres d.d. om at »Unge-teamet« vil forsøge at lave en indstilling til boligsekretariatet omkring vigtigheden i, at Klaus snarest får en bolig,
ellers vil det være meget svært at få lavet en konkret »Reva-plan« med Klaus,
som skal kunne holde.
Kontanthjælp. Klaus’ kontanthjælp er iværksat d.d. ... pr. 15. oktober og
14 dages udbetaling ...
Klaus om kontanthjælp, bolig mv.
De vil have, at jeg hele tiden skal komme ned og fortælle, hvor jeg bor. Vi
har fundet et direkte hul i systemet. Altså, jeg står i den situation – jeg ved
ikke, om det er folkeregistret eller hvem, det er, der vil have det – men de vil
vide, hvor jeg har mit dagsvirke. Og hvis jeg ikke fortæller dem det – jeg har
ikke andre steder, jeg kan have en adresse. Jeg har ingen steder. Min kammerat bor i en hybel, og der må du ikke have to adresser. Og hun kræver ... hvis
jeg ikke får en adresse, her inden den første, så får jeg ingen penge; så bliver
jeg meldt ud af systemet.
Jeg får slet ingenting (kontanthjælp – min bemærkning). Jeg bliver meldt
helt ud af systemet. Og det kan de jo ikke. Jamen jeg sagde, at det kunne de
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da ikke. Men hun svarede, at det kunne de ... Og så er det så: hvad skal jeg
gøre? Hvem skal jeg henvende mig til? Jeg ved det ikke. Så den eneste udvej
jeg kan se, at jeg har lige nu, det er at jeg slår telt op ned foran ... kommunen
og siger, at jeg nu er, hvor jeg har min adresse, så nu kan de ikke tage pengene fra mig... Det sagde jeg også til hende, at jeg sover lige her nede foran,
men hun sagde, at det kunne man jo ikke. Men der skete så ikke noget, lige
på den måde. Så til den 1. – igen. Det er så for 2 måneder siden, at jeg sagde
det – og denne gang var der ingen ting at gøre. Hun ville slet ikke snakke
med mig, der var ikke noget at gøre. Så skulle jeg komme med en adresse ...
Og jeg søger allerede i 4 eller 5 boligselskaber. Jeg søger over hele landet.
Jeg søger stort set alle steder, du kan søge for at få en lejlighed. Så det er ikke
det, der er problemet. Men nu står de og vil smide mig ud af systemet, fordi
jeg ikke har noget sted og bo. Og det er dem, der ikke giver mig noget sted at
bo! Hvad skal jeg gøre? ...
Fordi hun bare er så kold, når jeg kommer der op og sådan noget. Sagde
bare at det der ikke var hendes problem. Jeg stod og sagde, at jeg ikke havde
nogen lejlighed, ikke nogen penge, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre.
De havde lige lovet mine penge, jeg var forsvundet i systemet, og jeg spurgte,
hvad jeg skulle gøre. Hun forklarede mig stille og roligt først, jeg skulle gå
hen til folkeregistret. Jeg spurgte, om jeg så ville få mine penge, men det
vidste hun ikke noget om, sagde hun. Jeg sagde, at det måtte hun da vide, hun
var min sagsbehandler. Men det gjorde hun altså ikke. Jeg sagde, at jeg jo
skulle have et sted og bo, ellers var jeg jo lige vidt. Så sagde hun, at jeg da
måtte kunne forstå, at jeg ikke kunne bo hos hende! Rigtigt provokerende!
Jeg sagde, at det da var klart, at hun måtte skaffe mig et sted og bo som min
sagsbehandler. Men det var ikke hendes problem lige nu!
Så gik jeg bare ... Så snakkede jeg ikke med hende, og så fik jeg så også
mine penge, tror jeg. Men så gik der et stykke tid, og så blev der lukket for
dem igen. Så jeg måtte derned igen. Og så var det hende, der havde lukket
dem denne gang, fordi jeg skulle være der til det møde, som jeg ikke havde
fået noget brev om at jeg skulle til. Helt i kage. Og så fik jeg ringet til hende
og lavet en aftale, men så gik jeg hen og blev syg, så jeg ikke kunne komme
til det møde, og jeg kunne ikke ringe til hende heller. Jeg kunne bare ikke
komme til at afmelde det møde. Og der stopper hun så mine penge. Så sker
der det, at jeg ringer om onsdagen, og hun sagde, at jeg kunne komme tirsdagen efter.
Under 10/12 2002 skriver JI bl.a. i journalen:
Bolig. Klaus fortæller, han endnu ikke har fået tilbudt en bolig, og han rykker
fortsat uden held. Han har fået tilbudt en bolig via et boligselskab, men det
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var i (navn på kommune – min bemærkning), og den var alt for dyr i forhold
til Klaus’ indtægt.
Klaus fortæller, han fortsat har problemer med folkeregistret, som vil
afmelde ham helt, idet han ikke kan forblive tilmeldt Sp.-3 uden fast adresse.
Vi lover Klaus at orientere folkeregistret om, at Klaus altså ikke rigtig har
nogle venner eller familiemedlemmer at tilmelde sig hos, idet han er forældre- og familieløs.
Under 12/12 2002 skriver JI bl.a. i journalen:
(Navn på medarbejder i kommunalprojekt – min bemærkning) oplyser, at
Klaus er startet på et 5-ugers vejledningsforløb i ... Han startede fordi han
selv dukkede op dernede, og (navn på medarbejder – min bemærkning) fandt
det uhensigtsmæssigt at afvise ham blot på grund af formalier.
3.a. Retlig analyse af casen om Klaus
Denne fortælling tager sin begyndelse, da Klaus er 11 år, og hvor det under
den 26/5 1993 noteres i journalen, at han nu har været 4 år på et bestemt socialpædagogisk opholdssted. Han klarer sig ikke særlig godt i skolen, og han
gjorde indtryk af at være godt træt af at være på det omtalte opholdssted.
Ophold uden for hjemmet
Om en rådslagning på det socialpædagogiske opholdssted er det i journalen
den 7/4 1994 noteret, at Klaus er ved at være færdig på det pågældende sted,
og der er enighed om, at tiden nu er inde til, at man kigger efter et andet sted,
således at han snarest muligt kan komme fra det nuværende sted. Det fremgår, at der den 30/5 1994 af Tværgruppen foretages en indstilling om, at han
placeres på et andet socialpædagogisk opholdssted iht. bistandslovens § 33,
stk. 2, nr. 10. Under den 28/7 1994 fremgår det af journalen, at Klaus er meget nysgerrig om, hvor lang tid der går, og han giver udtryk for betydelig
utilfredshed med det nuværende sted. Det fremgår samme sted, at sagsbehandler JJ orienterer ham om proceduren, dvs. at en repræsentant fra kommunen og fra det nuværende opholdssted skal besøge stedet for at se, om det
er noget for Klaus. Klaus giver udtryk for, at det bekymrer ham, at det nuværende pædagogiske opholdssted kan sige nej.
Klaus inddrages ikke i dette hændelsesforløb, hvilket er i strid med FN’s
Konvention om Barnets Rettigheder. Med henblik herpå skal barnet især
gives mulighed for at udtale sig i enhver behandling med dømmende myndighed eller forvaltningsmyndighed i sager, der vedrører barnet – enten direkte eller igennem en repræsentant eller et passende organ i overensstemmelse
med de i national ret foreskrevne fremgangsmåder.
198

5. Tre fortællinger om retsanvendelse
Man kan sige, at FN’s Konvention om Barnets Rettigheder ikke er inkorporeret i dansk ret. Som tidligere anført er denne regel fra konventionen videreført i servicelovens § 32, stk. 3. I det konkrete tilfælde er der tale om en
dreng på 11 år, der ifølge journalen klart kan tilkendegive sin holdning og
vurdering af, hvad han ønsker, og det er således i strid med både børnekonventionen og servicelovens § 32, stk. 3, at en kommunerepræsentant og en
repræsentant for det nuværende socialpædagogiske opholdssted skal besøge
det nye sted, uden Klaus deltager. Det fremgår da også af de efterfølgende
journalnoteringer, fx under den 18/8 1994, at Klaus gør sig de værste forestillinger om, hvad der vil ske under et sådant besøg.
Lommepenge
Vi springer herefter frem til den 21/12 1997, hvoraf det fremgår, at der er
lavet en handleplan for Klaus. Den hedder handleplan 2 og er udarbejdet på
grund af et besøg på det socialpædagogiske opholdssted, hvor Klaus nu bor.
Denne handleplan findes ikke i sagsmappen, men der kastes noget lys over
planen i journalnotatet af 16/1 1998, hvor socialarbejder DC skriver, at ideen
med handleplanen er, at Klaus og lederen af opholdsstedet en gang daglig
skal skrive i en bog, hvad Klaus har lavet den pågældende dag. Videre fremgår, at hvis Klaus ikke overholder sine aftaler eller pligter, deponeres 10 kr. af
hans lommepenge.
Under notatet af 23/1 1998 skriver DC i journalen, at Klaus spørger, om
tilbageholdelsen af lommepengene er i orden, da han synes, det er noget
strengt. Samtidig siger han, at han jo er nødsaget til at tolerere det. Det fremgår ikke af journalnotatet, om tilbageholdelsen betyder, at han reelt ikke får
disse penge, eller de spares op til senere udbetaling. Imidlertid er det vanskeligt at se, at der er lovhjemmel for denne tilbageholdelse af lommepenge.
Handleplanen synes ikke at være resultatet af en dialog mellem opholdsstedet
og Klaus, men nærmere et diktat fra opholdsstedet. Dette eksempel viser, at
socialarbejderen tilsyneladende ikke er klar over, at der foreligger et retligt
problem.
Kriminalitet
Klaus’ historie udvikler sig problematisk, da han bliver væk i flere dage uden
at meddele, hvor han er, og han synes heller ikke længere, det er godt at være
på det nye socialpædagogiske opholdssted. Han vil hellere hen til et andet
sted, hvor han kender andre i nærheden og har sin familie. Imidlertid er han
også ved at komme ud i småkriminalitet, hvilket bl.a. fremgår af journalnotatet af 19/11 1998, hvor socialarbejderen er på besøg hos Klaus. Politiet ønskede at afhøre Klaus om en række indbrud, hvor udbyttet var ca. 7-8000 kr.,
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som han – ifølge politiet – delte med sine medskyldige. Det lader ifølge journalen til, at Klaus har tilstået at være medvirkende til tyverierne. I den forbindelse er det interessant at læse de to efterfølgende sætninger i journalen,
hvoraf fremgår at: »Der kommer formentlig et retligt efterspil, ellers forløb
besøget i god atmosfære«. Af dette journalnotat, fra den 29/3 1999, fremgår,
at det går stødt dårligere for Klaus, da han bliver mere involveret i kriminalitet, tyverier og opbevaring af hash.
Udviklingen bliver drøftet, og man beslutter, at Klaus skal ud at sejle med
henblik på at få sønæringsbevis. Således som dette forløb er beskrevet, kan
man undre sig over, at der ikke bliver taget bedre hånd om Klaus. Man nævner ligefrem den gode atmosfære straks efter, at politiet har afhørt Klaus, og
hvor han tilsyneladende har erkendt sig skyldig i tyverier. Det burde give
anledning til nogle alvorlige bekymringer og overvejelser over, hvorledes det
videre socialpædagogiske arbejde skulle tilrettelægges.
Af retlige midler var der på det tidspunkt lige kommet en vejledning fra
Socialministeriet (nr. 119 af 3/7 1998), der sigter på en særlig målrettet indsats over for unge, der er på vej ind i en kriminel løbebane. Efter denne vejledning kan der indgås ungdomskontrakter, hvor man i samarbejde med politiet drøfter vilkår, varighed, opfølgning og konsekvenser af vilkårsovertrædelser«.
På et tværgruppemøde den 26/3 1999 besluttes det at indstille, at der betales kr. 30.000,00 pr. måned frem til september 1999, hvor Klaus fylder 18 år,
til dækning af omkostningerne på en erhvervscoaster, hvor Klaus skal være
en slags lærling blandt erfarne søfolk. Heller ikke her synes der at være udarbejdet nogen handleplan, ligesom Klaus, selv om han nu nærmer sig 18 år,
ikke reelt er medinddraget i beslutningen. Det varer heller ikke særlig længe,
før dette tiltag viser sig ikke at fungere. Det fremgår af journalnotatet af 11/6
1999, at Klaus kommer om bord på skibet den 15. april, og han den 4. juni,
dvs. knap to måneder senere, stikker af efter at have begået indbrud i en cykeludlejning sammen med en ven.
Den 14/6 1999 skrives i journalen, at Klaus får kontanthjælp som ung
hjemmeboende – udbetalt en gang ugentligt. Efterfølgende finder socialarbejderen ud af, at han skal forsørges via børneydelserne. Dette er ikke korrekt. Han skal hverken have kontanthjælp som ung hjemmeboende, eller
forsørges via børneydelse. Han burde have haft kontanthjælp som udeboende,
selv om han er under 18 år.
Enkeltudgift
Klaus har imidlertid fortsat en meget venlig socialarbejder, hvilket fremgår af
journalnotatet af 21/7 1999, hvor DC skriver, at Klaus skal til Langelandsfe200
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stival sammen med nogle andre, og hun accepterer derfor, at han bruger sine
ugepenge på 438 kr. på festivalen og derefter modtager akut bistand fra den
1/8 til den 7/8 1999 efter aktivlovens § 81. Af denne bestemmelse fremgår, at
kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person,
som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen
afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes
muligheder for at klare sig selv i fremtiden.
Hjælp efter § 81 ydes normalt kun, hvis udgiften er opstået som følge af
behov, der ikke har kunnet forudses. Den eneste undtagelse er, at der kan
ydes enkeltudgift, hvor udgiften har kunnet forudses, hvis afholdelsen af
udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældende eller dennes families livsførelse. Denne situation foreligger imidlertid ikke i dette tilfælde.
Der er tale om en aftale, som en socialarbejder og Klaus indgår, inden den
sociale begivenhed er indtrådt og derfor klart forudsigelig. Der er ikke hjemmel i § 81 til at yde akut bistand i denne situation.
Arv
Det fremgår af journalen for den 1/9 1999, at Klaus får udbetalt en arv på ca.
164.000 kr. Sagsbehandleren DC forsøger ved opringning til forvaltningsdepotet og Overformynderiet at forhindre, at han får alle pengene på en gang.
DC forhører sig om, hvorvidt en del af pengene kunne anvendes til betaling
af de betydelige bøder og erstatningskrav, som Klaus har pådraget sig. Det
fremgår videre, at dette ikke er muligt, og at Klaus får pengene. Det kommer
tilsyneladende helt bag på forvaltningen, at Klaus, den dag han fylder 18 år,
skal have udbetalt sin arv. Imidlertid fremgår det af et langt tidligere journalnotat under den 27/5 1993, at socialforvaltningen er bekendt med, at Klaus
har en formue.
Forvaltningen har ikke levet op til sin vejlednings- og rådgivningspligt,
ifølge hvilken de havde pligt til at planlægge og tilrettelægge udslusningen af
Klaus, herunder afklare spørgsmålet om, hvorledes man skulle forholde sig i
forhold til de 164.000 kr. Da Klaus, før han fyldte 18 år, ikke var myndig og
dermed afhængig af løbende afgørelser fra socialforvaltningens side, må man
antage, at forvaltningslovens § 7, stk. 1, gælder. Ifølge denne bestemmelse
burde socialforvaltningen have vejledt og ydet bistand til Klaus om, hvorledes han kunne disponere over arven, når han fyldte 18. Af servicelovens § 5
fremgår, at kommunen skal sørge for, at børn og unge får gratis familierådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunen er forpligtet til
også ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som pga.
særlige forhold må antages at have behov for det.
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Af servicelovens § 6 fremgår, at kommunen har en særlig tilsynsforpligtelse med hensyn til børn og unge under 18 år. Bestemmelsen pålægger tillige
forvaltningen at tilrettelægge udslusningen således, at Klaus får den nødvendige bistand og vejledning i forhold til udbetalingen af arven på de 164.000
kr.
Det er også et problem, at socialarbejderen uden videre accepterer Klaus’
forklaring om, at arven er brugt. Man burde have presset Klaus til at give
nogle oplysninger om, hvad pengene var brugt til.
Tilbagebetaling af kontanthjælp
Under den 16/2 2000 findes et journalnotat, hvoraf det fremgår, at Klaus
henvender sig til socialforvaltningen og oplyser, at han har brugt hele arven.
Der iværksættes kontanthjælp samtidig med, at Klaus underskriver en erklæring efter aktivlovens § 93, nr. 1, om tilbagebetaling af kontanthjælp. Under
marts 2000 anfører DC, at Klaus er begyndt i et aktiveringsprojekt, og efter
socialforvaltningens forretningsgange her i huset ophører tilbagebetalingskravet, når klienten er i aktivering. Socialarbejder DC sørger herefter for, at
tilbagebetalingskravet slettes.
Det er korrekt, når socialforvaltningen stiller krav om tilbagebetaling under henvisning til aktivlovens § 93, nr. 1, der angår de situationer, hvor modtageren har udvist uforsvarlig økonomi. Den beslutning, der er taget om, at
tilbagebetalingskravet ophører, når Klaus kommer i aktivering, er formentlig
en misforståelse af aktivlovens § 93, stk. 3, hvoraf fremgår, at kommunen
ikke kan træffe beslutning om tilbagebetaling, når den pågældende modtager
støtte under aktivering. Det hænger sammen med, at den hjælp, der modtages
under aktiveringen, ydes som betaling for noget arbejde. Det betyder imidlertid ikke, at den kontanthjælp, som Klaus har fået i perioden fra 16. februar
2000 og frem til marts. 2000, hvor han begynder i aktivering, bortfalder.
Dette beløb har kommunen stadigvæk et retskrav på.
Ansøgning om kontanthjælp
I april måned 2000 får Klaus en ny socialarbejder, og tonen får en anden lyd.
Hun vurderer, at det er tydeligt, at Klaus overlader ansvaret for bl.a. sin økonomi til sin personlige rådgiver, som tilsyneladende, ifølge socialarbejderen,
finder systemet urimeligt. Socialarbejderen bemærker, at hun finder dette
uheldigt, og ser det ikke som nogen hjælp til Klaus. Der sker her et skift i den
professionelle holdning fra en meget imødekommende socialarbejder, der går
meget langt for at indleve sig i Klaus’ situation og problemer, så langt at der
bliver givet akut hjælp i forbindelse med en Langelandsfestival, til en anden
socialarbejder, der ser anderledes strengt på det juridiske og forholdet til
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politiet. Efter Klaus har haft et kortvarigt arbejde, fremgår det ved journalnotat under den 8/10 2001, at han er blevet opsagt fra sit arbejde.
Den 5. oktober har Klaus telefonisk ansøgt om kontanthjælp. Han får
imidlertid afslag herpå, fremgår det af notatet under den 25/10 2001, med den
begrundelse, at han ikke har fremvist lønsedler. Man kan sige, at hvor den
ene socialarbejder er ovre i den ene grøft og uberettiget giver akut hjælp, er
den anden socialarbejder ovre i den anden grøft, hvor hun stiller som betingelse for at yde kontanthjælp, at der foreligger lønsedler. Det fremgår af aktivlovens § 11, at betingelserne for at få kontanthjælp er, at man har været
udsat for en social begivenhed, og det nævnes i nr. 1, at arbejdsløshed er en
sådan begivenhed. Det viser sig også efterfølgende, at det er vanskeligt at
fremskaffe lønsedler. Socialarbejderen beslutter derfor den 26/10 2001, 21
dage efter ansøgningen, at begynde udbetalingen af kontanthjælp, selv om
hun ikke har fået de lønsedler, som har været hindringen for udbetalingen.
Heller ikke i dette tilfælde lever socialarbejderen op til sine forpligtelser om
at oplyse sagen tilstrækkeligt.
Kommunal opsparing af kontanthjælp
Den 26/10 2001 skriver en anden socialarbejder: »Jeg har besluttet i første
omgang at opspare ca. 3.000,00 kr. på Klaus’ administrationskonto.« Disse
penge skal ifølge notatet anvendes, hvis Klaus får den klublejlighed igen,
som er brændt ned og nu er ved at blive renoveret. Videre fremgår det, at
socialarbejderen derudover har besluttet at opspare 300 kr. pr. måned fra den
1/11 2001 til dækning af kommende varme- og antennebidrag, hvis Klaus får
sin lejlighed tilbage. Det fremgår videre under den 10/7 2002, at socialforvaltningen, uden at inddrage Klaus eller dennes personlige rådgiver, har trukket pengene fra hans kontanthjælp og overført midlerne til en administrationskonto i kommunen til betaling af diverse regninger. Det viser sig imidlertid, at Klaus ikke får sin klublejlighed tilbage.
Disse dispositioner mangler lovhjemmel, ligesom reglen om partshøring i
forvaltningslovens § 19 er tilsidesat. Klaus er myndig og disponerer selv over
sine midler, medmindre andet er aftalt eller følger af lovgivningen. Her kan
man beslutte at sætte Klaus under administration, og i den forbindelse betale
fx husleje og andre nødvendige omkostninger, for at han kan opretholde en
rimelig levestandard. Imidlertid berettiger disse bestemmelser ikke til at foretage opsparinger til mulige udgifter eller til betaling af andre regninger, som
ikke har karakter af huslejebetaling eller lign. Man kan heller ikke sige, at der
i denne situation foreligger en ret til uanmodet forretningsførelse – negotium
gestio – da tankegangen da ville være, at man handlede for andre af stærkt
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nødvendige årsager og foretog forsvarlige dispositioner, som den handlende
ikke selv var i stand til.
Tøj
Klaus ansøger mundtligt om tøj, jf. journalnotat af 15/11 2001, da hans lejlighed er brændt, og han derfor ikke længere har tilstrækkelig med tøj. Socialarbejderen afviser imidlertid ansøgningen med den begrundelse, at han har
fortalt hende, at han ikke opholder sig i lejligheden længere, og der er derfor
ingen sammenhæng er med, at hans tøj skulle ligge i lejligheden. Socialarbejderen går ud fra, at hans tøj ligger hos en kammerat, og det anføres herefter i
journalen, at der gives mundtligt afslag på støtte til køb af tøj. Det er naturligvis vanskeligt at afgøre, om det er korrekt, at tøjet er brændt eller befinder sig
hos en kammerat. Også her burde sagen være oplyst bedre, ligesom det havde
været relevant at bringe aktivlovens § 81 om akut hjælp ind i billedet. Den
begrundelse, der gives, er alene, at socialarbejderen ikke tror på Klaus’ forklaring om, at tøjet er brændt i lejligheden.
Stop for kontanthjælp
Den 25/9 2002 skriver socialarbejder PT et brev til Klaus, hvoraf det fremgår,
at Unge-teamet havde sat tid af til en samtale med ham angående en plan for
fremtiden, hvor han ikke meldte afbud. Derfor har man stoppet kontanthjælpen. I dette tilfælde henvises der ikke, som i de tidligere sager, til retssikkerhedsloven § 10, men der er ikke tale om en lovlig begrundelse for at stoppe
kontanthjælpen. Der mangler således en begrundet afgørelse, der henviser til
lovhjemmel, ligesom der ikke er foretaget partshøring eller givet ankevejledning.
Hjemløs
Efter at Klaus’ lejlighed er brændt, står han uden bolig. Han er hjemløs. Det
får konsekvenser for Klaus’ kontanthjælp. Klaus udtrykker det selv på den
måde, at han hele tiden skal ned og fortælle, hvor han bor. Efter hans oplysninger, gør han en hel del ved bl.a. at søge i 4-5 boligselskaber, men han føler
sig helt klart svigtet af kommunen. Der er tale om et dilemma, hvor han hele
tiden er interesseret i at få en ny bolig for at kunne få kontanthjælp. Det
fremgår, at Klaus føler sig magtesløs og ikke ved, hvad han skal gøre. Han
»truer« med at slå et telt op nede foran kommunen, ligesom han nævner, at
han vil opsøge borgmesteren for at rykke for en bolig.
Folkeregistret spiller i hele dette forløb en central rolle, da Klaus har den
opfattelse, at han ikke kan få kontanthjælp, hvis han ikke kan angive en folkeregisteradresse, og dette piner ham hele tiden. Efter servicelovens § 66 er
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kommunen forpligtet til at skaffe enlige, som fx Klaus der havde mistet en
bolig, den efter omstændighederne bedst egnede midlertidige indkvartering.
Denne forpligtelse har kommunen ikke levet op til. En person, der som Klaus
akut mister den hidtidige bolig ved brand og står helt uden tag over hovedet,
har ret til husly efter servicelovens § 66. Samtidig er det uberettiget, at der
tilsyneladende er et krav om en folkeregisteradresse for at få udbetalt kontanthjælp. Kommunen er opholdskommunen ifølge retssikkerhedslovens § 9.
Det må her tages i betragtning, at Klaus, siden han har været 4 år, har været i
kontakt med socialforvaltningen. De har løbende haft kontakt med ham, og
han oplyser, at han sover dels udendørs, dels hos nogle venner i kommunen.
Der er således ingen tvivl om, at kommunen er handlekommune og har pligt
til at yde hjælp både med bolig og kontanthjælp.
Som eksempel på en nyere afgørelse fra Den Sociale Ankestyrelse skal
henvises til SM C-60-03, hvor en kommune havde nægtet en kvinde husly, da
man mente, hun selv var skyld i, at hun havde mistet sin lejlighed. Kvinden,
der havde et mindre barn, fik medhold af Den Sociale Ankestyrelse, der begrundede afgørelsen med, at kvinden ikke kunne bo på det kvindecenter, hvor
hun havde opholdt sig og derfor var uden tag over hovedet. Begrundelsen var
endvidere familiens sociale forhold – navnlig hensyn til barnets opvækst,
vilkår mv.
4. Øvrigt materiale
De tre fortællinger er min centrale emperi. Imidlertid er der den svaghed ved
fortællingerne, at det ikke har været muligt for mig at inddrage narrativer fra
administrative og politiske ledere i fortællingerne. Disse aktører har ikke
konkret været aktive i de tre cases, men har, på den anden side, betydelig
indflydelse på det konkrete sociale arbejde. Jeg har derfor valgt at gengive en
række udsagn fra interview med administrative ledere og lokale socialpolitikere. Det drejer sig om tre administrative ledere og to kommunalpolitikere.
Fortællinger fra administrative chefer:
I samtalerne med de administrative chefer kommer økonomien og politikken
til at spille en langt større rolle end i de tre fortællinger. En social chef udtrykker det således:
»De meldinger, som regeringen stikker ud, kommer også til at påvirke, fordi det er det, der
står i aviserne osv. Derfor kan noget af det andet, som måske står i den lovgivning, som er
4-5 år gammel, indirekte bliver overrumplet.«
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Den samme socialchef fortsætter om økonomiens betydning:
»Det indgår i budgetovervejelserne, at vi regner på, hvad førtidspension koster, hvad det
koster at være på kontanthjælp, hvad det koster at være i fleksjob, og hvad det koster at
være på sygedagpenge. Det spiller en rolle, når vi snakker budgetter, og det kommer selvfølgelig også til hermed at påvirke, fordi de budgetter så bliver vedtaget, og der hermed
bliver lagt et loft over fx antallet af fleksjob på 125. Vi har et loft ca. på det her, det ligger i
vores budget.«

Socialchefen fortsætter:
»Det er klart, at da jeg meldte ud, at der af 125 (der kan komme på fleksjob – min bemærkning) så siger de; »hvad gør vi så, hvis der er ...?«. Og så siger jeg; »selvfølgelig skal
I overholde lovgivningen, men I skal jo også tænke, at det ikke er det første, I tænker, når I
skal tænke fleksjob«. Så på den måde påvirker det direkte, og du kan jo aldrig sige til en
socialrådgiver, at de ikke skal overholde lovgivningen. Men når vi snakker om børneområdet, kan vi sagtens sige til en socialrådgiver; »det kan godt ske, at lille Peter har godt af at
komme væk et par måneder, men det er der ikke noget bevis for, så prøv at finde en løsning, som er lidt mindre kostbar, som vi heller ikke ved, om virker. Og så kan vi lige så
godt tage den.«

Om forskellen på socialarbejdere, udtaler en anden socialchef:
»Det kommer an på, hvor de har deres fokus. Det kan være alt fra den restriktive sagsbehandler, som siger; »det her stopper vi med, det går ikke«. Og så andre lidt mere flagrende,
der siger: »det er synd, og kan vi ikke finde en løsning«. Det spænder helt fra den ene til
den anden, det er klart. Og som sagt, er der jo både fordele og ulemper ved det. Specielt
når vi taler om sygedagpengesager, som vi også har her i afdelingen, der kan man sige, at
der ligger man meget vægt på ikke at skulle forsørge for længe. Og så kan den der »det er
synd holdning« måske komme til at betyde, at man gør mere ondt end godt ... Det er klart,
så får et politisk signal lov at ligge, ligesom med fleksjob, hvor man har fået en bombe
under den økonomiske del af fleksjob, og derfor skulle være tilbageholdend med at tildele
fleksjob. Vi sagde her i kommunen, at vi skulle etablere enormt mange fleksjob, også
fleksjob på social indikation, uden at vi dog skulle se lempeligt på loven. Fordi det eksploderede, kommer det lige pludselig, at »nu må vi stramme lidt op, vi vil ikke være så large i
forhold til loven men måske mere ...«. Og så bliver det til, at vi ikke skal oprette så mange
fleksjob.«

En socialchef spørges om den retlige tilrettelæggelse af sagsbehandlingen,
navnlig det proceduremæssige:
»I proceduren sker det ved, at man laver nogle kvalitetssikringer.«

Spørgsmålet følges op: Er det samme sagsbehandlingsprocedure for alle
borgere?
»Nej, men det er jo offentliggjort i »Kommunen og borgeren«, hvor man kan gå ind og
kigge; hvor lang tid tager det på den og den. Der har de i forhold til proceduren, hvis de
søger en revalidering, så kan de se, hvornår de kan forvente at få svar. Det er nu sigtet i
afgørelser, det gør man jo ved at lave en skriftlig afgørelse. Det gør vi meget her, meget
mere end jeg har været vant til i København.«
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Burde sagsbehandleren ikke, som forvaltningsretten forudsætter, fortælle
borgeren om kommunens praksis og gøre mere ud af at begrunde afgørelser?
Kommunalchefen svarer:
»Det gør vi også. Vi gør meget med skriftlige afgørelser, vi skriver fx:
Der blev ved afgørelsen lagt vægt på at gøre det på den måde.«

Fortæller I borgerne, der henvender sig om løbende hjælp til forsørgelse, at
de har krav på en samlet vurdering af deres situation inden 8 uger?«
Socialchefen svarer:
»Nej, det tror jeg ikke. Når du spørger mig sådan, vil jeg sige, at det tror jeg ikke, at de gør
generelt.«

I overholder ikke altid reglerne?
»Nej, det gør vi ikke, og der er intet kontrolsystem i forhold til det der. Vi er ved at indføre
en form for kvalitetssikring, vi kører nogle temaer om forskellige sagstyper for at prøve at
se; bliver det overholdt sådan, som vi gerne vil have det. Men man har ikke haft noget. Det
er tilfældigt, hvis en sag dumper ned, og man som leder kan sidde og se det er det eller det
er det. Men der er ikke indbygget kvalitetssikring i forhold til det.«

En anden socialchef spørges, om man generelt kan antage, at ret og etik
spiller en mindre rolle i den konkrete sagsbehandling i dag end tidligere:
»Det tror jeg også, at jeg har kunnet have fundet på at sige. Det er meget rigtigt. Hvis man
organisationsmæssigt ikke har nogen kulturer og sådant noget (ret og etik – min bemærkning) og ide om hvilke rammer vi gerne vil arbejde inden for. Hvad er det for retningslinjer, vi udstikker? Vi får masser af retningslinjer. Jeg har en hel bog om retningslinjer, men
det er jo ikke nok i sig selv. Det er stadigvæk også spørgsmål om dialog og refleksion.
Tolkninger ...Vi har haft enkelte teamdrøftelser fx om hvornår folk kan få ekstra hjælp.
Helt fantastiske og givtige diskussioner med medarbejderne, hvor bølgerne gik højt. Vi
diskuterede, hvornår folk skulle og ikke skulle have det, folks holdninger til det ene og det
andet, og hvor meget folk skulle redegøre for. Hvor grænseoverskridende skulle det være.
For nogen betød det ikke en pind og for andre var det ... Det er ikke nok bare at sende
rundt, man bør diskutere.«

Fortællinger fra politiske chefer:
Der foreligger interviews med 2 socialpolitiske chefer fra to kommunalbestyrelser. Her synes økonomien at komme helt i forgrunden. En social politisk
leder udtaler:
»Min rolle er meget som politisk sparringspartner. Hvis vi nu fx taler om sygedagpenge,
der er et problem i alle kommuner for øjeblikket, da udgifterne hertil er meget stigende, og
mange er syge i længere tid. Det er måske så en konsekvens af nogle ting i samfundet, men
vi er nødt til at have fokus på det, og det er så en af de ting, som jeg snakker meget med
forvaltningen om; har I nu taget højde for, at vi kan gøre sådan og sådan, og I skal følge op
på det her for at undersøge, at det ikke bare er uberettiget, at de udbetaler sygedagpenge.
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Hvor man måske kunne gøre en indsats, så de kunne komme ud af sygedagpengesystemet.«

På spørgsmålet om hvorvidt økonomiske nøgletal spiller en rolle, svarer den
samme politiske leder:
»Det ideelle ville selvfølgelig være, hvis vi kunne sige, at uanset hvor mange, der har
behov for kontanthjælp eller hjemmehjælp, så kunne vi hjælpe dem alle sammen. Men vi
ved også godt, at samfundet ikke fungerer sådan. At borgerne bliver boende i kommunen
og er med til at betale til de her ting og ikke flygter i skattely. Så er det så spørgsmålet,
hvor stramme nøgletallene er. Jeg synes, at det er fint nok at have nogle parametre og sige;
det er nok i den størrelsesorden, at vi kan gøre det her. Det er sådan set O.K., men det kan
ikke være en fuldstændig firkantet ramme. For det kan både være lidt mindre eller større.
Det er ikke en gavebod. Vi skal ikke tildele ti timers hjemmehjælp til alle, der kommer
herop og siger, jeg har ondt i benet og kan ikke selv støvsuge.«

Den anden politiske socialchef udtalte følgende, inden der var stillet noget
spørgsmål:
»Kan I tåle at høre ordet økonomi?«

Chefen fortsætter:
»Det er et gudsforbandet ord, men også et nøgleord. Og I må undskylde mig, at jeg bliver
sektorist, men jeg er også rådmand for ældre handicap. Sektorist er noget, man ikke må
være i kommunen. Vi har en struktur, der skulle sørge for, at vi ikke bliver sektorister, at vi
kom på tværs af sektorgrænserne. Men det er blevet meget værre, nu sidder vi alle sammen
og passer på vores eget lille kongerige. Vogter det i alt fald.«

Og videre:
»Men det hører med til realiteterne, at hvis der skal spares mange penge, så er det områder
som Børne- og Unge-, Kultur og Social, der har meget personale og dermed mulighed for
at spare. Det nytter jo ikke, at vi sparer nogle gartnere eller arbejdsmænd i park- og vejafdelingen, fordi det man kan spare der, det gavner som snebolde i hedt vand ... Vi sparer på
den traditionelle hjemmehjælp, vi har netop sat den højeste ydelse på 120 min. til 112 min.,
og den næste ydelse, som var på 90 min., har vi nedsat til 85 min.. Det har så ikke været
nok, og så har vi ved udgangen af året et merforbrug på 20-21 mill. kr.«

Om beskæftigelse af kontanthjælpsmodtagere og fleksjobbere siger den samme politiske chef:
»Vi har til stadighed i kommunen 8000 mennesker på kontanthjælp. Om tiderne er gode
eller dårlige, så er der altid 8000 kontanthjælpsmodtagere. Det skulle ikke være svært,
sagde vi, der var kritiske overfor, at man ikke kunne få det mandskab, der skulle til for at få
civiliseret de gamle, at finde 40 ekstra mennesker ud af sådant et stor sjak, som kunne
klippe hæk og slå græsplæne. Vi sloges med dem i årevis, nu lykkedes det. Slagsmålet er
overstået, og vi har de folk, vi skal bruge i pensionistservice. Det er der, vi har de fleste
fleksjobbere. Dem tog vi af to grunde. Dels for vor egen egoisme, da vi havde brug for
folk, som ikke er typiske kontanthjælpsmodtagere. Jeg skal vælge mine ord ordentligt,
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fordi der jo ikke er noget odiøst i at være kontanthjælpsmodtager, men hvis man er blevet
det, fordi man har drukket for mange elefantøl, så er det ikke den type, der er den smarteste
at sende ud til 84-årige fru Olsen. De her mennesker er jo voksne modne mennesker, som
gerne vil have et job, og som gerne vil vise over for familien, at jeg står op om morgenen
og kører på arbejde og får en løn. Det er dyrt, men til gengæld er de stort set aldrig syge.
De kommer med feber. Lige i netop i den kategori af medarbejdere findes sygefravær stort
set ikke.«

Om socialarbejdere siger socialpolitikeren:
»Der var engang, hvor vi syntes, at sagsbehandlere, socialrådgivere og andet godtfolk
brugte alle de penge, de overhovedet kunne komme i nærheden af. Den bedste socialrådgiver, der kom fra den sociale højskole, var den dyreste. Jeg oplever det anderledes. Jeg
oplever, at mange af dem er nidkære i forhold til deres arbejdsopgave, nogle af dem er
brændt ud. Hvis de har fået et direktiv oven fra, der siger, I skal gøre sådan og spare sådan
og sådan, og så gør de det. Og de gør det på en måde, der ... det gælder også folk her i
vores forvaltning, der får mig til at sige; hvordan kan de holde til det, og hvordan kan de
gøre det? Men de gør det.«

Om virkningen af besparelserne hos socialarbejderne siger den politiske
chef:
»Som regel går det gnidningsfrit. Men jeg vil da ikke løbe fra, at da vi sidste år sad med en
besparelse, som handlede om, at vi nedsatte de 120 min. til de 112 min., da sagde personalet rimeligt utvetydigt til os: »I er i færd med at foretage jer noget, som I ikke har forstand
på«. Det hører med til, at der var sat 7 mill. kroner af til de svagt stillede ...: »I rammer
overhovedet ikke de svagest stillede, i rammer de stærkeste blandt de svageste. Dvs. at I
beskytter dem, som får noget hjemmehjælp og rengøring, men ikke dem, der sidder i en
endnu ringere situation, fordi I har travlt med at lefle for den stærkeste del. Så kunne man
lige så godt have sagt, dem der er i stand til at gå hen og stemme, og dem der ikke kommer. For sådan kunne (det socialarbejderne sagde – min bemærkning) det godt udlægges.
De penge kom ikke de svageste til gode, og vi har aldrig rigtig fået defineret hvem, der er
de svageste. Det synes jeg godt, jeg kan gøre. Det er alle plejehjemsbeboerne. Men vi har
også yngre handicappede siddende i egne hjem, som koster millioner. Vores topscorer
koster 4,2 mill. kr. om året«.

På spørgsmålet om, hvorvidt socialpolitikken er blevet erstattet af arbejdsmarkedspolitik, svarer den politiske leder:
»Det er der en vis sandhed i. Det handler dels om vores elendige økonomi, som ikke har
været god i de 5 år, jeg har været her. Det handler også om, at vi i nogen situationer bruger
flere ressourcer på at tilgodese personalernes ønsker. Tillidsmændenes ønsker er tit relevante, men det kan også knibe. Dem bruger vi mange kræfter på at tilgodese. Måske flere
end vi gør på gamle fru Olsen. Hun laver ikke så meget vrøvl som tillidsfolk. Hvilket ikke
skal betyde, at jeg er det fjerneste imod ... vi har jo lønnede tillidsfolk, vi bruger over en
mill. kr. om året på vores tillidsfolk, og jeg synes, at de penge er givet godt ud men.«

Hermed har jeg fremlagt det empiriske materiale, som jeg fremover vil anvende. Materialet skal ses i sammenhæng med de øvrige undersøgelser, der er
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redegjort for, og som jeg i det følgende analyserer nærmere. I 1. del begrundede jeg anvendelse af den kvalitative case metode som tilstrækkelig til at
kunne betegnes som videnskabelig. Dette standpunkt kan nu underbygges, da
der er et ganske betydeligt sammenfald med de andre undersøgelsesresultater
på området. Ikke alene de lidt ældre undersøgelser af Anna Christensen og
Kristian Andenæs, men også nyere undersøgelser fra SfI og Rockwool Fondens undersøgelse om retssikkerhedsloven. Styrken ved den hermeneutiske,
fænomenologiske og narrative tilgang synes at være, at det »bjerg af fortællinger«, der danner de forskellige borgeres og sociale aktørers horisont, eller
»forhåndenværende viden«, kommer tydeligere frem. Det giver et nuanceret
billede af den faktiske institutionelle retsorden og retsanvendelse.
5. Førstehåndsindtrykket af de retlige analyser
De tre fortællinger strækker sig over en periode fra midten af halvfemserne
og frem til 2002. Det betyder for det første, at regelgrundlaget er ændret fra
bistandsloven til aktivloven, serviceloven og retssikkerhedsloven. Samtidig
ændres lovgrundlaget ofte ganske væsentligt. I analyserne har jeg bestræbt
mig på alene at vurdere fortællingerne ud fra de regler, der var gældende på
det pågældende tidspunkt.
Mine analyser tager udgangspunkt i en bredere kontekst. Meningen hermed er at tilnærme mig den situation, som en social retsanvender og borger
rent faktisk er i. Dette kan ikke lade sig gøre fuldt ud, men adskiller sig alligevel fra en analyse, som alene fremdrager retsstiftende kendsgerninger og
overvejer disse i forhold til normative regler. Hensigten med at betragte disse
forløb som fortællinger er at få den konkrete historie og den hertil hørende
forforståelse med.
Førstehåndsindtrykket efter den første juridiske analyse er:
at medinddragelse af borgeren stort set ikke finder sted,
at der er betydelige problemer med oplysning af sagerne
at der ikke partshøres
at der kun sjældent gives konkrete begrundelser
Socialarbejderne har generelt vanskeligt ved at identificere retlige problemer. Når der spørges i retlige termer, fx om retssikkerhedsloven, eller om
handleplaner, svares der ujuridisk på noget helt andet. Det er således ofte
vanskeligt for socialarbejderne at genkende det retlige problem bag spørgsmålet. Problemet synes størst på det processuelle-forvaltningsmæssige område, hvor ukendskabet er massivt. På det materielle område er det særligt de
atypiske hjemmelspørgsmål, der giver problemer.
I de næste afsnit foretager jeg en bredere samfundsvidenskabelig analyse
af den faktiske retsanvendelse og den juridiske idealfordring.
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6. Første juridiske, retssociologiske og retsfilosofiske drøftelse
6. Første juridiske, retssociologiske …
I dette afsnit skal jeg uddrage nogle mere grundlæggende juridiske, retssociologiske og retsfilosofiske konklusioner på baggrund af de tre fortællinger. På
den ene side fortællingerne om Hannah, Henning og Klaus og på den anden
side juristers idealfordring til retsanvendelsen. I den forbindelse er det vigtigt
at holde sig for øje, at jeg endnu ikke fuldt ud har introduceret det tredje billede – nemlig en ideel retslære. Hermed mener jeg en drøftelse af, hvorvidt
juristers idealfordring uden videre kan antages at være socialt retfærdig, eller
om andre forhold også spiller ind. I det videre forløb vil det være således, at
jeg i afhandlingens 3. del udvikler en ideal retslære, som herefter kan sammenholdes dels med den retslære, der kan udledes af de tre fortællinger og
dels med juristernes idealfordring.
a.
Retlige betragtninger
1. Lovlig forvaltning
I en lidt bredere juridisk analyse end den, der er foretaget ovenfor, er det
første spørgsmål, der rejser sig, hvorvidt man kan tale om lovmæssig forvaltning på det sociale område ud fra disse 3 cases. Spørgsmålet kan vurderes ud
fra legalitetsprincippet, eller princippet om lovmæssig forvaltning. Det betyder dels, at forvaltningens virksomhed ikke må stride imod lovgivning, dels
at forvaltningens aktiviteter skal være legitimerede i anerkendte retskilder,
eller med andre ord: have lovhjemmel (Andersen 2000, side 79). Selv om
kommunerne inden for visse grænser selv kan disponere ifølge den såkaldte
kommunalfuldmagt, betyder det imidlertid ikke, at legalitetsprincipper, herunder lex-superior princippet, ikke skal overholdes.
I de 3 fortællinger ser vi fx, at kontanthjælpen stoppes under henvisning
til, at borgerne ikke er mødt på det tidspunkt, som kommunen har fastsat. I to
af sagerne henvises til retssikkerhedslovens § 10. Imidlertid giver denne bestemmelse ikke lovhjemmel til dette alvorlige indgreb, og standsningen af
kontanthjælpen mangler således hjemmel. I Hannahs case er et af de største
problemer den drejning, der sker af sagen fra at handle om rygproblemer og
deraf følgende nedsat arbejdsevne til at handle om evner til at passe sin datter.
Interessen forsvinder fra støtten til Hannahs revalideringsmuligheder eller
muligheder for pension i retning af fokus på barnet. Der kommer ikke noget
frem i journalakterne, der kan begrunde en foranstaltning over for Hannah, og
hele forløbet har givetvis, også efter hendes eget udsagn, forværret hendes
sociale liv.
I fortællingen om Henning ses, at han ikke får den revalideringsydelse,
som han har krav på efter den daværende lovgivning, men henvises til SU og
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lån. I Hennings forløb, hvor han fejlvisiteres til en række behandlingsinstitutioner, er det ikke Hennings behov, der synes at være i centrum, men i højere
grad, hvilke institutioner der findes, som kan påtage sig at støtte Henning. I
Klaus’ sag ses en række dispositioner over hans økonomi, også efter at han er
fyldt 18 år, som savner lovhjemmel. Klaus’ sag viser også, at elementær fejlfortolkning af regler kan føre til ekstra økonomiske midler – således fx eksemplet med Langelandsfestivalen med efterfølgende akut støtte efter aktivlovens § 81. I samme sag ser vi også ujuridiske fortolkninger af aktivlovens §
11, hvor der stilles krav om, at Klaus fremviser lønsedler. Endelig er der hele
problemstillingen om bolig til Klaus på det tidspunkt, hvor han er husvild.
Her foreligger ikke alene tvivlsomme fortolkninger af retssikkerhedslovens §
9 om handlekommune, men også tilsidesættelse af kommunens pligt til at
sørge for, at Klaus får tag over hovedet, som servicelovens § 66 bestemmer.
2. Oplysning af sagerne
En anden væsentlig retlig problemstilling, der er gennemgående, er spørgsmålet om sagernes oplysning eller kendskab til anvendelsen af officialprincippet. Som et gennemgående træk er sagerne underbelyst, og der stilles krav
om, at borgerne af egen drift indsender oplysninger. Efter retssikkerhedslovens §§ 10 og 12 har borgeren pligt til at medvirke til sagens oplysning, men
det er stadig socialforvaltningen, der har ansvaret for, at en sag bliver oplyst
på en måde, så det er forsvarligt at træffe en afgørelse. I de 3 fortællinger er
der ingen eksempler på, at borgeren ikke har medvirket således, som det
fremgik af den dagældende retssikkerhedslovs § 10.
Der er således mange eksempler på, at kommunen handler, inden man har
oplyst sagen tilstrækkeligt. Nævnes kan Hennings sag, hvor kontanthjælpen
bliver stoppet med henvisning til, at han har formue, og spørgsmålet om medicintilskud, der blev nægtet med en henvisning til, at han ikke havde nogen
egenbetaling.
3. Kontradiktion
Et andet juridisk princip handler om kontradiktion eller med andre ord, borgerens mulighed for at kommentere materiale, vurderinger mv., der foreligger
i en sag, inden der træffes afgørelse. Dette princip har været højt politisk
prioriteret og betegnes ofte som bruger- eller borgerinddragelse eller partshøring efter forvaltningslovens § 19. En fragmenteret social retsorden gør det
yderligere nødvendigt at medinddrage og partshøre borgerne, så de kan varetage egne interesser.
Ikke mindst i afsnittet om det socialretlige paradoks er denne problemstilling relevant. Det er et gennemgående træk, at borgernes egen opfattelse ikke
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anses for relevant. Det går igen i de 3 cases og i de interview, jeg efterfølgende refererede. Et grotesk eksempel er Hennings fortælling, hvor det under den
27/4 2000 fremgår, at han har ringet for at få en samtale om sin uddannelse
og jobsituation. Der aftales et møde, og det fremgår, at der har været afholdt
et møde, men der refereres intet om indholdet af mødet, og således intet om,
hvad Hennings ønsker om uddannelse og job måtte være. Da der senere skiftes sagsbehandler, har den pågældende ingen mulighed for at kende til Hennings egne synspunkter. Vedrørende børns inddragelse synes der ikke at være
nogen forståelse for FN’s børnekonvention og betydningen af servicelovens §
32, stk. 3. I sagen om Klaus er det ganske tydeligt, han er urolig for, hvad der
skal ske. Han er meget aktiv for at deltage i processen om et nyt socialpædagogisk opholdssted, men han inddrages ikke, selv om han i hele forløbet er
fra 11-18 år.
4. Opfølgning
Der er mangel på opfølgning af sagerne, og tidsfrister synes ukendte. Formålet med retssikkerhedsloven fra 1998 var ellers at styrke borgernes retssikkerhed gennem medinddragelse af borgeren og en hurtig og tidlig helhedsorienteret hjælp. En socialchef svarer på spørgsmålet om, hvorvidt der foretages en
helhedsvurdering ifølge retssikkerhedslovens § 7 efter 8 uger, og om borgeren bliver informeret herom: »at det gør de i hvert fald ikke generelt«. Medinddragelse og opfølgning har været centrale i den socialpolitiske indsats og
går igen også i den nyeste lovgivning.
Der er mange eksempler på mundtlige afslag og afslag, der ikke er rigtige
afslag, men har karakter af en mundtlig meddelelse om, at ansøgningen ikke
vil blive behandlet. Det gælder fx Hennings ansøgning om medicintilskud.
Reglerne i forvaltningslovens kap. 6 om begrundelser følges ikke i de 3 cases.
5. Skøn
I sagerne anvendes i forskellige formuleringer udtrykket vurdering. Ofte
anvendes vendingen: »Jeg har besluttet« (fx i Hannahs sag under den 25/5
1999, i Klaus sag under den 26/10 2001). Her ses et generelt problem, som
går igen i de 3 fortællinger, nemlig spørgsmålet om skønsudøvelse. Man får
det indtryk, at vurderinger og skønsudøvelse ikke foretages i relation til en
retlig kontekst. Der er ikke tale om, at disse vurderinger samtidig inddrager
spørgsmålet om, hvorvidt skønnet foretages ud fra lovlige kriterier, ligesom
der heller ikke er eksempler på, at fx retssikkerhedslovens, aktivlovens eller
servicelovens formålsbetragtninger inddrages.
I forbindelse med skønsudøvelse på det sociale område forekommer det
vigtigt netop at bygge på sådanne formålsbestemmelser, som på det socialret213
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lige felt har fået en ganske stor betydning, sammenholdt med en ofte mindre
præcision i de retlige kriterier i de enkelte regler. Man kan derfor sige, at en
af de vigtigste vejledninger om skønsudøvelse, ud over at den skal bygge på
lovlige kriterier, er inddragelse af disse formålsbestemmelser.
6. God forvaltningsskik og partshøring
Foruden de ovennævnte regler har ombudsmanden i sin praksis udviklet
normer for god forvaltningsskik. Der er fx tale om normer for høflig og hensynsfuld optræden, begrundelser, partshøring, klagevejledning, skriftlighed
mv. En del af disse normer understøtter forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og offentlighedsloven. Interessant er i den forbindelse, at kun få borgere
oplever socialarbejderne som høflige og hensynsfulde, hvilket da også har
medført en svækkelse af den tillid, som er nødvendig i forholdet mellem
borger og socialforvaltning.
Navnlig reglen om partshøring i forvaltningslovens § 19 er ukendt. Kernen
i denne regel er et grundlæggende demokratisk princip om, at en myndighed
ikke må træffe nogen afgørelse, før parten er blevet gjort bekendt med de
oplysninger, som det må forventes, at sagen i større eller mindre omfang
bygger på. Gennemskuelighed, medvirken og retssikkerhed er utænkelig, hvis
der træffes afgørelser i forhold til borgerne på et grundlag, som borgerne ikke
er bekendt med. Dette vigtige princip synes imidlertid ikke at være kendt i det
socialretlige arbejde. Som eksempler kan nævnes den socialarbejder, der til
spørgsmålet om procedurer og retningslinjer for sagsbehandlingen siger, at
meget er overladt til den enkelte sagsbehandler og videre udtrykker, at de
mangler noget faglig information. Samme sted siger den pågældende, at man
er for meget overladt til sig selv og laver forskellige vurderinger.
7. International socialret
Analysen af de 3 fortællinger og inddragelsen af det øvrige empiriske materiale viser, at EU-rettens regler ikke er til stede i den konkrete sagsbehandling.
Nævnes kan EF-direktivet fra 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og udvekslinger af sådanne,
der via registerudvalgets betænkning nr. 1345/1997 resulterede i persondataloven fra maj 2000. Jeg er ikke stødt på eksempler, der udtrykker kendskab til
persondataloven, ligesom de øvrige undersøgelser, der er henvist til, ikke
antyder spor heraf.
I det hele taget virker sagsbehandlingen ajuridisk. Det erfarede jeg som
nævnt, da jeg spurgte helt konkret om, hvorledes en socialarbejder praktiserede retssikkerhedslovens § 4 om medinddragelse. Her blev der svaret på
noget andet, nemlig arbejdsevnemetoden. Selvfølgelig kan man sige, at denne
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metode i særlig grad bygger på medinddragelse af borgeren, men det var
tydeligt, at socialarbejderen ikke forstod, hvad jeg mente med retssikkerhedslovens § 4 om medinddragelse af borgeren.
I det hele taget var det generelt for alle informanterne (undtagen en socialchef, som var jurist), at man ikke havde en sproglighed, der skal til for at føre
en elementær samtale om grundlæggende juridiske begreber som medinddragelse, sagsoplysning, partshøring, begrundelser mv.
8. Ankestyrelsens praksis på udvalgte områder
Kommer sagen ind i det sociale klagesystem, forholder det sig anderledes end
ved førstegangsretsanvendelsen. Her er betydelig opmærksomhed omkring
det sagsbehandlingsmæssige. Jeg skal nævne en række afgørelser fra Den
Sociale Ankestyrelse, der understøtter dette.
Vedrørende partshøring kan nævnes SM O-83-98, hvor det generelt udtales, at hvis reglerne om partshøring er blevet tilsidesat, svigter en garanti for
afgørelsernes rigtighed, og der er derfor en formodning for, at afgørelsen er
påvirket af fejlen og dermed ugyldig. Vedrørende begrundelser har Den Sociale Ankestyrelse, SM C-7-99, taget stilling til otte afgørelser, hvoraf det
fremgår, at der er en række grundlæggende problemer. Det påpeges, at der i
hver enkelt sag skal foretages en individuel og konkret vurdering af, hvorvidt
betingelserne for en ydelse er til stede. I seks af sagerne havde kommunens
afgørelser henvist til ulovlige kriterier, mens begrundelserne i tre af sagerne
ikke efterlevede forvaltningslovens krav.
Vedrørende officialprincippet kan nævnes SM A-40-01, hvor Ankestyrelsen tog stilling til betydningen af formelle mangler i forbindelse med afgørelser om aktivering. I den konkrete sag var der utilstrækkeligt oplysningsgrundlag, der manglede en skriftlig helhedsvurdering, og der var utilstrækkelig
inddragelse af borgeren. Ankestyrelsen konstaterer, at der var tale om sagsbehandlingsregler, der har karakter af garantiforskrifter. Reglerne har til formål at sikre, at afgørelsen får et materielt korrekt indhold. Derfor gælder der
en formodning for, at afgørelsen er påvirket af sådanne mangler. Konsekvenser heraf er, anfører Ankestyrelsen, at afgørelsen er ugyldig, medmindre det
konkret kan afgøres, at manglerne ikke har påvirket afgørelsens resultat. I den
konkrete sag fandt Ankestyrelsen, at aktiveringsbeslutningen var ugyldig.
En sag om persondataloven behandles i SMP-20-02, hvor det præciseres,
at socialforvaltningen har pligt til efter persondataloven at give oplysninger til
samleveren om, at kommunen behandler oplysninger om hende, og derfor
burde have givet samleveren klagevejledning til Datatilsynet. Nævnet ønskede at realitetsbehandle en samlevers klage over socialforvaltningens indhentelse af oplysninger om hendes formueforhold. I SMR-12-01 skriver Anke215
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styrelsen, at kommunen ved ikke at fastsætte en frist for sagsbehandlingen
har handlet i strid med loven. Det anføres, at kravet i retssikkerhedsloven
ikke er opfyldt, da hjælp ikke er ydet så hurtigt som muligt med henblik på at
afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Med henvisning til retssikkerhedslovens §§ 5, 6 og 7 behandler Ankestyrelsen, i SM A-40-01, en sag om betydning af formelle mangler i forbindelse
med afgørelse om aktivering. Man gentager, som tidligere citeret, at der her
er tale om garantiforskrifter, og formodningen er, at dette har påvirket sagsbehandlingen. Konsekvensen er ofte, medmindre denne formodning kan
afkræftes, at afgørelsen er ugyldig, hvilket også var tilfældet i den konkrete
sag.
Vedrørende vejledning kan, ud over den sag der allerede er nævnt – SM
B-6-00 – nævnes SM B-2-1998. En kommune havde ikke opfyldt sin vejledningspligt om betingelserne for udbetaling af børnetilskud. I en anden sag,
SM B-8-97, skulle en førtidspensionist ikke tilbagebetale særligt børnetilskud, som hun uberettiget havde modtaget, da hun ikke havde modtaget tilstrækkelig vejledning.
Her er kun nævnt enkelte afgørelser af en meget omfattende praksis fra de
administrative myndigheder, hvoraf det fremgår, at de centrale formelle sagsbehandlingsregler har karakter af garantiforskrifter, og en tilsidesættelse af
disse medfører ugyldighed, da formodningen er, at det har påvirket det materielle indhold i afgørelsen. Jeg skal ikke tage stilling til, hvorvidt der foreligger ugyldighed i de tre fortællinger, men med den standard, der er lagt af de
administrative myndigheder, vil en stor del af de afgørelser, der er truffet i de
tre cases, formentlig være ugyldige. Mere væsentligt i denne sammenhæng er
den grundlæggende opfattelse, som jeg deler, at der er en betydelig risiko for,
at beslutninger, der ikke følger disse regler, materielt set ikke er rigtige, hvilket ofte får skadevirkninger i forhold til borgerne.
9. Retssikkerhed
Begrebet retssikkerhed trænger sig på i den forbindelse. Det nævnes ofte af
politikere og har en central placering i den juridiske litteratur (fx Rønsholdt
2001, kap. 2). I forvaltningsretten antages det, at retssikkerhed retter sig mod
den enkelte borger som adressat for retsakter udstedt af offentlige myndigheder (Rønsholdt 2001, side 55). I den forbindelse taler man også om rettens
virkeliggørelse som en del af retssikkerhedsbegrebet. Som eksempel kan
nævnes John Klausens opfattelse af retssikkerhed, som betyder sikkerhed for,
at retten sker fyldest, eller blot virkeliggørelse af gældende ret (Klausen 2002,
side 17). Med den gennemgang og analyse af de tre fortællinger, som jeg har
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foretaget, forekommer retssikkerhedsbegrebet verdensfjernt, og de idealer,
som tilskrives begrebet, nærmest uopnåelige.
b. Retssociologisk analyse – radikal polycentri
Det empiriske studie viser en institutionel retlig fragmentering eller polycentri, der ikke alene er et forhold mellem forskellige centre, fx forvaltninger,
men er trængt ind i institutionerne, således at den enkelte socialarbejder udgør en pol for sig selv. Som tidligere anført har enkelte socialforskere anvendt
betegnelsen »privatpraktiserende socialrådgivere« om dette fænomen. I det
empiriske studie har vi set eksempler på venligtsindede socialarbejdere, der
foretager ajuridiske fortolkninger og giver akut hjælp ulovligt, og på den
anden side en anden socialarbejder, der også ganske ajuridisk ikke giver kontanthjælp i en situation, hvor lovens betingelser ellers var til stede. Hertil
kommer adskillige udtalelser fra socialarbejdere om, at man ofte ser forskelligt på tingene. Fænomenet er ikke ganske ukendt.
I den tidligere omtalte rapport fra Socialforskningsinstituttet (Christensen
og Egelund 2002, side 143) konstateres det, at sagsbehandlernes arbejde er
erfaringsbaseret og situationsbestemt uden i almindelighed at knytte an til det,
de vurderer og gør. En væsentlig del af denne radikale polycentri kommer af,
at dokumentationskravene for de enkelte ydelser eller indgreb over for borgerne er meget forskellige. Denne problemstilling behandlede jeg i den juridiske analyse under betegnelsen sagens oplysning. I Christensen & Egelunds
rapport (2002, side 144) anvendes betegnelsen »dokumentation« om den
samme problemstilling. De anfører bl.a., at centrale informationer om den
enkelte families situation ofte ikke dokumenteres i journalen. De går så vidt
som til at tale om en svag dokumentationskultur i den forebyggende indsats.
Dette undersøgelsesresultat falder sammen med det ovenfor anførte om oplysning af sagen til brug for sagsbehandlingen. Der er tale om konsekvenser
af en radikal polycentri, der således ikke blot betyder forskellige vurderinger
og fortolkninger, men også betydningen af hvilket erfaringsgrundlag der
bygges på. Dette erfaringsgrundlag indeholder kun et meget svagt element af
juristers idealfordring til retsanvendelsen.
1. Professionsideologi
Ud over denne fragmentering knytter der sig også et andet fænomen af betydning til den sociale retsanvendelse. Det drejer sig om den særlige professionsideologi, der knytter sig til det sociale arbejde. Marianne Skytte har foretaget en gennemgang af forskningslitteraturen på dette område (Skytte 2002,
side 241). Det fremgår af denne gennemgang, at socialarbejdere helst vil
udøve deres faglige skøn uden generende kontrol fra (usagkyndige) jurister,
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og at socialarbejderne føler, at de kender deres brugere, deres problemer og
behov og derfor er overbeviste om, hvordan sagsbehandlingen skal køre uden
indblanding »udefra«. Det udefra kommende er navnlig den retlige regulering. Skytte knytter an til Peter Gundelach (Skytte 2002, side 243), der karakteriserer socialt arbejde som et område, der er kendetegnet ved en vis form
for fællesskab, der i forholdet mellem socialarbejderen og klienten siger: »Vi
ved hvem du er, vi ved, hvad der er godt for dig, og [vi] har (i hvert fald delvis) magt til at give dig det, du har brug for.«
Denne professionsholdning er en barriere for at inddrage borgeren i arbejdet. Hvorfor skulle man gøre det, hvis man på forhånd ved, hvad der er det
rigtige? Der også tale om en barriere for, at retlig regulering kan opnå status
som en integreret del af det sociale arbejde. Det er ikke tilstrækkeligt, at man
fx i sin uddannelse som socialrådgiver har modtaget undervisning i retlig
regulering, eller som mange socialarbejdere, der ikke har en egentlig socialfaglig uddannelse, på kurser har stiftet bekendtskab med dele af lovgivningen. En ideologisk barriere mod konkret at inddrage retlig regulering fører til,
at man forbliver nybegynder. Det betyder, at man tilegner sig jura gennem
kontekstfri undervisning, men ikke tilegner sig socialretten som en del af en
professionel rutinepræget adfærd. Der er en bevægelse fra at lære noget på en
uddannelsesinstitution eller gennem kurser og seminarer og til professionsrutiner i socialt arbejde.
2. Refleksivitet og radikal polycentri
I en videre analyse kan det være hensigtsmæssigt at inddrage det sociologiske begreb refleksivitet, som handler om, hvorledes fx en socialarbejder regelmæssigt bruger viden i institutioner og løbende foretager overvejelser over
betingelserne for sit eget arbejde. Begrebet anvendes dog forskelligt af de
enkelte forfattere. Begrebet dækker ikke over det at tænke over eller reflektere over noget. Der er nærmere tale om, at socialarbejdernes skildringer af sig
selv og deres arbejde også konstituerer det, som de skildrer. Det betyder, at
de sociale fænomener, som fx kommer til udtryk i de tre cases, giver udtryk
for en refleksivitet, der bliver til i gensidige relationer og konstant reviderer
og ændrer praksis. Gennem kurser mv. fås nye inspirationer, som herefter
indgår i deres praksis. Institutioner og individer handler ikke alene længere på
grundlag af traditioner, da traditionen er genstand for refleksivitet, og kun det,
der kan legitimeres og begrundes, handles der i overensstemmelse med (Elm
Larsen og Hornemann Møller 2000, side 13).
Tilsammen udgør denne udvikling det, som jeg vil betegne som radikal
polycentri, som er kendetegnet ved, at den enkelte socialarbejder udgør
centret for vurderinger og handlinger i forhold til borgeren. Der ikke tale om
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en postmoderne position. Det er vigtigt at pointere, at jeg ikke søger at sige
noget om, hvordan man bør arbejde, når man skal forstå den institutionelle
socialretlige virkelighed. Når jeg taler om radikal polycentri, bygger det på de
empiriske studier, der er fremlagt i det foregående, og som i alt væsentlighed
understøttes af tidligere undersøgelser på det retlige område (Anna Christensens og Kristian Andenæs’ undersøgelser), ligesom fænomenet understøttes
af en række undersøgelser, der ikke er foretaget af jurister, men som indirekte
kommer til det samme resultat. Spørgsmålet er således ikke, hvorledes man
rent normativt bør arbejde, men derimod, hvilken realitet man bør tage udgangspunkt i. Det er denne realitet, jeg karakteriserer som radikal polycentri.
Selv om den enkelte socialarbejder ofte driver sin »egen butik«, gør han
eller hun ikke dette uafhængig af institutionens indre logik og det omkringliggende samfund. Som følge af, at det sociale arbejde er indlejret i institutionelle, strukturelle og bevidsthedskontrollerende magtformer, kan man ikke
tale om generel eller neutral anvendelse af lovgivning, administrativ praksis
og domstolenes praksis. Et eksempel er arbejdsevnemetoden, som alle landets
socialarbejdere efterhånden har været på kursus i, og som har en stigende
indflydelse på det praktiske sociale arbejde. Der er dog intet, der tyder på, at
denne metode på ensartet måde, hvilket var tiltænkt, vil slå igennem i praksis.
Metoden vil indgå med den enkelte socialarbejders egen forståelse heraf og
vil blive praktiseret ud fra dette perspektiv.
Det er bedre at forstå denne radikale polycentri som byggende på refleksivitetsprocesser, der eksisterer både samfundsmæssigt og institutionelt og
sætter sig igennem på et personligt niveau. Disse processer har afgørende
betydning for situationsforståelsen og praktisk handling i det konkrete sociale
arbejde. Ikke mindst den øgede informationsmængde, bedre uddannelse,
omfattende deltagelse i kurser og de muligheder, som internettet tilbyder,
øger refleksivitetsniveauet ganske betydeligt. Det er vigtigt at forstå, at denne
øgede refleksivitet ikke er det samme, som at socialarbejderen, lederen og de
socialpolitiske chefer opnår større eller bedre viden og derved bliver i stand
til at styre mere hensigtsmæssigt. Situationen er snarere den, at denne øgede
refleksivitet og radikale polycentri fører til en konstant revidering af, hvad der
er viden, og hvad der opleves som sandhed.
I retlige termer fører det til vilkårlighed, samt at begreber som legalitet,
retssikkerhed, officialmaksimen, brugerinddragelse mv. hele tiden konfronteres med andre forestillinger og derfor ofte mister deres autoritet. Den videre
udvikling kan være tillidskrise mellem borgere og den sociale institution, da
borgeren ikke oplever kontinuitet og sammenhæng og heller ikke oplever
forståelse for sin egen situation og derved mister tiltroen til de sociale institutioner.
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Jeg foretrækker derfor at karakterisere samfundet som senmoderne, da
socialarbejderens og de øvrige aktørers gensidige refleksivitet, der konstituerer den radikale polycentri, netop tager udgangspunkt i modernitetens grundfortællinger. De gengives i lovtekster, fx i retssikkerhedslovens krav om ensartet praksis eller i forsøget via en arbejdsevnemetode at opretholde billedet
af det moderne samfund.
Begrebet refleksivitet opfatter jeg hermeneutisk. En social aktør har, ligesom alle andre mennesker, en horisont, der udgør det synsfelt, der er omfattet
og omsluttet af alt det, der er synligt fra et bestemt punkt. Dette synsfelt er
blevet til igennem en virkningshistorie, som skaber horisontens normative
indhold. Det er karakteristisk for socialarbejderen, at han eller hun ikke befinder sig over for en situation, men allerede befinder sig i en social kontekst,
fx en institution. Det vil aldrig kunne lykkes en socialarbejder eller andre at
sætte sig ud over situationen eller sin egen horisont – dvs. iagttage disse fænomener udefra. Mens begrebet det »senmoderne samfund« udtrykker et
bredere samfunds- og institutionssyn, udtrykker begrebet »radikal polycentri«
noget om normtilblivelsen og dens refleksive karakter i de sociale institutioner. Forskellen på det senmoderne og det postmoderne er, at det postmoderne
alene har blik for det partikulært løsrevne, mens den senmoderne position
tematiserer det partikulære, den privatpraktiserende socialarbejder, sammen
med det almene, institutionen og samfundets fortællinger.
3. Disciplinering
En anden og central problemstilling, som kan udledes af det empiriske studie,
er et element af social overvågning og disciplinering af borgere. Det kommer
til udtryk i flere af interviewene og er kendt i den socialfaglige litteratur, fx i
antologien redigeret af Margretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer, der simpelthen kalder deres bog At skabe en klient. De viser fra forskellige vinkler,
hvordan de sociale institutioner skaber en særlig identitet hos klienterne.
Ifølge mit empiriske materiale kan der gives nogle konkrete eksempler på
teknikker, der anvendes til social overvågning og disciplinering. I alle de tre
fortællinger blev kontanthjælpen stoppet uvarslet med en henvisning til, at
borgerne ikke var mødt op til et møde, som forvaltningen havde indkaldt dem
til. Ingen af møderne var væsentlige, men bl.a. foranlediget af, at der var gået
for lang tid, siden socialforvaltningen sidst havde indkaldt dem til møde.
I to af tilfældene henviste socialforvaltningen ulovligt til retssikkerhedslovens § 10, mens der i den sidste sag ikke var nogen henvisning til et retligt
grundlag. Via en sådan teknik får socialforvaltningen en særlig magt over de
mennesker, der kontakter socialforvaltningen med henblik på hjælp til forsørgelse. Der er tale om et stærkt disciplineringsmiddel, som kan rykke det øko220
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nomiske fundament væk under en person. For at iklæde det legitimitet henvises der i to af tilfældene til en regel fra retssikkerhedsloven. Det kan føre til,
at borgere kommer til at opfatte retssikkerhedsloven som et fjendtligt
retsmiddel, der kan true deres velfærd.
I denne disciplineringsmekanisme indgår også socialfaglige konstruktioner, der søger at få social kontrol over borgerne. Som eksempel kan nævnes
Hannahs case, som to gange drejes i en retning, hun selv står fremmed over
for. Første gang er, da hun får problemer i forhold til datteren, idet forvaltningen sætter spørgsmålstegn ved hendes moderevner, som forvaltningen imidlertid senere opgiver. Anden gang er den situation, hvor forvaltningen anvender en lægekonsulent, der afviser hendes speciallægeerklæring. I stedet anbefaler konsulentlægen en anden speciallæge, som han antager vil komme til et
andet og mere kommunalt ønskeligt resultat. Konsulentlægen overskrider sin
kompetence ved at angive, hvad hun skal have og ikke have af sociale ydelser. Hans opgave er alene at fortolke speciallægens erklæringer. Via disse
sociale – og retsstridige – konstruktioner kan Hannah socialiseres ind i den
sociale institutions selvforståelse og udvikle en identitet, der er hensigtsmæssig ud fra institutionens verdensbillede.
4. Normpluralisme
Det er interessant at se, at man i borgernes fortællinger og sagsbehandleres
journalfortælling samt i mere generelle udsagn ikke umiddelbart synes at
støde på det forhold, at fx økonomiske og politiske normer spiller en rolle.
Tværtimod nævnes det ofte, at man forsøger at overholde lovgivningen, og
selv om der er mange hensyn at tage, skal det jo være lovligt, som det ofte
siges. Imidlertid skrider dette billede, når man inddrager administrative og
politiske lederes fortællinger. Heraf fremgår det, at det økonomiske og politiske spiller en ganske betydelig rolle.
Man regner på, hvad førtidspension koster, hvad det koster at være på
kontanthjælp mv., hvilket er helt naturligt. Det specielle er imidlertid, at disse
budgetter får karakter af en overordnet ramme, en slags lex economicus, som
den retlige regulering må underordne sig. Når det fx besluttes, at man alene
kan finansiere 125 fleksjob, betyder det samtidig, at personen, der opfylder de
retlige betingelser for at få et fleksjob, ikke får det pga. den overliggende
økonomiske styring. Den ene socialpolitiske chef karakteriserede ligefrem
økonomi som et »gudsforbandet ord, men også et nøgleord«. Af sådanne
udsagn ses, at på områder, hvor de sociale ydelser er dyre, spiller den økonomiske og politiske regulering en ganske betydelig rolle.
Dette er på linje med Anna Christensen og Kristian Andenæs’ undersøgelser, der netop viser, at der, hvor økonomien spiller en betydelig rolle i forbin221
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delse med retsanvendelsen, er denne også i høj grad underlagt økonomiske
hensyn. Imidlertid kan dette ikke forklare, hvorfor sagsbehandlingsreglerne,
således som de fx kommer til udtryk i forvaltningsloven og retssikkerhedsloven, ikke er en del af den daglige rutine. Naturligvis er der omkostninger
forbundet med korrekt anvendelse af sagsbehandlingsregler, men det burde
være til at overse, hvis det var en del af en daglig rutine. Her er begrundelsen
nok nærmere den ideologiske afstandtagen fra jura.
5. Opsamling – lex economicus
Jeg skal nu opsamle de retlige, sociologiske og filosofiske refleksioner over
de empiriske studier og det supplement, som øvrige undersøgelser har bidraget med. Den første konklusion synes at være, at det ikke giver mening at tale
om en social retsorden som en del af en national og international retsorden.
Der er nærmere tale om tre retssfærer, eller om man vil, retsordener, der hver
har deres karakteristiske træk, der er historisk, socialt og fagprofessionelt
begrundede. Det forekommer mere hensigtsmæssigt at betragte den institutionelle sociale retsorden som en særlig retsorden, der i et eller andet omfang
indgår i en national social retsorden udviklet ud fra juristfællesskabets idealer.
Endelig en international social retsorden, der består af juristers idealer ud
fra internationale retskilder – fx EU-retskilder, Menneskerettighedskonventionen og en række FN-konventioner. Det vanskelige er herefter at beskrive
interaktionen mellem disse retsordener, herunder navnlig hvorledes juristers
ideale nationale sociale retsorden og den internationale sociale retsorden
sætter sig igennem institutionelt.
Ser vi først på den institutionsnære sociale retsorden, er der tale om den
retsorden, der konkret og faktisk udfoldes i de sociale institutioner. Den hviler på en radikal polycentri, hvor retsanvendelsen er kontekstbestemt og situationsnær, faktisk så nær, at den kan variere fra kontor til kontor. Hertil kommer, at princippet om lovlig forvaltning eller legalitetsprincippet er underlagt
en slags lex economicus, der i tilfælde af modstrid mellem lovgivning og
kommunale budgetter bestemmer, at budgetterne går forud for lovgivningen.
Det så vi på førtidspensionsområdet, hvor man regulerede antallet af førtidspensioner over byrdefordelingsreglerne – dvs. via en lex economicus – mellem stat og kommune, mens pensionslovgivningen stort set forblev uændret.
Videre er der nu indført resultatløn og resultatkontrakter for ledere, som giver
økonomistyringen et konkret institutionelt overherredømme over den retlige
regulering. Det er således lex economicus, der bestemmer, at der fx kun kan
være 125 fleksjob i en kommune, selv om fx 130 eller 150 opfylder de retlige
betingelser. Det kan udtrykkes på den måde, at anvendelse af retskilder og
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fortolkninger, eller kort sagt den juridiske metode, er underlagt en lex economicus.
Denne lex economicus tager til i styrke, jo mere omkostningskrævende en
social ydelse er. Omvendt synes den svag og måske uden betydning på områder, der ikke involverer økonomiske ressourcer synderligt. Endelig er den
institutionsnære sociale retsorden kendetegnet ved overvågning og disciplinering af en del borgere. I den forbindelse anvendes juraen ofte selektivt og
repressivt – fx ved anvendelsen af retssikkerhedslovens § 10. I disse tilfælde
løftes juraen ud af en retlig forståelseshorisont og implementeres i en ny
sammenhæng, hvor reglen anvendes repressivt og således helt fjernet fra den
del af juraen, som den retligt burde anvendes sammen med.
Den nationale retsorden kommer til udtryk i juristers idealforestilling om
de sociale retsnormer. Denne retsorden er kendetegnet ved at være bygget på
en hierarkisk og abstrakt forståelse af retten. Her bygges der på de forestillinger, som de klassiske modelbyggere, Hans Kelsen, Max Weber og Alf Ross
udviklede. Efter denne model udfindes retten via en juridisk metode ud fra
nogle retskilder. Et grundtræk ved den nationale sociale retsorden er legalitetsprincippet og forestillingen om retssikkerhed. Overgangen mellem den
nationale retsorden og en international retsorden formuleres af Kirsten
Ketscher under betegnelsen »denationalisering af retskildebilledet« (Ketscher
2002, side 152) som tidligere nævnt. Grundtanken hos Ketscher er, at statsmonopol på udformning af sociale rettigheder ikke længere kan opretholdes
pga. en udvikling af et samlet retsbillede, der inddrager EU-retskilder og
forskellige internationale konventioner. Ketscher formulerer det således
(Ketscher 2002, side 153):
»Jeg foretrækker at anvende udtrykket denationalisering i stedet for internationalisering.
Det karakteristiske er nemlig, at den danske stat får mindre indflydelse på, hvilke retskilder
og hvilken retspraksis der vandrer ind over grænserne. Den traditionelle folkeret forudsætter, at internationale retskilder er et anliggende mellem stater, mens forholdet til borgerne
er et nationalt anliggende. Der forudsættes en effektiv grænsekontrol med internationale
retskilder, som i realiteten ikke mere eksisterer. Det betyder, at de nationale og ikkenationale retskilder står side om side, og at disse skal reflekteres og omsættes i en integreret retsanvendelse.«

Spørgsmålet er imidlertid, hvorledes den denationalisering af retskildebilledet, som Ketscher her beskriver, forholder sig til en institutionsnær social
retsorden. Intet i mit empiriske studie eller de undersøgelser, jeg er bekendt
med, har systematisk inddraget internationale retskilder. Selv om der i teorien
gang på gang er påpeget svagheder ved manglende inddragelse af EU-retten,
konventionen om menneskerettigheder og FN’s børnekonvention, er jeg ikke
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stødt på kendskab til endsige praktisk anvendelse heraf i det konkrete sociale
arbejde. Disse retskilder kan ikke anses for at være en del af den institutionsnære sociale retsorden. I praksis kan de nationale og de ikke-nationale retskilder betragtes som sidestillet, således som Ketscher hævder.
Den internationale sociale retsorden har netop den karakter, som Kirsten
Ketsher beskriver. Den har mistet sin karakter af folkeret og flyder sammen
med national ret på en række områder. I første omgang hovedsagelig på det
landbrugs- og fiskeriretlige område, hvor EU-retten fuldstændig har domineret i forhold til national lovgivning. Der er imidlertid ikke tvivl om, at man på
det sociale forvaltningsretlige område udvikler den internationale retsorden
hastigt i retning af integration med den nationale retsorden. Denne problemstilling udvikles yderligere i 4. del, hvor jeg foretager en tredeling af den
sociale retsorden.
Min opfattelse vedrørende de tre retsordener er, at den institutionsnære
sociale retsorden er reel og virkelighedsnær, hvor den nationale og internationale sociale retsorden har en formel karakter og bygger på et fagfællesskab,
som har en grundlæggende anden karakter end det socialarbejderfællesskab,
der praktiserer retsanvendelsen i de sociale institutioner. Dette betyder imidlertid ikke, at juristers ideale nationale retsorden er uden betydning for retsanvendelsen i de sociale institutioner. Det har jeg givet flere eksempler på, at
den er. Imidlertid er de grundlæggende værdier, som denne retsorden bygger
på (hierarki, legalitet, retskildelære), ukendte begreber i den institutionsnære
sociale retsorden.
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Betegnelserne almindelig retslære, retsfilosofi og retsteori anvendes ofte i
flæng, og det er næppe muligt at trække sikre grænser mellem disse begreber.
Almindelig vil sige: gældende for al retsanvendelse og dermed en form for
abstrakt retslære. I nærværende sammenhæng opfattes retslæren som en speciel retslære for den sociale retsanvendelse. Det er væsentligt at forstå, at
begrebet retslære således i denne afhandling anvendes på tre forskellige måder. Dels som noget deskriptivt, dvs. som udtryk for, hvordan retsopfattelsen
faktisk er ud fra empiriske studier. I 3. del som en ideal social retslære, altså
noget normativt, som i 4. del udmøntes i en politisk, socialprofessionel og
juridisk acceptabel retslære.
Undersøgelserne i denne anden del viser, at man ikke gør brug af retligt
materiale, således som jurister forestiller sig. Begrebet korrekt retsanvendelse, der bygger på anerkendte retskilder og fortolkningsprincipper, er ikke til
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stede i tilstrækkelig grad i den sociale retsanvendelse vurderet ud fra juristers
idealfordring. Dette er ikke ensbetydende med, at bestemmelser fra den sociale lovgivning ikke er til stede, som det er fremgået ovenfor. Den særlige retlige forståelseshorisont, som jurister betjener sig af, er imidlertid ikke indlejret
i den sociale professionsforståelse. Derimod indlejres retsanvendelsen ofte
negativt og ujuridisk og får karakter af noget, der kan begrunde repressalier
over for borgerne. På den anden side er dette billede ikke ganske entydigt.
Undersøgelser foretaget af ikke-jurister, fx den tidligere refererede undersøgelse af Bengtsson og Middelboe om forældre til handicappede børn, viser,
at der må foretages nogle distinktioner. På fx handicapområdet er det således,
at kendskabet til den materielle ret i visiteringsfasen er særdeles svag, men i
det omfang det lykkes at komme igennem til en speciel enhed, der fx arbejder
med handicappede børn, er kendskabet og forståelsen for de handicapretlige
regler bedre. Billedet er således noget varierende på det materielle område,
mens det synes at være helt entydigt på det sagsbehandlingsmæssige område.
Her er der tale om et ringe kendskab til sagsbehandlingsreglerne, kombineret
med en professionel uvilje mod denne del af socialretten.
Anvendelse af den materielle ret synes imidlertid også at have vilkårlighedspræg og får sjældent fat i de nuancer, der ofte i det konkrete tilfælde kan
have stor betydning. I sagen om Henning viste det sig fx ved, at han måtte på
revalidering med SU-støtte og ikke fik den revalideringsydelse, som han efter
loven var berettiget til.
Endnu et karakteristisk træk er, at talrige retlige skøn foretages helt uafhængigt af formålsbeskrivelser og indhold i den materielle ret. Det må konstateres, at retsregler, således som de fremgår og fortolkes i anerkendte værker, kun i begrænset omfang er styrende for praksis i de sociale institutioner.
Forskellen på en traditionel retslære, fx som den kommer til udtryk hos
Kirsten Ketscher, og den retslære, jeg faktisk har konstateret tilstedeværelsen
af, ligger i begrebet »retskilde«. Retskilderne er, jf. også Ketscher 2002, side
151, grundelementer i retsvidenskaben. Det er de ikke i den særlige faglighed, som socialarbejdere arbejder ud fra. Begrebet er ikke tilstrækkeligt
kendt, og det er ofte økonomiske og politiske normer, som tillægges en højere
prioritet end retlige normer.
Med en rimelig høj grad af sikkerhed kan det siges, at der ikke alene er
normpluralisme, men at der tillige inden for denne pluralisme er en prioritering, hvor økonomiske og socialpolitiske normer kan komme til at stå over
retlige normer. Det er den situation, der i visse tilfælde er behersket af en lex
economicus, navnlig fordi det politiske, det juridiske og det økonomiske
perspektiv i praksis ofte kan være uigennemskueligt. Det specielle ved normpluralismen er, at den enkelte socialarbejder ikke indgår i en entydig hierar225
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kisk orden af økonomi, politik, jura mv. Vedkommende forholder sig snarere
til det normbillede, der tegner sig i institutionerne, ud fra en senmoderne
refleksivitet, der er varierende fra sag til sag og i forhold til kollegaer.
1. Sammenfatning
Den faktiske sociale retslære kan karakteriseres som ajuridisk. Retsnormer
der har relevans for førstegangsretsanvendelsen styrer kun i begrænset omfang praksis. Den radikale polycentri betyder ikke alene en fragmentering,
hvor den enkelte socialarbejder kan karakteriseres som privatpraktiserende,
men indgår samtidig i en normpluralisme, hvor der er en tendens til, at politiske og økonomiske normer, som en slags lex economicus, underlægger sig
retlig regulering.
Endelig må det fremhæves, at ret og retsanvendelse hverken hos borgere
eller socialarbejdere opfattes som et gode, der fx kan medvirke til, at borgeren kommer til orde i sin egen sag. Ret og retsanvendelse har nærmere karakter af noget, der truer borgeren, og noget, der kan henvises til i forbindelse
med social kontrol og disciplinering af borgeren. Denne faktiske retslære
sætter spørgsmålstegn ved helt grundlæggende juridiske værdier som fx legalitet og retssikkerhed.
I denne 2. del af afhandlingen har bestræbelsen været så virkelighedsnært
som muligt at beskrive den sociale retsorden og den retsanvendelse, der hører
til. Dette perspektiv forlader jeg nu. Således vil 3. del af afhandlingen i udpræget grad være normativt, forstået på den måde at anstrengelsen vil gå ud
på at finde ud af, hvad en retslære på det sociale område burde være, og
hvordan den kan udformes som et socialretligt ideal.
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8.

En moralsk degenereret social retsorden og immaterielle rettigheder

a.
En ideel social retslære som kritisk normativ standard
Fra afhandlingens 2. del tager vi to billeder af ret og retsanvendelse i de sociale institutioner med. Først det faktiske billede, som jeg betegner en degenereret social retsorden, der bygger på de empiriske studier og andre undersøgelser. Derefter juristernes idealfordring, der bygger på fortolkninger af regulering, afgørelser fra de sociale klageorganer, domstolene, og redegørelser fra
ombudsmanden. Da man ikke ud i den blå luft kan kritisere disse to billeder,
må der udvikles et normativt grundlag for en sådan kritik. Formålet med
denne del af afhandlingen er at udvikle en ideel retslære – et tredje billede –
der kan tjene som en normativ platform for kritik af de to billeder fra 2. del,
samt danne grundlag for refleksionerne over en praktisk mulig retslære i 4.
del.
Efter nogle indledende analyser af retsteoretisk karakter påbegynder jeg
udviklingen af en socialteori, som en retslære på det sociale område må forudsætte. Jeg tilslutter mig den kritik, som Honneth og mange andre har rettet
mod et ahistorisk, atomiseret samfunds- institutions- og menneskesyn. 3. del
er bygget op således, at jeg først undersøger, hvad jeg kan finde til brug for
en ideel social retslære i juridisk og sociologisk litteratur. Resultaterne forbinder jeg dernæst med en social teori, som udgør den normative forståelsesramme for retslæren.
Den sociale teori har anerkendelsesteorien som mikrokosmos og en forestilling om social retfærdighed som makrokosmos. Disse to dele bindes sammen af en dømmekraft, der udfolder sig på forskellige niveauer. På baggrund
af de juridiske og sociologiske analyser og den udviklede socialteori kan en
ideel social retslære opstilles.
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1. En moralsk degenereret social retsorden
Ved immaterielle rettigheder forstår jeg anerkendelse af borgerens behov for
at blive set, hørt og forstået dels som borgere i et velfærdssamfund, dels som
medlem af samfundets retsfællesskab. De empiriske studier viser, at borgere
ofte stilles ringe i forbindelse med behandlingen af deres sager i sociale institutioner, navnlig fordi de på forhånd givne holdninger og strukturer synes at
stå i vejen for gensidig anerkendelse.
Det empiriske studie giver et billede af en moralsk degenereret social
retsorden, hvis normative indhold ikke opleves som forpligtende af de sociale
retsanvendere og de ledende sociale aktører. Hos administrative og politiske
ledere taler man om økonomi, budgetter og tilføjer så i en eftersætning, at
loven selvfølgelig skal holdes. I samtaler med socialarbejderne viser det sig,
at kendskabet til ret og retsanvendelse befinder sig på et abstrakt kontekstfrit
niveau, hvor der kun er en meget begrænset faglig sproglighed til stede. Evne
til at formulere sig om ret og retsanvendelse i forbindelse med konkret socialt
arbejde er meget svag. Hertil kommer, at borgerne ikke har en oplevelse af, at
der eksisterer et omfattende katalog af sagsbehandlingsregler, som har til
formål at gøre dem synlige og handlingsdygtige i forbindelse med deres egen
sag. Den moralske degenerering af den sociale retsorden fører til det paradoks, jeg i indledningen af afhandlingen redegjorde for. Der er en høj politisk
bevågenhed omkring fx brugerinddragelse, og der lovgives i betydelig omfang herom, men det tages ikke alvorligt i de udførende led. Retsordenen er
således degenereret ved, at væsentlige politiske idealer ikke indgår som betydningsfulde professionsidealer i det sociale arbejde.
Når jeg anvender betegnelsen moralsk degenereret retsorden, kan man
stille det spørgsmål, om det ikke altid har været sådan. Det hænger noget
sammen med etikkens og juraens tabshistorie. Jeg kan ikke afvise, at den
sociale retsorden har været degenereret meget længe, måske altid. Det ville
kræve historiske studier af ret og retsanvendelse gennem er længere periode,
hvilket falder uden for rammerne af nærværende afhandling. Når jeg taler om
en moralsk degenereret retsorden, gælder det alene den aktuelle situation,
uanset om denne har været mere eller mindre permanent over tid. Der er tale
om et bredt begreb, som særligt indbefatter den forvaltningsmæssige del af
socialretten, men også får betydning for den materielle ret, som kunne tænkes
at have fået et andet indhold, hvis de processuelle regler var fulgt.
At der er tale om et moralsk problem, ses af socialarbejderes generelle animositet over for sagsbehandling, ret og retsanvendelse. Juraen har ofte karakter af et fjendebillede og noget, der ikke kan bidrage konstruktivt til socialt
arbejde. Hertil kommer, at socialpolitiske ledere i højere grad arbejder ud fra
idealer om kontraktstyring, omstillingsparathed, effektivitet og aktivering end
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ud fra idealer om menneskelig opblomstring. Disse forhold underbygger
billedet af en social retsorden, som har mistet sin forpligtende kraft.
2. Synlig eller usynlig
Spørgsmålet er, hvilken betydning det kan få, at de forvaltningsretlige regler,
der tjener til borgerens synliggørelse i sagen, ofte ikke følges. Indledningsvis
kan det være hensigtsmæssigt at se nærmere på, hvad der er kernen i immaterielle rettigheder. Vi kan retsdogmatisk tage udgangspunkt i den bestræbelse
på borgerinddragelse, som bl.a. fremgår af den socialretlige reform fra 1998.
Bestræbelsen består i en styrkelse af regler om bl.a. sagsbehandlingsfrister,
vejledning, særlig tilrettelæggelse af sagerne så borgerne reelt kan medvirke
mv. I Socialministeriets vejledning (nr. 90 af 7/6 2000 pkt. 9) fremgår endvidere ministeriets fortolkning af god forvaltningsskik. Nøgleordene er bl.a.
»borgeren skal medinddrages«, »oplysning om praksis skal være tilgængelig«, »samvirke med borgeren«. Man kan spørge, om dette ikke er tilstrækkeligt? Hvad kan der gøres mere end i retlige forskrifter at stille en række krav
til forvaltningerne? Det rette svar er efter min opfattelse, at problemerne ikke
er udelukkende af retsdogmatisk karakter, dvs. de kan ikke løses ved ny lovgivning, men kræver andre retlige analyser og tiltag. I centrum for disse analyser står det, som jeg kalder immaterielle rettigheder.
Begrebet immaterielle rettigheder forbindes normalt med immaterialretten,
der angår beskyttelse af rettigheder til litterære og andre kunstneriske værker.
Jeg anvender begrebet i en anden sammenhæng, hvor kernen er borgernes ret
til imødekommelse af visse immaterielle behov i den sociale retsanvendelse.
Fraværet af immaterielle rettigheder viser sig ved, at borgeren nærmest er
ikke-eksisterende i den sociale retsanvendelse. Som det fremgår af de tre
fortællinger, er der ofte tale om personer med en betydelig sårbarhed, som har
svært ved at være aktivt til stede som et moralsk handlende individ i forhold
til ofte sprogligt overlegne socialarbejdere. Med et begreb fra Honneth (2003,
side 98) kan man sige, at borgerne ofte, når de henvender sig til en socialforvaltning, er usynlige som personer med rettigheder, mens de naturligvis i
visuel forstand er synlige. Vi ser samtidig i interview med borgerne, at de
ikke kan komme til orde, da man ikke vil høre på dem til trods for, at borgerne igen og igen forsøger at vægre sig mod egen usynlighed. Eksempelvis
Henning, der flere gange kontakter socialforvaltningen for at fortælle om sin
egen situation eller høre, hvordan det går med et eller andet forløb, samtidig
med at han giver udtryk for, at sagsbehandlerne ikke har forståelse for hans
særlige problemer.
Honneth (Honneth 2003, side 110) anfører, at anerkendelse er nødvendig
for at se et menneske. Denne anerkendelse har en ekspressiv karakter. Poin229
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ten er, at anerkendelse ikke blot er ensbetydende med at registrere personens
fysiske tilstedeværelse og visse fakta som fx alder, civilstand, uddannelse,
arbejdsmæssige situation mv. I anerkendelsens ekspressive karakter ligger, at
socialarbejdere tilfører noget til det blot at registrere borgeren. Tillægget
består i gennem sprog og kropshandlinger at signalere imødekommenhed og
vilje til at sætte sig i borgerens sted. Flere af borgerne giver udtryk for, at
socialarbejderen virker nedladende og afvisende, hvilket kan karakteriseres
som ekspressive krops- og sprog handlinger, der tilkendegiver det modsatte
af anerkendelse. Honneth formulerer det således (Honneth 2003, side 111):
»I et kærligt smil artikuleres der en motivmæssig villighed til omsorgshandlinger, mens
den respektfulde hilsen snare udtrykker den negative villighed til at give afkald på alle blot
strategiske handlinger.«

Disse ekspressive udtryk kan ifølge Honneth sammenlignes med Kants begreb om agtelse. Han tolker Kant på den måde, at forestillingen om et andet
menneskes værdi modvirker min selvkærlighed.
Der ligger nogle centrale moralske principper i Kants begreb om agtelse,
som udfoldes mere omfattende af Hegel, hvilket vil blive uddybet senere.
Tanken er den, at jeg ved at tilskrive et andet menneske en værdi i sig selv
tillægger dette menneske en autoritet over mig. Der er tale om en autoritet,
der begrænser socialarbejderens vilkårlighed og usaglige handlinger i forhold
til andre mennesker. Omvendt hvis jeg ikke tilskriver en person nogen værdi
eller med andre ord ikke tillægger personen agtelse, ja så kan jeg i princippet
behandle den pågældende som en ting. Honneth udtrykker dette forhold således (Honneth 2003, side 116f):
»Hvis det, som Kant betegner som en »forestilling om en værdi«, har form af vurderende
erfaringer, som enhver voksen ved en vellykket socialisering normalt råder over, så har det
vidtrækkende konsekvenser for forholdet mellem erkendelse og anerkendelse. Anerkendelsen er… den ekspressive bekendtgørelse af en individuel decentrering, som vi fuldbyrder
med en persons værdi for øje. Vi tilkendegiver gennem de tilsvarende kropsudtryk og
gebærder offentligt, at vi på grund af den anden persons værdi indrømmer denne person en
moralsk autoritet over os, som begrænser realiseringen af vores spontane impulser og
tilbøjeligheder.«

Denne autoritet over socialarbejderen har borgerne meget ofte ikke. I den
terminologi, som Honneth låner fra Kant, betyder det reelt, at borgerne ikke
opfattes som ligeværdige i forhold til sagsbehandleren og derfor ikke har den
agtelse, som de normalt ville tilskrive ligestillede. I min terminologi er der
tale om fravær af immaterielle rettigheder.
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Følgerne af denne usynliggørelse af borgerne viser sig ved forskellige
former for disrespekt. Ofte sker frakendelsen af immaterielle rettigheder over
for borgere, som hører til bestemte grupper (etnicitet, køn, alder, sociale problemer etc.). Frakendelsen betyder, at disse borgere ikke betragtes som fuldt
moralsk tilregnelige. De har ikke en status som en værdig borger, der moralsk
ansvarligt kan indgå i sin egen sag. Denne form for disrespekt nedbryder
ifølge Honneth borgernes selvrespekt.
Disrespekten viser sig også ved, at borgernes livsformer ofte nedværdiges
og tilskrives en lavere social status end fx borgere på arbejdsmarkedet. Det
viser sig i empirien ved, at det at være på arbejdsmarkedet er en højt prioriteret socialfaglig værdi, mens begrundelserne for ikke at være det ikke prioriteres. En politisk leder bekræfter tendensen i retning af en udvikling fra socialpolitik til arbejdsmarkedspolitik. Det fører til en form for kulturel nedvurdering af bestemte måder at leve sit liv på og fører til tab af selvværd, da netop
selvværd er forbundet med individets egen livsform.
Med disse betragtninger vil jeg vise, at immaterielle sociale rettigheder er
intimt forbundet med borgernes selvforhold. Man kan sige, at immaterielle
rettigheder udgør den mest basale retlige forudsætning for, at man kan tale
om retssikkerhed og legalitet. Det giver ikke mening at tale om disse grundlæggende juridiske begreber eller om fx medinddragelse uden at gøre sig
nogle helt grundlæggende tanker om, hvorledes der konkret, institutionelt kan
tildeles immaterielle sociale rettigheder til borgerne.
Honneths tanker om anerkendelse og synlighed repræsenterer en position,
der inddrager et institutionsperspektiv. Dette perspektiv er ikke til stede i
samme grad hos Lévinas, som alligevel har beslægtede synspunkter. Ifølge
Lévinas er »den anden«, og navnlig den andens ansigt, grundlæggende for
menneskets samvær og fællesskab (Lévinas 1996, side 15). Den anden kan
være et familiemedlem, en ven, en kollega eller en hvilken som helst person,
som man har et mere eller mindre forpligtende forhold til. Når fx en borger
henvender sig i en socialforvaltning og fortæller om en social begivenhed, er
borgeren den anden i forhold til socialarbejderen. Pointen hos Lévinas er, at
den andens blik, borgerens blik, forpligter socialarbejderen til et ansvar, som
rækker ud over, hvad der følger af regler, teorier og metoder (Lévinas 1996,
side 190). Det skyldes, hævder Lévinas, at vi først ved, hvad et menneske er i
møde med det andet menneske, hvis blik forpligter os til et ansvar.
Lévinas’ påstand er, at det, der gør det så vanskeligt for os at se den andens blik, er, at vi i for høj grad bygger på en teoretisk fornuft, dvs. vi søger
at løse fx sociale problemer igennem begreber, regler og metoder, der reducerer og neutraliserer alt, hvad blikket møder til noget velkendt (Lévinas 1996,
side 97). Af denne grund betragtes Lévinas som ansigtsfænomenolog. Det er
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ansigtet, eller nærmere blikket, der udtrykker en virkelighed og ikke teoretiske begreber og kategorier. Efter min bedømmelse er der nogle væsentlige
pointer hos Lévinas, men det er for vidtgående at afskrive enhver teoridannelse, som på godt og ondt repræsenterer teoretiske forsøg på at beskrive den
verden, som vi lever i.
Tager vi to eksempler, kan nævnes Klaus eller Henning, hvor man for
Klaus’ vedkommende søger et socialpædagogisk opholdssted, ikke ud fra
Klaus’ blik og dermed hans livsverden og selvforståelse men ud fra, hvad
man kan finde i forvaltningen af muligheder. For Hennings vedkommende
bliver han sendt rundt fra det ene behandlingstilbud til det andet, hvor han
føler sig ydmyget, da han ikke opfatter sig selv som hjerneskadet eller psykisk syg, hvilket imidlertid ikke ændrer på forholdet. I disse tilfælde ser socialarbejderen ikke nødens autoritet i Hennings eller Klaus’ blik. Der kan også
– som Honneth gør – henvises til Kants forestilling om agtelse, hvor menneskets værdi udgør en autoritet over den andens egoisme. Denne autoritet er
ikke til stede i disse eksempler.
3. Personretten
Inger Dübeck har fremdraget nogle problemstillinger, der er relevante i nærværende sammenhæng. Man kan sige, at hun beskriver en del af en tidligere
personret, som har paralleller til min anvendelse af begrebet immaterielle
sociale rettigheder. Dübeck foretager en historisk undersøgelse for at finde ud
af, hvad man kan forstå ved en persons ret. Hun fremhæver fra dansk retsteori
Laurits Nørregaard, der under påvirkning af Wolff opdelte retten i »Den medfødte Naturens Ret« og i »En hypotetisk Naturens Ret« (Dübeck 1997, side
18). Førstnævnte kategori er pligter mod Gud, pligter mod sig selv, de medfødte pligter mod andre mennesker, pligter i forhold til de umælende dyr og
menneskets medfødte rettigheder. Under den hypotetiske, dvs. den betingede
naturret, hører tingsretten og selskabsretten – herunder familieretten og personretten.
I Nørregaards fremstilling af naturretten er der ikke alene tale om pligter
imod sig selv, men også imod andre mennesker. Dübeck følger personbegrebets udvikling fra 1700-tallet op gennem 1800-årene. Interessant er den definition, som A.W. Scheel gav personretten, nemlig ud fra begreberne retsevne
og retshabilitet, som ifølge ham var knyttet til en forestilling om moralsk
frihed. Det er en interessant betragtning, da også Honneth i sin analyse af
manglende retlig anerkendelse, disrespekt, netop kommer frem til, at denne
form for disrespekt er en krænkelse af borgerens moralske handlefrihed. Dübeck fortolker Scheel således, at begrebet »person« (eller retssubjekt) falder
sammen med begrebet »menneske«, således at ethvert menneske er et rets232
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subjekt (Dübeck 1997, side 28f). Denne fortolkning er interessant, da Honneth i sine retsteoretiske analyser peger på noget tilsvarende, nemlig at (Honneth 1996, side 120) »respect for persons ... may simply be respect for their
rights, so that there cannot be the one without the other«. Hos Honneth, der
citerer fra Feinberg, er pointen, at velfærdssamfundets mange abstrakte rettigheder ofte ikke har betydning i praksis, da borgerne ikke i det institutionelle arbejde opfattes som retssubjekter, der konkret har disse rettigheder.
Dübeck fører sin undersøgelse helt frem til Ernst Andersens »Personretten« fra 1977, hvor personretten kort og godt bestemmes som »Indledning til
Formueretten«. Hun konkluderer, at formueretten og familieretten i universitetssammenhæng stort set har opslugt hele personretten, hvorved det let
glemmes, at begge fagdiscipliner er udsprunget af personretten (Dübeck
1997, side 29f).
Denne historiske udvikling er efter min bedømmelse betydningsfuld, da
den viser, hvorledes retsteorien fra 1700-årene og op til vor egen tid som
udgangspunkt har været en personret, som har udviklet sig i retning af en
formueret, hvor vi sædvanligvis ved en juridisk person forstår et aktieselskab,
en forening eller en fond. Vi taler stadigvæk om rets- og handleevne i forbindelse med umyndighed, men ikke om det immaterielle indhold heraf.
Efterfølgende taler Dübeck om personlighedsretten, der omfatter »retten
til at varetage egne anliggender« og »pligten til at varetage andres anliggender«. Første punkt vedrører borgerens autonomi, mens anden del angår omsorg, ansvarlighed, beskyttelse, ikke-diskrimination, retfærdighed og retssikkerhed mv. (Dübeck 1997, side 40). Disse to hovedområder er beslægtet med
det, som Honneth og Forst kalder borgeren som juridisk person eller borgeren
som medlem af retsfællesskabet. Dübeck behandler herefter personlighedsbegrebet i forhold til en række særlige problemstillinger som fx kvinders ret
til abort, børneret, psykiatriske patienter, narkomaner mv. Dübeck har fremdraget en del af en tidligere dansk retstradition, der på nogle punkter er beslægtet med grundtankerne i denne afhandling.
4. Immaterielle rettigheder alene er ikke tilstrækkelige
Immaterielle rettigheder findes på flere niveauer. Mest grundlæggende i form
af anerkendelse af enhver borger som juridisk person – dvs. som medlem af
det konkrete retsfællesskab. Jeg betegner denne tanke som »retstanken«. Der
er imidlertid også institutionelle og kommunikative niveauer, når vi taler om
immaterielle sociale rettigheder. Spørgsmålet er hvorledes disse rettigheder
implementeres i socialt arbejde, herunder hvorledes socialarbejderen kommunikativt kan understøtte muligheden for, at borgeren får disse rettigheder?
Sammenfattende kan man sige, at det karakteristiske ved immaterielle sociale
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rettigheder er, at de som udgangspunkt ikke fremgår af lovregler eller myndighedernes praksis – dvs. af almindelige anerkendte retskilder, men forudsættes i de mange bestemmelser om medinddragelse, fx retssikkerhedslovens
§ 4.
Immaterielle sociale rettigheder hviler på nogle grundlæggende betragtninger om værdighed, menneskeligt samvær og muligheden for, at enhver
borger kan udvikle en social identitet, der sætter ham eller hende i stand til så
vidt muligt at udfolde sig som arkitekt i sit eget liv. Det bør erindres, at mit
fokus er retsanvendelse i socialt arbejde, og jeg udtaler mig ikke om betydningen af immaterielle rettigheder på andre retsområder. Dog må man antage,
at der kan forekomme lignende fænomener på fx det sundhedsretlige, miljøretlige og arbejdsretlige område, mens immaterielle rettigheder har mindre
betydning i retssager, hvor procesgarantierne er til stede på en ganske anden
måde end fx i socialforvaltninger.
5. Procesrettigheder
Det fremgår af det empiriske studie, at de procesrettigheder, som fremgår af
forvaltningsretten, herunder retssikkerhedsloven og lov om offentlighed i
forvaltningen, kun er meget svagt til stede i sagsbehandlingen. I den danske
diskussion drøftes spørgsmålet om forholdet mellem formel og materiel retssikkerhed ofte i forbindelse med effektivitet i de offentlige institutioner. Jeg
går ikke her nærmere ind i redegørelsen for begreberne materiel og formel
retssikkerhed, da der findes en overvældende litteratur herom.
Som en udmærket introduktion kan henvises til Rønsholdt 2001 kap. 2 og
Henrichsen 1997, 2. del. En noget anden tilgang til retssikkerhedsbegrebet
foreligger hos Aleksander Peczenik Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation. Norstedts Juridik, Stockholm 1995.
Peczenik opfatter formel retssikkerhed som magtudøvelse på grundlag af
retsregler, der er forudsigelige, mens materiel retssikkerhed yderligere fordrer, at retsanvendelsen er etisk antagelig. Materiel retssikkerhed kræver
derfor ifølge Peczenik, at retshåndhævelse eller myndighedsudøvelse er forudsigelig og samtidig er etisk antagelig (Peczenik 1995, side 94).
I dansk teori har man opfattet sagsbehandlings- og proceskrav som subsidiære i forhold til den materielt retlige del ud fra den betragtning, at sagsbehandlingskravenes primære sigte er en realisering af hjemmelsgrundlaget i
den konkrete afgørelse (Rønsholdt 2001, side 78). Rønsholdt opererer med en
vægtforskydning, således at der er behov for styrkelsen af processuel retssikkerhed i de situationer, hvor det materielle grundlag ikke er klart, og omvendt
synes den processuelle retssikkerhed at være mindre påkrævet, hvor regelbindingen i hjemmelsgrundlaget er klar. Dette er jeg for så vidt enig i, blot med
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den tilføjelse, at der efter min bedømmelse er en langt mere intim sammenhæng mellem processuel retssikkerhed og materiel retssikkerhed på det sociale område, end man tidligere har antaget. Socialretten bygger på en forudsætning om, at borgeren inddrages på en sådan måde, at han eller hun kan være
aktiv i sin egen sag. Dette ideal kan ikke opnås eller tilnærmes uden rimeligt
klare og velafgrænsede procesrettigheder for borgeren, som ikke uden videre
anerkendes af socialforvaltningen.
Retssikkerhedsbegrebet er en del af oplysningsprojektet og har som kerneidealer forudberegnelighed og gennemskuelighed. Det er vanskeligt at erklære sig uenig i disse idealer, som samtidig indeholder grundlæggende principper for et demokrati, hvor borgere har mulighed for at kunne udfolde sig i
private såvel som offentlige anliggender på et informeret grundlag. Af flere
grunde er disse idealer kommet alvorligt i krise. Hvis man opererer ud fra en
retsopfattelse, der er karakteriseret som moderne, vil der ofte opstå en blindhed for disse ændringer. Udviklingen indeholder et paradoks. På den ene side
den omtalte fragmentering og opløsning af vidensbegrebet, på den anden side
en øget informationsteknologi, der muliggør, at socialarbejdere, ledere og
politikere forholdsvis enkelt kan skaffe sig et betydeligt antal relevante informationer til brug for deres arbejde. Sidstnævnte synes imidlertid ikke at
have øget forudsigelighed eller gennemskuelighed for den borger, der kontakter en socialforvaltning. Dette paradoks skal netop ses i forbindelse med, at
der er mange forskellige opfattelser af, hvad viden er, og hvad korrekt faglig
handlen er, samt hvorledes retsregler skal fortolkes. Alle disse informationer i
deres mangfoldighed er alle til stede fx på internettet og derfor til fri disposition for centrale aktører.
De fleste socialarbejdere og andre aktører har nemt ved at skaffe sig relevante informationer. Imidlertid er erfaringen fra de empiriske studier, at socialarbejderne ikke benytter sig heraf. De oplyser, at de har adgang til elektroniske medier, men det er ikke noget, der indgår i deres daglige arbejde. Netop
dette forhold understøtter tesen om, at der er tale om et retslæreproblem, og
det, der mere konkret er på spil, er spørgsmålet om den professionsmæssige
holdning til det at inddrage retligt materiale rutinemæssig i det sociale arbejde.
6. Rettigheder og rationelle bureaukrater med veldefinerede faglige idealer
Det vanskelige spørgsmål handler om, hvorvidt processuel retssikkerhed og
materiel retssikkerhed kan forenes med en faktisk forvaltningsvirksomhed,
der i høj grad bygger på ikke-juridiske fagligheder, således som det fx kendetegner socialt arbejde. I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt at tage
udgangspunkt i Carsten Henrichsens disputats om retssikkerhed og moderne
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forvaltning, hvor denne problemstilling står centralt. Kapitel 5 i afhandlingen
bærer titlen »Den retsstatslige fejlslutning«, og her anfører Henrichsen, at
jurister og den forvaltningsretlige teori har en (Henrichsen 1997, side 223).
»Nostalgisk længsel efter retsstaten, drømmen om den tid, hvor den offentlige forvaltning
var underkastet en fuldstændig materielretlig normering, og hvor retssikkerhedsidealet
kunne formuleres som et krav om korrekt subsumption i henhold til faste retsregler, og
dermed om størst mulig forudsigelighed i myndighedernes behandling af de korrekte
sager«.

Det er vanskeligt at eftervise, om den tilstand, Henrichsen her beskriver,
nogensinde har eksisteret. Det ville kræve historiske studier af betydeligt
omfang. Som tidligere nævnt i forbindelse med Kristian Andenæs’ undersøgelser kan man muligvis antage, at processuel retssikkerhed i form af efterlevelse af forvaltningsrettens regler aldrig har været til stede i det institutionelle
sociale arbejde. Imidlertid er der den sandhed i Henrichsens beskrivelse, at
mange jurister arbejder ud fra en antagelse om, at retssikkerhedsgarantier rent
faktisk eksisterer.
Henrichsen mener ikke, at det er det store problem. Hans argumentation er
følgende (Henrichsen 1997, side 224):
»Ræsonnementet er – lidt polemisk udtrykt – at kan man ikke forlange korrekte, i betydningen lovmæssige beslutninger, kan man i det mindste kræve, at det er de – efter reglerne
– kompetente personer, der træffer beslutningerne, at de ikke er inhabile, at sagsbehandlingen foregår under behørig iagttagelse af parternes synspunkter, og at afgørelsen i øvrigt
begrundes og ledsages af klagevejledning m.v.«

Den fejlslutning som retsstatsjuristerne begår, beskriver Henrichsen således
Henrichsen 1997, side 225):
»For det turde være åbenbart, at de traditionelle – processuelle – retssikkerhedsgarantier
dels ikke kan have nogen synderlig effekt i situationer, hvor der ikke kan fastlægges klare
entydige kriterier for, hvad der skal forstås ved en materiel korrekt behandling af borgeren,
og dels kan have nogle uønskede bieffekter for den behandlingsmæssige virksomhed på de
offentlige institutioner, som kan være nok så alvorlige.«

Jeg er for så vidt enig i det, som Henrichsen betegner som retsstatsjuristernes
fejlslutning, men Henrichsen overser efter min opfattelse en væsentlig faktor.
De kompetente personer i forvaltningerne, som Henrichsen støtter sig til,
findes næppe i dag. Det er Webers rationelle forvaltere, som Henrichsen
beskriver. De har kompetence i retlig forstand, men de har ikke tilstrækkelige
retlige og etiske faglige, herunder immaterielle kompetencer. De empiriske
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studier viser, at de kompetencer, som Henrichsen forudsætter, ikke er til stede. Når Henrichsen når til dette resultat, er den væsentligste årsag, at han
arbejder ud fra forestillingen om moderne institutioner, der forvalter upartisk
og løsrevet fra politiske og økonomiske herredømmeforhold. Det klassiske
ideal fra Max Weber om den veluddannede bureaukrat, der handler rationelt
ud fra veldefinerede faglige idealer, som han eller hun deler med et fagfællesskab (Weber 1994, side 91), findes ikke længere.
Ud over mine egne studier viser andre store undersøgelser, at Webers
idealtypiske embedsmand er i krise. Betegnelsen privatpraktiserende socialrådgiver, socialarbejder, der bygger på privatlivets erfaringsbase, samt at der
ikke i de kommunale institutioner sker en fagudvikling eller fælles faglig
refleksion over, hvad der skal bygges på i det sociale arbejde, viser dette. Den
enkelte socialarbejder har sin egen forretning. Dette forhold betyder, at den
argumentation, Henrichsen fremfører for at kunne acceptere en reduceret
processuel og materiel retssikkerhed, ikke holder.
I en anmeldelse af Henrichsens disputats skriver Peter Blume (Blume
1998, side 111), at der skal tages hensyn til den forvaltningsmæssige virkelighed, og han kritiserer Henrichsens afhandling for at være virkelighedsfjern,
da der ikke er foretaget egentlige studier af livet. Denne indvending er væsentlig og svarer til den indvending, jeg tidligere i 1. del har rettet imod Kirsten Ketschers og John Klausens socialretlige fremstillinger. Blume kritiserer
videre (Blume 1998, side 114), at der ikke hos Henrichsen er foretaget en
dybere retsteoretisk undersøgelse. Også denne indvending kan jeg tilslutte
mig. Hvis der skal ske en egentlig fornyelse af teorien, må der ske et brud
med tidligere opfattelser, som kan være vanskelig at udlede alene på baggrund af litteraturstudier.
Den tanke, som ligger hos Henrichsen og også kommer til udtryk hos
Peter Bogason og Kirsten Ketscher (Ketscher 2002, side 93), hvorefter den
formelle ret bør holdes på en vis afstand af den konkrete forvaltningsvirksomhed, er efter min opfattelse fejlagtig. Professionsnormerne på det socialfaglige område indeholder ikke etiske normer eller andre faglige forestillinger, der reelt kan bringe borgeren til orde eller gøre denne synlig i det konkrete sociale arbejde. Der er ingen tvivl om, at de gode viljer er til stede i kontekstfrie diskussioner på kurser mv., men i de konkrete situationer peger alle
undersøgelser, inklusiv mit eget empiriske studie på, at forskellige former for
magt og kontrol spiller afgørende ind og hindrer borgernes tilstedeværelse i
sin egen sag. Derfor burde der arbejdes videre ud fra den opfattelse, at procesrettigheder i en forenklet form bør være en del af socialarbejdernes faglige
beredskab, der rutinemæssigt bringes til anvendelse i det sociale arbejde med
borgeren. I afhandlingens 4. del skal jeg nærmere udbygge en procesrettig237
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hedsmodel, som efter min bedømmelse må kunne accepteres af såvel jurister
som socialarbejdere.
Indtil videre kan det konkluderes, at der vedrørende processuelle rettigheder må arbejdes ud fra en antagelse om enhed. Det vil således ikke være hensigtsmæssigt eller acceptabelt, at der sker en fragmentering af de procesretlige regler, således at man fx i kommuner kan vælge, om man vil give aktindsigt, medinddragelse af borgeren eller foretage notater af relevante informationer mv. Her spiller begrebet om det senmoderne ind, idet der her er tale om
rester af et retligt hierarki, som der ikke bør gås på kompromis med.
7. Materielle rettigheder alene er ikke tilstrækkelige
Der er en trinfølge mellem immaterielle, processuelle og materielle rettigheder, som i deres indhold og mål er ganske forskellige. Rent instrumentelt via
en metode kan man næppe sikre processuelle og materielle rettigheder. Så
længe rettigheder er formelle og abstrakte, forbliver de ofte uinteressante i det
konkrete institutionelle arbejde. Det betyder, at man kun gennem anerkendelse af borgeren som juridisk person, dvs. som medlem af samfundets retsfællesskab i det konkrete møde, kan forestille sig, at borgeren reelt tillægges
processuelle og materielle rettigheder.
Ofte opfatter man materiel retssikkerhed som det forhold, at borgeren reelt
får de rettigheder og pålægges de pligter, som følger af lovgivningen. I den
forbindelse henviser man til legalitetsprincippet, som betegner lovlig forvaltning og forestillingen om materiel retssikkerhed. Tanken er, at socialarbejdere har deres professionsmæssige faglighed at støtte sig til, og heri indgår anvendelsen af materiel ret. Imidlertid viser det sig i praksis, at animositet mod
juraen og den heraf følgende moralske degeneration kan hindre selv nyvedtaget lovgivning i at sætte sig igennem.
Et eksempel på det første (animositet mod lovgivning) er den pensionslov,
der trådte i kraft 1/1 2003 (den såkaldte førtidspensionsreform, lov nr. 137
fremsat 15/12 2000). Af lovens § 19 fremgår det, at grundlaget for en afgørelse af førtidspension bl.a. består af en redegørelse for den pågældendes
ressourcer samt muligheden for at anvende og udvikle dem. I lovmotiverne til
denne bestemmelse gives en detaljeret redegørelse for de 14 parametre, der
skal gennemgås til afklaring af en persons arbejdsevne.
Det drejer sig om følgende parametre: Pkt. 1 angår drømme og ønsker.
Dette punkt indeholder borgerens drømme om ønsker og visioner for sin egen
fremtid, herunder forholdet til arbejdsmarkedet. Pkt. 2 handler om uddannelse, som borgeren har påbegyndt og gennemført eller afbrudt samt evt. kompetencegivende kursusforløb. Pkt. 3 omhandler indlæringsevne, som kan belyses ud fra borgerens erfaring med at tilegne sig ny viden. Pkt. 4 handler om
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intelligensmæssige forudsætninger for at få overblik og indsigt og håndtere
normale og komplekse arbejdsfunktioner. Pkt. 5 handler om arbejdsmarkedserfaringer. Pkt. 6 handler om arbejdsidentitet dvs. om, hvorvidt borgeren kan
se sig selv som selvforsørgende og med hvilket tidsperspektiv. Pkt. 7 handler
om fritidsinteresser, mens pkt. 8 handler om præstationsforventninger, hvor
det søges afklaret, hvilke forventninger borgeren har til sine præstationsevner
på arbejdsmarkedet og sine præstationer i øvrigt. Pkt. 9 handler om konfliktberedskab, hvor der tilstræbes en afklaring af borgerens typiske reaktionsmønster, når der opstår konflikter. Pkt. 10 indeholder sociale kompetencer,
der drejer sig om personlig hygiejne, almindelig fremtræden og forståelse for
spilleregler (»takt og tone«). Pkt. 11 handler om omstillingsparathed, hvor
erfaring med at skulle tilpasse sig og fungere i nyere omvendte sammenhænge, nærmere undersøges. Pkt. 12 handler om støtte i netværk, dvs. familieforhold, venskaber og omgangskreds. Pkt. 13 handler om bolig og økonomi og
pkt. 14 om helbredsforhold. Jeg har kun citeret stikord fra de 14 punkter, der i
lovmotiverne er langt mere uddybede. Endvidere gives der en længere beskrivelse af proceduren for arbejdsevnevurderingen. I punkterne A-I gives
nogle meget konkrete anvisninger på fremgangsmåden.
Arbejdsevnemetoden hviler på et arbejde igangsat af Socialministeriet i
samarbejde med konsulentfirmaet Deloitte Consulting og en række bidragsydere og mundede ud i bogen Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse,
udvikling og vurdering af arbejdsevne fra 2001. De 14 parametre i lovmotiverne bliver i denne lærebog reduceret til 12 uden videre refleksioner. Efter
den traditionelle retskildelære tillægges lovmotiver ganske stor betydning,
ikke alene ved fortolkning men også som retskilder i sig selv – det som jurister kalder for subjektiv fortolkning (Zahle 1999, side 27 og Blume 2000,
side 25).
Det betyder dog ikke, at der sker en retliggørelse af det socialfaglige felt,
således forstået at det sociale arbejde nu udføres ud fra lovgivning. I socialfaglige drøftelser på kurser og lignende arbejdes der imidlertid ikke med 14
parametre i diskussionerne om arbejdsevnemetoden, således som forarbejderne anviser, derimod arbejdes der med 12 elementer. Drømme og ønsker,
der indeholder borgerens visioner om deres fremtid, er udgået, og der er sket
nogle sammenlægninger af nogle andre punkter. Ud fra en traditionel juridisk
fortolkning kan man hævde, at jo mere specifikke lovmotiver er, desto større
betydning har de som retskilde. Her står vi over for 14 særdeles specifikke
punkter, som må antages at udtrykke gældende ret, som imidlertid i praktisk
socialt arbejde er ændret.
Der er tale om ofte meget komplekse problemstillinger, men min pointe
med dette eksempel er, at netop anerkendelsesdelen – drømme, ønsker og
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visioner for sin egen fremtid – er gledet ud af den retlige tekst, uden at nogen
tilsyneladende ser dette som et problem. Der er tale om et eksempel på den
tidligere omtalte moralske degenerering af socialretten.
Det næste eksempel på, at materielle rettigheder ofte må bygge på immaterielle sociale rettigheder, hvis borgerne reelt skal oppebære dem, angår
fjeksjob. Det empiriske studie viser eksempler på, at borgeren ikke får de
materielle rettigheder, fx fleksjob, som de efter lovgivningen har krav på.
Administrative og politiske ledere henviste til økonomihensyn, hvor den
offentlige regulering gennemføres gennem budgetter, som sætter tal på, hvor
mange fleksjob man kan have pr. år.
For at øge den beskæftigelsesmæssige effekt af fleksjob blev reglerne
herom flyttet fra Socialministeriet til Beskæftigelsesministeriet ved lov nr.
416 af 10/6 2003, navnlig §§ 69 og 70 i denne lov. Af disse bestemmelser
fremgår det, at kommunen sørger for, at personer under 65 år med varige
begrænsninger i arbejdsevnen har mulighed for ansættelse hos private eller
offentlige arbejdsgivere i fleksjob. De nærmere betingelser fremgår af samme
lovs § 70.
Eksemplet viser en materiel rettighed, som borgere, der opfylder visse
betingelser, har et retskrav på, men som samtidig i praksis er underlagt økonomisk styring. Regelgrundlaget skifter fagministerium, fra et socialpolitisk
til et beskæftigelsespolitisk ministerium. Samtidig viser de empiriske studier,
at lokal økonomisk regulering spiller en betydelig rolle. Dette forhold rejser
spørgsmålet om lovgivningskvalitet, nemlig hvorvidt man politisk og juridisk
kan eller bør tildele borgerne rettigheder, som kommunerne ikke ser sig i
stand til at imødekomme på grund af økonomiske forhold. I Justitsministeriets vejledning af 26. september 2000 om lovkvalitet fremgår det under overskriften »Økonomiske konsekvenser for det offentlige«, at et lovforslags
bemærkninger bør indeholde et skøn over de økonomiske konsekvenser for
stat, amtskommuner og kommunerne. Sådanne konsekvenser angives såvel
for det finansår, hvor loven træder i kraft, som for de efterfølgende år, såfremt
den fulde virkning først viser sig senere. Her er tale om et velkendt fænomen,
som har været drøftet politisk adskillige gange. Til god lovkvalitet hører, at
man ikke vedtager lovgivning, der ikke kan finansieres af kommunerne –
herunder socialforvaltningerne.
Det handler imidlertid også om legalitetsprincipper. Herefter må forvaltningens virksomhed ikke stride imod beskæftigelsesindsatslovens §§ 69 og
70, ligesom den økonomiske begrænsning, der foretages ved at operere med
et fikseret antal fleksjob, skal have lovhjemmel. Begge disse elementer i
legalitetsprincippet opfyldes ikke, og det giver ifølge det empiriske studie
ikke anledning til særlig bekymring hos administrative og politiske ledere.
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Man kan konkludere vedrørende materielle rettigheder, at et centralt begreb
som legalitetsprincippet ikke indgår i det professionelle sociale arbejde med
afgørende vægt. Ud over eksemplet med fleksjob har jeg nævnt arbejdsevnemetoden, som sætter sig igennem i social praksis med et andet indhold, ofte
ud fra andre lokale fortolkninger. Jeg kunne ud fra empirien nævne eksempler
af lignende karakter vedrørende førtidspension og sygedagpenge, kort sagt,
de kostbare velfærdsydelser.
Der er behov for en rehabilitering af legalitetsprincippet, således at materielle rettigheder på det socialretlige område inddeles i kategorier ud fra en
erkendelse af, at der er økonomiske grænser for, hvor meget man politisk
ønsker at betale på dette område. Dette forhold vil blive uddybet i afhandlingens 4. del. Her kan blot anføres, at en gruppe af materielle rettigheder bør
have en universel karakter fx ret til skolegang, sygehusbehandling, hjælp
under sygdom og støtte til børn og unge. En anden kategori kan fx indeholde
ret til fleksjob, førtidspension ol. En tredje kategori kan bestå af ledsagsordninger og tilsvarende sociale ydelser. Vedrørende de to sidste kategorier kan
man overveje at lade de enkelte kommuner fastsætte niveauet herfor.
8. Sammenfatning
Der tegner sig et billede af en degenereret social retsorden, hvor borgere, der
henvender sig til socialforvaltningen, ofte underlægges kontrollerende og
disciplinerende normer, der reelt hindrer de pågældende i at medvirke i egen
sag, hvilket er en grundlæggende forudsætning for den sociale lovgivning.
Navnlig den almindelige forvaltningsret og retssikkerhedsloven har som
intention at styrke borgerens position i forhold til de offentlige institutioner,
men denne målsætning synes langt fra opfyldt. Centrale juridiske principper,
som fx retssikkerhed og legalitetsprincippet, er ikke til stede i et tilstrækkeligt
omfang i praktisk socialt arbejde og heller ikke i den selvforståelse, der knytter sig hertil.
De vanskeligheder, der fremstår efter det empiriske studie, vedrører først
og fremmest det forhold, at socialarbejdere ikke har et egentligt professionelt
forhold til processuelle og materielle rettigheder, hvorfor disse ikke er blevet
en del af den rutinemæssige praksis. Hertil kommer kvaliteten af den sociale
lovgivning, hvor der politisk kan gives rettigheder til borgerne – fx ret til
fleksjob, førtidspension, sygedagpenge, som efter de enkelte kommuners
opfattelse ikke kan finansieres i fuldt omfang, hvorfor der sættes begrænsning
på borgernes retskrav via forskellige former for økonomisk regulering. Der
opstår herved en ond cirkel, der består i, at borgerne tildeles formelle og materielle juridiske rettigheder, som de imidlertid ofte reelt ikke har adgang til.
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I dette afsnit har jeg søgt at vise, at abstrakte, universelle rettigheder på det
sociale område ofte ikke kan stå alene, men må tilføres en eller anden form
for moralsk anerkendelse for at kunne opleves som konkrete og nærværende i
det institutionelle arbejde. Inden jeg påbegynder udviklingen af den sociale
teori, der skal tilføre retslæren et etisk samfunds- og institutionsperspektiv,
skal jeg først søge i retslæren og retssociologien efter byggesten til en sådan
teori.
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I dette afsnit skal jeg foretage en nærmere undersøgelse af den del af den
almindelige retslære, som i den moderne periode kan siges at udtrykke juristers idealer for retsanvendelse og retsorden. Der er tale om en vinklet læsning, hvor jeg søger at finde retslærens svar på behovet for et etisk, institutionelt og samfundsmæssigt perspektiv, for at forstå retsanvendelse teoretisk og
praktisk. Spørgsmålene angår de idealer, som igennem en historisk periode
har været toneangivende.
I min ph.d.-afhandling Den moderne retstænknings gennembrud og autoritetstab fra 1998 gennemgår jeg retstænkningen i samme periode. Imidlertid er
undersøgelsestemaet i ph.d.-afhandlingen anderledes end i nærværende sammenhæng. I ph.d.-afhandlingen var temaet forholdet til tradition og modernitet, samt navnlig hvorledes den retspositivistiske tradition fik gennemslagskraft i en stor periode i sidste århundrede. I nærværende afhandling er fokus
flyttet til det normative grundlag for retsanvendelse.
a.
Indre og ydre »ret«
1. Naturretten forudsatte et normativt grundlag
I begyndelsen af 1800-årene var der inden for det retsfilosofiske miljø en
betydelig interesse for Kants retsfilosofi, hvilket bl.a. gav sig udslag i Schlegels bog om naturretten eller den almindelige retslæres grundsætninger. Man
kan hævde, at det moderne projekt allerede her introduceres i form af Kants
oplysningsfilosofi, hvilket da også kommer til udtryk hos Schlegel (Schlegel
1805, side 4), hvor den almindelige eller naturlige retslære eller naturens ret
er den videnskab, som omhandler vores udvortes tvangsrettigheder og de
tilsvarende udvortes tvangspligter hos andre. Nøgleordet er udvortes, da
dydslæren – der handler om moral og etik – angår de pligter, der påhviler os
som fornuftige væsener.
Man kan hævde, at navnlig det første spørgsmål om anerkendelse af borgeren som juridisk person eller medlem af retsfællesskabet hos Schlegel ikke
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falder under den almindelige retslære. Det er imidlertid en forhastet slutning,
hvilket fremgår hos Schlegel (Schlegel 1805, side 7), hvor han angriber Fichte m.fl. for at hævde, at rettigheder ikke står i nogen forbindelse med den
moralske lov. Sammenhængen er den, at rettigheder grunder sig på begrebet
om den udvortes frihed, og denne frihed bygger på den indvortes, som er det
samme som moralloven.
Selv om der er tale om to fagområder, har de alligevel en indbyrdes forbindelse. Man kan sammenfatte det på den måde, at retslæren ifølge Schlegel
beskæftiger sig med handlingers legalitet (udvortes overensstemmelse med
loven), mens dydslæren herudover handler om moralitet (eller den indvortes
overensstemmelse med moralloven). Denne sammenhæng mellem noget
»udvortes og noget indvortes« er beslægtet med den ovenfor anførte sammenhæng mellem retlig og moralsk frihed hos Honneth. Schlegels retslære
viser, at den juridiske lov må have et moralsk udgangspunkt. Det fremgår af
Schlegels fremstilling, at han ligger tæt på Kants moralteori, hvilket bl.a. ses
på side 46, hvor han detaljeret gennemgår det kategoriske imperativ.
Schlegel videreudvikler de moralske principper, hvor han inddrager det
menneskelige subjekt og hævder, at dette har en ubetinget værdi (Schlegel
1805, side 49) i modsætning til dyrene, som alle er ufornuftige skabninger.
Her knytter Schlegel an til begrebet agtelse, som er beslægtet med Hegels og
Honneths begreb om anerkendelse. Vanskeligheden ved Schlegels fremstilling er, at menneskets, fx en retsanvenders, moralske ansvar ikke direkte
henregnes til retslæren, men henvises til en selvstændig disciplin, som han
kalder dydslæren.
Problemet kommer op til overfladen, når Schlegel (Schlegel 1805, side
91) redegør for retfærdighedsbegrebet. Han inddeler begrebet i det, han kalder for den strenge eller udvortes retfærdighed, der består i, at mennesket
påtager sig sine tvangspligter. Den anden del af retfærdighedsbegrebet er det,
der angår de etiske pligter. Ifølge Schlegel er det alene det strenge retsbegreb,
der hører til retslæren, mens det indvortes henregnes til dydslæren (Schlegel
1805, side 92). Overvejelser over moral og retfærdighed spiller en ganske
betydelig rolle, og der er en nær sammenhæng mellem de to begreber og
begrebet retfærdighed.
Man kan sammenfattende sige, at naturretten hos Kant i Schlegels fortolkning har klare elementer af anerkendelse, i form af agtelse og værdighed, men
der er ikke en overbevisende kobling til borgeren som juridisk person eller
medlem af retsfællesskabet. På den anden side står det klart, at spørgsmålet
om retfærdighed og legalitet ikke kan forstås uden en henvisning til moralens
lov. Der er ingen overvejelser om holdningers betydning og forestilling om
retsanvendelse, hvilket der er helt naturlige årsager til. Kants filosofi er en
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trancendental teori, dvs at der arbejdes med forestillingen om universelle
rettigheder, som kan efterleves uanset socialisering eller hensyntagen til virkninger af det sociale rum, som en borger eller retsanvender befinder sig i.
Hos Carl Goos, der udfolder sin retslære i slutningen af 1800-årene, er der
stadig spor af naturretslæren fra begyndelsen af dette århundrede. Han repræsenterer dog i højere grad indledningen til det markante skift, som indtræder i
det 19. århundrede, nemlig påvirkningen fra engelsk liberalisme, utilitarisme
og empirisme. Der ses dog rester af den velkendte naturret fra begyndelsen af
århundredet. Goos har nogle betragtninger (Goos 1894, side 1), hvor han
drager paralleller mellem familien og det, han kalder for det borgerlige samfund. Pointen er – ligesom hos Hegel – at fremdrage relationen mellem retten
og familielivet. Det moralske aspekt, som er til stede i Kants retslære og hos
Hegel, er vanskeligt at få øje på. Tilbage i Goos’ retslære er et abstrakt begreb, som han kalder retsideen, der handler om rimelighed og retfærdighed.
I et afsnit (Goos 1894, side 20) om sociale retsforhold med hensyn til
samfundsmedlemmernes liv og legeme, hvor han udvikler rettigheder og
pligter, anvender han begrebet anerkendelse, hvilket man formentlig ikke skal
lægge for meget i ud fra hans mere overordnede utilitaristiske betragtninger.
Dog ses der flere steder hos Goos spor af den tidligere retslære fx (Goos
1894, side 354) om det politiske samfundsretsprincip, hvor han hævder, at
samfundets anliggender beror på et dobbelt hensyn, hvorefter samfundsinteresser på den ene side varetages fuldt ud, og på den anden side ikke overskrider sine grænser og udvikler sig til misbrug over for andre. Her er antagelig
tale om et lån fra forgængeren F.C. Bornemann, som han på den ene side
respekterede højt, men ikke formåede eller ønskede at følge fagligt.
I denne del af retslæren, således som den forelå i slutningen af 1800-årene,
er der ingen tvivl om, at det enkelte menneske eller borgeren som etisk ansvarlig person har en central placering. Kravet til den sociale retsorden er der
naturligvis intet om, da en sådan retsordning ikke fandtes på dette tidspunkt.
Man kan dog sige, at det etiske krav til en retsorden er til stede både hos
Kant, Hegel og hos Goos. I denne del af retslæren er der ikke tvivl om, at
retsanvendelse må hvile på et eller andet normativt grundlag. I den naturretlige tradition bestod den videnskabelige opgave i det væsentlige af at afklare
det normative grundlag. Det er denne aktivitet, som jeg genoptager med udviklingen af den socialteori, som jeg senere søger at forankre den sociale
retsanvendelse i. Ved overgangen til den retspositivistiske tradition svinger
forskningsinteressen fra en afklaring af rettens normative grundlag til en
bestemmelse og systematisering af en positiv, eller gældende ret ud fra ahistoriske teoretiske kategorier.
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2. Positivismens manglende interesse for det normative grundlag
I begyndelsen af 1900-årene var den forskningsmæssige interesse skiftet fra
det normative grundlag til metodeorienterede tilgange ofte under betegnelsen
retskilde- og retskildelære. Begrebet retskildelære blev i en fænomenologisk
udgave introduceret i Danmark af F.C. Bornemann (Bornemann 1863, side
45), men var ikke det grundlæggende tema i retslæren. Den nye udvikling
kommer udmærket frem hos Viggo Bentzon i fremstillingen retskilderne til
brug ved forelæsninger fra 1905. Bentzon har retslæren fra 1800-årene med i
sin bagage, hvilket bl.a. fremgår af side 1 i det nævnte værk, hvor han drøfter
forholdet mellem den almindelige retslære og den positive ret. Han kommer
til, at retslæren hidtil er blevet opfattet som »læren om den ideelle ret«, dvs.
den ret, som burde være, og han sætter i modsætning hertil fremstillingen i
positiv ret – dvs. den ret, som er. Han afviser imidlertid ikke den almindelige
retslære forstået som læren om den ideelle ret, men hævder, at der herudover
også må være en særlig fremstilling ud fra positiv ret. Denne fremstilling
betegner Bentzon »retskilderne« (Bentzon 1905, side 2).
I 1930erne førtes der betydelige anerkendelseskampe om de mest grundlæggende spørgsmål i retsfilosofien. Viggo Bentzons almindelige retslære
blev genoptrykt ved Frederik Vinding Kruse i 1938. Interessant i nærværende
sammenhæng er fremstillingens kapitel 2, der har overskriften Om retssubjekterne. I dette kapitel drøfter Bentzon, hvad det vil sige at være en juridisk
person, og slutter kapitlet af med, at den dagældende danske ret løser en række af disse problemer, dog ikke i et omfang der medfører, at vi kan undvære
den juridiske person (Viggo Bentzon 1938, side 38). Bentzon foregriber her
den udvikling, som Dübeck beskriver, hvor den juridiske person forbindes
med formueretten.
De betragtninger, som Viggo Bentzon fremkommer med i dette kapitel, er
beslægtet med de betragtninger, jeg tidligere er fremkommet med vedrørende
anerkendelsen af mennesker som juridiske personer eller medlemmer af retsfællesskabet. Bentzon – i Vinding Kruses fortolkning – bygger på en grundsætning, hvorefter alle mennesker har retsevne, men han understreger, at der i
højere grad er tale om et kvantitativt end et kvalitativt begreb (Bentzon 1938,
side 24). Bentzon udvikler de grunde, der har været for at indføre det retlige
begreb »den juridiske person«. Han kommer til, at begrebet juridisk person
trænger sig på som udtryk for en trang til enhed, navnlig inden for formueretten, hvor fx en stiftelse eller et aktieselskab har behov for enhed, hvilket gør
konstruktionen af en juridisk person hensigtsmæssig ud fra en analogi af de
regler, der gælder om enkeltpersoners retsforhold (Bentzon 1938, side 33f).
Grunden til denne enhedstrang er ifølge Bentzon et behov for at beskytte
fremtiden, hvor han navnlig tænker på selskabsretten. I dag taler vi om aktie245
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selskaber, hvor der ifølge Bentzon kan være et praktisk behov. Man ønsker på
denne måde at samle sig om et enkelt formål, nemlig udsondringen af visse
formuegoder og en skarpere grænse mellem fællesformuer og den enkelte
deltagers formue. Der er tale om det, som Bentzon kalder for »fiktionen som
retligt middel«. Efter hans opfattelse er der efter den positivistiske rets gennembrud ikke længere behov for sådanne fiktioner.
Hermed introduceres den egentlige retspositivistiske tradition og dens
anti-metafysiske grundtanke. Fiktionen, eller i denne afhandlings sprogbrug
det narrative, fortællingen og det immaterielle, er der ikke brug for pga. retsvidenskabens udvikling. Denne videnskab kan forstå, praktisere og beskrive
retsordenen neutralt uden at bygge på narrativer eller fortællinger om anerkendelse af borgeren som juridisk person.
Efter det videnskabssyn, som nærværende afhandling hviler på, er det ikke
muligt at skrive en meningsgivende tekst, hverken litterær, historisk, juridisk,
eller for den sags skyld videnskabelig, uden brug af narrativer. Der må altid
digtes for at få sammenhæng og mening i en tekst. Denne digtning kan være
mere eller mindre fri. Forskeren har ikke den frihed til at digte, som fiktionsforfatteren har. Forskerens fortælling skal kunne stå for forskersamfundets
kritik, der fx kan bestå i henvisninger til uoverensstemmelser med andre fortællinger, manglende forbindelse eller uoverensstemmelser med det, der opfattes som sociale realiteter. Min kritik af Ketschers socialretlige »fortælling«
er netop, at den ikke alene mangler forbindelse, men er i uoverensstemmelse
med det, som jeg opfatter som sociale realiteter.
Det egentlige nybrud i sidste århundrede er karakteriseret ved, at en særlig
videnskabstradition bliver helt afgørende for, hvorledes retsorden og retsanvendelse kan tænkes. Ross grundlægger en ny retsfilosofi, der bygger på
Uppsala-filosofien, som er en parallel-filosofi til den logiske positivisme
(Jørgensen 1972, side 63). Ross anvender konsekvent denne videnskabsfilosofi for sine analyser af ret, retsvidenskab og retsanvendelse. Noget lignende
ser vi hos Hegel, der i sin retslære var tæt knyttet til Kants filosofi, men dog
omformede denne radikalt, mens Bornemann knyttede an til Hegel og Goos
og til liberalistisk og utilitaristisk tænkning.
Det interessante er i den forbindelse, at Goos, og til dels Viggo Bentzon,
havde et langt mere pragmatisk forhold til det videnskabsteoretiske og i højere grad lod retlige begrebsdannelser danne udgangspunkt også for de mere
videnskabsteoretiske refleksioner. Det er således ikke nyt i dansk retslære, at
en bestemt videnskabsfilosofi sættes i centrum, men det nye er den konsekvente måde, hvorpå det gøres, og den nærmest totale gennemslagskraft, den
nye retslære har på det juridiske forskningsmiljø.
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3. Den realistiske retslære er alene beskrivende
I Ross’ hovedværk Om ret og retfærdighed synes der også at være et afklaret
forhold til begreber som naturret og retfærdighed. Selve titlen på værket indeholder en vis ironi. Retfærdighedsbegrebet tages under behandling, men
som jeg senere skal komme ind på, afviser Ross dette begreb som en del af en
anvendelig retslære. Han bygger i stedet på den analytiske retsfilosofi, der er
grundlagt af englænderen John Austin (Ross 1971, side 10). Denne retning er
præget af en metodisk formalisme, hvor retten betragtes som et system af
positive, dvs. faktisk effektive normer, hvor opgaven alene er at fastslå normernes eksistens som gældende ret. Denne metodiske tilgang skal ikke indblande hverken spørgsmål om værdien, bedømt ud fra moralske eller politiske idealer, eller spørgsmål, der refererer til de reale sociale sammenhænge,
hvori retten indgår (Ross 1971, side 11).
Ross opfatter retten som kontekstfri, da man ikke må indblande spørgsmålet om sociale faktorer, der er bestemmende for situationens opståen i retsudøvelsen. Der er ikke alene tale om en historieløs bestemmelse af den regel,
der faktisk eksisterer som gældende ret, denne bestemmelse forudsætter heller ikke nogen socialteoretisk forankring.
Den gældende ret, hævder Ross, kan bestemmes som den normative ideologi, der faktisk er virksom eller må tænkes virksom i dommerens sind, fordi
den opleves af ham som socialt forbindende, og derfor effektivt må efterleves
(Ross 1971, side 47). Hvis man ser bort fra al tale om Uppsala-filosofi, logisk
empirisme eller verifikationsteori, er der her tale om et centralt og interessant
udsagn. Kernen i gældebegrebet er oplevelsen af noget socialt forpligtende og
noget, som effektivt efterleves. Foretager vi et kort spring over til de empiriske studier og nogle af de konklusioner, jeg tidligere har draget, kan man
sige, at der hos socialarbejderne ikke på det retlige område har eksisteret en
normativ ideologi magen til juristernes, men derimod en anden ideologi, der
opleves som socialt forbindende.
Zahle var inde på lignende betragtninger (Zahle 2002, side 28) i omtalen
af fortolkerens horisont. Mennesket er ikke ifølge den hermeneutiske tilgang
et frit svævende fordomsfrit atom, der læser en tekst og fortolker et synspunkt
objektivt. Fortolkerens horisont er overdraget af traditionen gennem en juristuddannelse eller en socialfaglig uddannelse, og med dette udgangspunkt
dannes det synsfelt, der omfatter og omslutter al det, som er synligt for retsanvenderen. Jeg skal ikke her, som nævnt, gå ind i en videnskabsteoretisk
diskussion, men det turde være klart, at denne tilkendegivelse fra Ross’ side,
hvor det centrale er den ideologi – læs hermenuetik – der opleves socialt
forbindende, er interessant. Udsagnet er rigtigt og udgør en vigtig forklaring
på en række af de problemer, jeg her undersøger. Hvis der eksisterer en hold247
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ning hos socialarbejdere, der er kritisk over for ret og retsanvendelse, kombineret med en svag og udflydende indsigt i retlige grundbegreber og retlig
tænkning, er de problemer, som er vist i afhandlingens 1. del, en følge heraf.
Ross uddyber (Ross 1971, side 48f), at:
»Forudsætningen for, at man kan operere med begrebet »dansk ret« som et for det hele
retssamfund fælles, identisk system, er, at de individuelt forskellige dommere besjæles af
en fælles, overindividuel ideologi, og at det derfor kommer ud på et, om man refererer til
»dommeren« eller til »domstolene«. Retten er et socialt, d.v.s. overindividuelt fænomen.«

Erstattes ordene »en fælles overindividuel ideologi« med en fælles forståelseshorisont, eller fælles forudforståelse, giver citatet mening som en hermeneutisk forklaring på grundlaget for juristers, og indirekte, for socialarbejderes retsopfattelse. Ross kommer med nogle centrale bemærkninger om betydningen af holdninger, eller med hans ord ideologi, og i den forbindelse forestillinger om retsanvendelsen. Ross beskriver den praktiske retsanvendelse,
som dommeren udøver, hvor den konkrete dommers opfattelse af retfærdighed og retsoverbevisning spiller en betydelig rolle (Ross 1971, side 181).
Efter min opfattelse er det, Ross kalder ideologi, i høj grad et resultat af en
socialisering og disciplinering ind i en bestemt forudforståelse, der navnlig
sker igennem uddannelse og praktisk arbejde i samfundets institutioner.
Sammenfattende om denne periode kan siges, at den positivistiske tilgang
til ret og retsanvendelse svinger ganske betydeligt igennem århundredet, også
i Ross’ eget forfatterskab. Imidlertid synes konfliktfelterne at tegne sig særdeles tydeligt – navnlig i Ross’ hovedværk Om ret og retfærdighed. Det har
betydet, at den position, Ross repræsenterede, har været udsat for et betydeligt pres i eftertiden.
4. Den kritiske periode begynder
Det er vanskeligt og formentlig heller ikke særlig interessant at datere, hvornår kritikken mod Ross’ retsteori for alvor indfinder sig. Nævnes kan en materialesamling med analyser af centrale retsteorier af Jes Bjarup og Jørgen
Dalberg-Larsen Introduktion til almindelig retslære fra Juridisk Bogformidling fra Århus uden angivelse af årstal, men formentlig fra begyndelsen af
1970erne. Her skriver Jørgen Dalberg-Larsen i kap. 4 om retsvidenskabens
karakter (særlig side 153) nogle kritiske bemærkninger, der senere følges op
og uddybes i Dalberg-Larsens retsafsnit i lærebogen Rettens ansigter – en
grundbog i almindelig retslære, som er skrevet sammen med Jens Evald
(Dalberg-Larsen og Evald 1998, side 83). I Tidsskrift for Rettsvitenskap skriver Henrik Zahle en omfattende afhandling, Kritik af en retsteori, (TfR 1974,
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side 333-403), hvor han kritisk undersøger de teoretiske forudsætninger og
ikke mindst det gældebegreb, der knytter sig til Ross’ teori.
Det mest omfattende kritiske bidrag for perioden i begyndelsen af 70erne
er Preben Stuer Lauridsens disputats (Lauridsen 1974). Disputatsen er i kernen et sprogfilosofisk opgør med Ross’ anvendelse af Uppsala-filosofien og
logisk positivisme. I stedet foreslås anvendelse af dagligsprogs-filosofi, navnlig som den i Danmark var udviklet af Arne T. Mortensen. Disse kritiske
bidrag følges op i lærebogen fra 1977. I denne lærebog gengiver Stuer Lauridsen i det væsentlige det, som han har fremstillet i sin disputats. Han er
stadigvæk en discipel af den realistiske retsteori, som han mener er uden
konkurrence, navnlig hvis der foretages denne sprogfilosofiske omvurdering,
som han i disputatsen har peget på.
Senere sker der imidlertid en radikal ændring i Stuer Lauridsens position,
hvilket viser sig i hans lærebog fra 1992, hvor han skriver (Stuer Lauridsen
1992, side 66), at det naturvidenskabeligt inspirerede paradigme, som retspositivismen repræsenterer, må forlades. Synspunktet udvikles dog ikke mere
omfattende. Imidlertid har han en række betragtninger om retsanvendelse,
som refererer til mine fokuspunkter om holdninger og etiske krav. Det er
imidlertid stadigvæk dommeren, der er i centrum, og retsanvendelsen forstås
således stadigvæk ud fra det billede, som Ross har tegnet. Udgangspunktet er
– som hos Ross – moralske overvejelser. Stuer Lauridsen taler om dommerens moralsk prægede rimelighedsskøn over retstvistens nærmere indhold og
løsning. Videre skriver han (Stuer Lauridsen 1992, side 101):
»Når dommeren har dannet sig dette umiddelbare indtryk – som hos nogle dommere synes
at melde sig forbavsende hurtigt – bliver spørgsmålet herefter, om han er i stand til at
formulere en dom i overensstemmelse hermed. Den juridiske metode kommer nu til at
demonstrere sin betydning, eller i visse sager sin mangel herpå, for den dom som skal
afsiges, idet dommeren vil søge at efterjustificere sit umiddelbare indtryk i lyset af, hvad
der almindeligvis accepteres som god metode og fortolkningsskik.«

Ross udtrykker samme holdning flere steder bl.a. således (Ross 1971, side
181):
»Han (dommeren – min bem.) må vide, hvorledes han på passende måde kan legitimere
det resultat, han finder påkrævet som »retfærdigt«, eller socialt ønskeligt i overensstemmelse med sin retsoverbevisnings postulater.«

Mine citater af Stuer Lauridsen og Ross angår deres opfattelse af retsanvendelse. Interessen herfor var imidlertid begrænset til forholdsvis kortfattede
betragtninger, da hovedinteressen var retsvidenskaben og videnskabeligt
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arbejde. Den realistiske retslære var en lære for forskere og kun i mindre
omfang en retslære for praktisk juridisk arbejde. Derfor kan Ross hævde en
adskillelse af ret og etik i det retsvidenskabelige arbejde, mens dommeren
som retsanvender handler ud fra moralske standarder. Videnskabsmanden er
neutral, ikke dommeren (retsanvenderen).
Den realistiske retsteori døde ud lidt ind i 1990erne. Den markerede afslutningen på en periode i dansk (og skandinavisk) retsteori, der byggede på
en stor fortælling og en naturvidenskabeligt præget tankegang. Teorien mistede sin forklaringskraft både i forhold til at analysere og beskrive retsvidenskab og retsanvendelse. Det er bemærkelsesværdigt, at den realistiske retslæres beskrivelse af retsanvendelsen, selv efter vor egen tids målestok, var ganske rammende, men måske for radikal. Både hos Ross og Stuer Lauridsen går
den moralske indstilling forud for den juridiske metodes anvisninger, som i
det væsentligste tjente til legitimering af moralske anvisninger. En styrke ved
den realistiske retsteori, navnlig i Ross’ udformning, var dens gentagne krav
om at bygge på »realiteterne i samfundet«. Teorien fandt ikke et troværdigt
svar på, hvad der er bedst egnet som udtryk for sådanne realiteter, men bestræbelsen forekommer indlysende rigtig.
Efter denne periodes afslutning tegner der sig ikke et entydigt billede, men
nærmere en mangfoldighed af teoridannelser, som efter min bedømmelse
bedst lader sig placere ud fra kategorierne moderne, senmoderne og postmoderne. For dansk retsteoris vedkommende er der også sket et skift med hovedvægt på den praktiske retsanvendelse og i mindre grad på, hvorledes man
bedriver retsvidenskab.
5. Enhedsteoriens fald
Med artiklen Polycentri i retskildelæren fra 1986 (Zahle 1986, side 752ff)
introducerer Zahle et grundlæggende brud med den moderne modelopfattelse
af retsordenen som et enhedssystem. Denne artikel har i høj grad præget den
efterfølgende diskussion i Danmark. Zahle påpeger, at der eksisterer en myndighedsspecifik retskildelære – dvs. at fortolkninger af det retlige materiale
ikke nødvendigvis er det samme fra den ene myndighed til den anden. Zahle
gør op med retten som den store fortælling, som karakteriserede det moderne
projekt. Den traditionelle opfattelse af retten som et system, hvor den enkelte
retsregel og retsafgørelse kan placeres i et hierarki med grundloven i toppen,
og hvor afgørelsens retlige karakter alene bestemmes ud fra forholdet til
overordnede retskilder, er ikke længere troværdigt (Zahle 2002, side 21). Her
tages det første skridt til det, jeg i indledningen til afhandlingen har betegnet
den senmoderne retsmodel.
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Jeg anvender betegnelsen radikal polycentri for at beskrive den tilstand,
som de undersøgelser, jeg har fremlagt og mit eget empiriske studie, peger i
retning af. Det er således ikke dækkende at tale om en social retsanvendelse,
da der inden for den enkelte forvaltning kan foreligge flere forskellige holdninger og ideologier, der spiller ind på retsanvendelsen. Jeg ser ikke polycentrien som knyttet til retskilder, men anvender begrebet radikal polycentri som
udtryk for animositet over for retligt materiale kombineret med manglende
færdigheder på det retlige område.
6. Vendingen mod rettens normative grundlag
I bogen Den forbudte retsfølelse fra 1992 (Høilund 1992, side 12) forsøger
jeg selv at sætte fokus på nogle svagheder ved det positivistiske ideal. Jeg
formulerede det dengang således:
»Min hovedkritik af den professionelle retsopfattelse – retspositivismen – er, at ønsket om
at være videnskabelig har fortrængt behovet for at forstå den juridiske dagligdag, således
som den udspiller sig ved domstolene, i forvaltningerne og for den sags skyld mellem
nationerne … Man kan ikke reducere den umiddelbare erfaring til en videnskabelig erfaring, der bortser fra sansning og fornuft og alene erfarer det iagttagelige.«

I bogen Retsanvendelsens Etik, Om dømmekraft fra 1995 søger jeg at beskrive en etisk funderet retsanvendelse, som fx socialrådgivere m.fl. anvender,
eller som kan fremstå som en idealfordring for en institutionel retsanvendelse.
Antagelsen i bogen fra 1995 er, at mennesket, fx en socialarbejder, igennem
kropslighed er indlejret i en levende natur, der medfører en dømmekraft, hvis
anskuelser, vurderinger og stillingtagen har rod i kropslighed og sanselighed.
Her er tale om en hermeneutisk betragtning, som for så vidt udtrykker det
samme, som kommer frem ved en dommerideologi hos Ross og hos Stuer
Lauridsen om dommerens moralsk prægede rimelighedsskøn.
I 1997 og 1998 fremkom 2 centrale ph.d.-afhandlinger, der markerer et
radikalt vendepunkt i dansk retslære. De betragter begge den positivistiske
periode som overstået og sætter fokus på rettens normative elementer. Det
interessante er ikke længere det metodisk-analytiske vidensfelt, men det normativt retsskabende felt. Man kan sige, at retslæren med disse afhandlinger
vender tilbage til sit egentlige grundlag, som vi fx så det i Schlegels retslære
fra 1805. Ud over, at disse 2 afhandlinger markerer en vending i retslæren, er
de samtidig yderst forskellige.
Henrik Palmer Olsen argumenterer for, at retten kun kan forstås igennem
en praktisk diskurs, dvs. ud fra etiske overvejelser, da den teoretiske realisme,
fx hos Ross, ikke er i stand til at inddrage en værdibedømmelse vedrørende
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de sociale forhold, som retsanvendelsen implicerer, og derfor indgår i den
retlige forståelse. Olsen formulerer det således (Olsen 1997, side 158f):
»De retlige regler sigter som sagt imod en regulering af menneskers sociale forhold. Konsekvensen heraf er, at et ikke-arbitrært retsbegreb må indarbejde en moralsk bedømmelse
af denne praksis, og retsbegrebet bliver herefter idealistisk.«

Spørgsmålet bliver nu, hvilken moral der skal fungere som retlig målestok
hos Olsen. Han kommer frem til det overraskende resultet resultat, at der
findes en objektivt gyldig moral, som bør udgøre grundlaget for rettens gyldighed. Olsen bygger på den moderne samfundsmodel, dvs. troen på rettens
enhed, hvor der er et objektivt moralsk grundlag. Denne antagelse udvikler
Olsen til nogle moralske sætninger (Olsen 1997, side 169), der lyder således:
»Alle andre personer bør undlade at krænke min frihed og mit velbefindende« … »Jeg bør
undlade at krænke enhver anden aktørs frihed og velbefindende.«

Det moralfilosofiske grundlag henter Olsen hos moralfilosoffen Alan Gewirth og navnlig fra dennes værk Reason and Morality fra 1978. Olsens moralprincip har rødder tilbage i tiden med den kristne tradition og den vestlige
filosofis tradition. Der synes at være et tydeligt slægtskab med Kants kategoriske imperativ, hvorefter mennesket har pligt til at handle efter et motiv eller
en handlingsregel (maxime), om hvilket man tillige kan ville, at den bliver
almen lov. Selv om jeg har betydelig sympati for Olsens tankegang, tror jeg
næppe, det er muligt i dag at operere med forestillingen om objektiv moral i
socialretten. Der er behov for en social teori af mere generel art, der kan begrunde behovet for moral og anerkendelse i konkret socialt arbejde. Man kan
spørge Olsen, hvorfor der skal være denne objektive moral, og hvorledes man
kan forestille sig den som universel og almen gyldig.
Mens således Olsens ph.d.-afhandling ligger inden for det, vi traditionelt
betegner som moderne filosofi, ligger Alexander Ljungstrøms ph.d.-afhandling klart inden for det, vi kalder kontinental filosofi, som i det væsentlige er
knyttet til den fransk-tyske filosofiske tradition. Ljungstrøm lægger vægt på
at beskrive retten fænomenologisk, hvilket vil sige ikke-analytisk og abstrakt.
Retfærdigheden, hævder Ljungstrøm, kommer ikke til syne som noget teoretisk eller som en teori, men som det, Ljungstrøm kalder for retfærdighedens
stemme (Ljungstrøm 1998, kap. 8). Han taler om en dybere stemme eller en
æstetisk skabende og tragisk sensibilitet, der rummer begæret efter en anden
orden. Denne stemme er tavs men taler alligevel. Ljungstrøm udtrykker det
således (Ljungstrøm 1998, side 254):
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»Vi skal få øje på retten uden at anvende retlige begreber og uden at skelne til pragmatiske
krav. Vi skal dvælende og langsomt forsøge at lytte til det sted hvor retfærdigheden kommer til syne som sprækker, som ridser på bunden af tankens blanke spejl. Det er her i
alkymiens seismologiske lag at vi skal fremvække nogle øjebliksbilleder af retfærdighedens dunkle og momentvise gave.«

Pointen hos Ljungstrøm er, at retfærdigheden er noget konkret, der sker nu – i
det unikke øjeblik, der har karakter af en fuldbyrdelse – der kan omstyrte den
eksisterende retstilstand. Ljungstrøms fænomenologiske tilgang er inspirerende. Dog kan man frygte, at denne radikale fænomenologi, som han bygger
på, kommer til at tilsløre illegitime institutionelle herredømme- og magtforhold, således at forstå, at fx en socialarbejder ikke kan høre retfærdighedens
tavse stemme.
Den socialisering og disciplinering, som en socialarbejder gennem uddannelse og praktiske erfaringer udsættes for, fører i høj grad til en blindhed over
for såvel den andens blik som retfærdighedens tavse stemme, som
Ljungstrøm henviser til. Jeg har tidligere redegjort for og tilsluttet mig Honneths synspunkter om systematisk usynliggørelse af borgerne. Også Ljungstrøms refleksioner savner forestillinger om, hvorledes man får udviklet hørelsen i fx institutionelt socialt arbejde, således at ikke alene den tavse, men
også den lydelige stemme høres. Efter mit udgangspunkt er en eller anden
form for anerkendelse nødvendig for, at man kan se og høre i praktisk socialt
arbejde. De to nævnte afhandlinger af Olsen og Ljungstrøm har efter min
bedømmelse det rigtige fokus, nemlig en afklaring af det normative grundlag
for retsanvendelsen i praktisk arbejde.
7. Anden forskning
To større retsteoretiske værker fra 2001 af hhv. Jørgen Dalberg-Larsen og
Carsten Henrichsen har dog ikke det samme blik for retsanvendelsens normative aspekter. Jørgen Dalberg-Larsen argumenterer i bogen Pragmatisk
retsteori for en pragmatisk retsteori, der tager udgangspunkt i den interesse,
der ligger i at få størst mulig relevant viden frem om et emne fx i forbindelse
med retspolitiske drøftelser (Dalberg-Larsen 2001, side 120). Der er ifølge
Dalberg-Larsen ikke tale om en snæver utilitarisme, men en analyse af viden,
der kan anvendes til at gøre tingene bedre. Denne pragmatisme indeholder en
opfattelse af moral, som noget ikke rent subjektivt, men som et felt, hvor man
kan skabe en udvikling til det bedre, bl.a. ved at være villig til at afstå fra
egne egoistiske mål for at fremme almene interesser og værdier.
I gennemgangen af den pragmatiske tilgang til rettigheder og retssikkerhed (Dalberg-Larsen 2001, side 143) sammenligner Dalberg-Larsen juristernes arbejde med retssikkerhed med den opgave, økonomer har med at sikre
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sund samfundsøkonomi. Under henvisning til amerikanske forhold anfører
han, at tildelingen af stadig flere rettigheder ikke nødvendigvis gør folk lykkeligere eller sikre. Dalberg-Larsen har ikke blik for den problemstilling, som
er central i denne afhandling, nemlig at rettigheder og retssikkerhed i høj grad
er et teoretisk anliggende, som udgør juristers idealfordring om de rettigheder
og den retssikkerhed, som man kan udlede af den retlige normverden. Dalberg-Larsen formulerer det således (Dalberg-Larsen 2001, side 144):
»Studiet af rettigheder foregår som antydet hovedsageligt inden for retsvidenskaben, og
den gængse fremgangsmåde er simpelthen som over alt inden for retsdogmatikken den at
beskrive og fortolke indholdet af gældende rets rettighedselementer for at give en systematisk fremstilling af, hvilke rettigheder der faktisk (min kursivering) gælder. Også ud fra en
pragmatisk synsvinkel er denne arbejdsopgave vigtig, fordi det er af værdi for alle at opnå
klarhed over, hvilke rettigheder borgerne faktisk har (min kursivering) i de mange enkeltsituationer, og hvor langt de enkelte rettigheder rækker i forskellige typesituationer.«

Denne idealforestilling, som Dalberg-Larsen udvikler, er efter min opfattelse
ikke den reelle virkelighed i de sociale institutioner. Det interessante er, at
Dalberg-Larsen bruger begreberne »faktisk gælder« om de rettigheder som
borgerne »faktisk har«. Dette kan den retsdogmatiske tradition imidlertid ikke
redegøre for. Jeg henviser til mine tidligere analyser af Ketchers og Klausens
socialretlige fremstillinger.
I Carsten Henrichsens fremstilling fra 2001, Moderne Retsvidenskab,
fremlægges tanker, som jeg tidligere har refereret, og som kan føres tilbage til
hans disputats fra 1997. Når Henrichsen anfører (Henrichsen 2001, side 138),
at det mest påtrængende problem i den polycentriske retskritik er, at den
fraskriver sig muligheden for at yde et, i retssikkerhedsmæssig forstand, konstruktivt bidrag til en sådan videreudvikling af retsteorien, vælger han at følge
landkortet frem for virkeligheden. Det er efter min opfattelse ikke muligt og
heller ikke ønskeligt at fremme et sådant projekt. Her kan der være grund til
at mindes den realistiske retsteoris grundsætning om, at teorien må stå og
falde med, hvorvidt den er i overensstemmelse med realiteterne i samfundet.
I den periode, der her omtales, foreligger der nogle væsentlige bidrag
navnlig fra David Doublet samt Doublets samarbejde med Jan Fridthjof
Bernt. Jeg har flere gange anvendt termen juristers ideale fordring. Det er
noget andet end det, som Doublet kalder juristfællesskabets ideale fordring.
Doublet taler om en særlig kvalifikationsnorm, som kendertegner juristers
arbejde. Selv om jeg ikke kan følge Doublet fuldt ud – navnlig på grund af
hans systemteoretiske tilgang – fremdrager han nogle centrale perspektiver.
Han reflekterer over, hvad det vil sige ikke at være medlem af retsfællesskabet. Han skriver herom (Doublet 1995, side 25):
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»Utelukkelsen fra det juridiske kommunikative fellesskap er i sin ytterste konsekvens en
utelukkelse fra den del af den samfunnsmessige offentlighet som diskuterer rettslige
spørgsmål på faglig grunnlag med den målsetning å treffe beslutninger på dette grunnlag.«

Ross’ opfattelse af juristerne, eller rettere dommerne, som fagpersoner, der
arbejder ud fra en fælles ideologi, Zahles betragtning om horisont og
Doublets påpegning af, hvad konsekvensen er, hvis man ikke deltager i dette
fællesskab, har en hel del til fælles. Min pointe er i denne sammenhæng, at
socialarbejdere har en anden fælles ideologi, horisont eller et andet fællesskab
end jurister, og man kan ikke uden videre fagligt eller etisk stille krav om, at
et fagfællesskab skal overtage et andet fagfællesskabs idealfordringer.
8. Sammenfatning
Jeg skal nu sammenfatte de indsigter, der kan udledes af denne analyse af den
moderne retslære. Ser vi på retslæren fra 1800-årene, er det i høj grad moralske og samfundsmæssige forhold, der er i centrum. Hos Schlegel ser vi Kants
filosofi bragt i anvendelse, mens Goos anlægger et bredere utilitaristisk samfundsperspektiv. Henrik Palmer Olsen udvikler en objektiv moral, som er
nødvendig for, ifølge Olsen, overhovedet at kunne forstå retsbegrebet. Han
taler i denne forbindelse om en idealistisk ret. Disse, for så vidt uforenelige
tilgange er fælles om, at det normative står centralt, eller med andre ord, retten lader sig ikke forstå uden et eller andet normativt grundlag. Det er efter
min opfattelse ikke hensigtsmæssigt at søge at fundere en social retslære på
en mere eller mindre velkendt traditionel etik-opfattelse, men jeg tilslutter
mig den opfattelse, at der må være en form for normativt grundlag.
Dette grundlag kan efter min opfattelse mere hensigtsmæssigt søges i en
noget bredere socialteori af normativ karakter. De betragtninger om immaterielle sociale rettigheder, materielle rettigheder og formelle rettigheder, som
jeg udledte ovenfor, bør, i den videre teoriudvikling, indlejres i en social
teori, der både tilbyder antropologiske og socialfilosofiske perspektiver. Videre kan udledes af analysen af retslæren, at der inden for de sidste 20-30 år
har været en stigende drøftelse af en form for retlig pluralisme, som i den
danske debat har taget udgangspunkt i Zahles begreb om polycentri. En sådan
opfattelse må være et element i en social teori, der må indeholde et forklaringspotentiale vedrørende såvel retlige bottom-up normer som top-down
regulering og normpluralisme.
Ud over behovet for en social teori synes der også at være behov for en
nærmere afklaring og beskrivelse af den dømmekraft, der er til stede, når en
socialarbejder anvender ret og træffer retsafgørelser. Det er gået som en rød
tråd igennem retslæren fra Ross’ realistiske retsteori og frem til Zahles for-
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tolkningsteori om horisontens betydning, at den holdning eller horisont, som
der tænkes ud fra, dikterer de konkrete handlinger og den opfattelse af ret,
som konkret lægges til grund. Den hermeneutiske tilgang om historiske og
sociale forståelsesbetingelser, som ikke alene Zahle og Doublet har påpeget –
men også fx Jørgen Dalberg-Larsen, er hensigtsmæssig at bygge videre på.
Gadamer har foretaget en rehabilitering af fordomsbegrebet og en anerkendelse af, at der findes legitime fordomme. Dommerideologi hos Ross kan i
denne forbindelse opfattes som en legitim fordom, i det omfang den anerkendes af jurister. Det giver autoritet til juristen, ligesom socialarbejderen anerkender andre faglige tilgange, som de tillægger autoritet. Der er for så vidt
tale om saglige, men i dette tilfælde uforenelige fordomme.
Ross’ antagelse om en dommerideologi har jeg tolket i et hermeneutisk
perspektiv. Dette ville Ross næppe have accepteret. Ross taler om korrespondens-teori, hvor han bygger på en forestilling om mennesket over for noget.
Efter en hermeneutisk tilgang er vi altid allerede i en situation, og vores erkendelse af situationen foregår fra dette punkt. Vi er altså ikke over for noget,
men allerede »derude«.
De to vigtigste indsigter fra denne gennemgang er nødvendigheden af en
normativ forståelsesramme for en social retslære. Dernæst at forankre en
social retslære i noget, der kan karakteriseres som sociale realiteter, eller med
andre ord, en adækvat opfattelse af den retlige og institutionelle virkelighed.
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10. Hvad kan retssociologien bidrage med?
a.
Ret og samfund
Det er ikke ganske ligetil, hvis man kort vil svare på, hvad retssociologi er.
Forskellige fremstillinger giver forskellige forslag, men der synes dog at være
nogle klare fællestræk. Mens retsdogmatikken søger at afklare og systematisere normindholdet af retsregler, søger retslæren at forklare retssystemet,
retsanvendelse, rettens gælden og hvad ret er ud fra filosofiske betragtninger.
Retssociologien anskuer retten i et samfundsperspektiv og indlejrer retten og
retsforståelsen i en bredere sammenhæng.
Hydén peger på, at forskellen på retsdogmatikken og retssociologien er, at
det drejer sig om forskellige kundskabsinteresser. Retssociologien har fokus
på rettens årsager, konsekvenser eller funktioner (Hydén 2002, side 15). Der
er tale om to forskellige kundskabsfelter, og man kunne til Hydéns fremstilling tilføje, at retslæren udgør et tredje kundskabsfelt. Dalberg-Larsen fremhæver, at retssociologien metodisk og teoretisk knytter an til den almindelige
sociologi, som han opfatter som en bred samlebetegnelse for et samfundsvi256
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denskabeligt orienteret studium af retten, der har emner og problemstillinger
fælles med fag som politologi, organisationsteori og etnografi ud over sociologien (Dalberg-Larsen 1999, side 18ff).
Flemming Balvig m.fl. bemærker, at forskellige anskuelser har deres egne
tydningsskemaer af virkeligheden. Balvig anvender betegnelsen samfundsjura, der er baseret på, hvad der kaldes en »samfundsmæssig logik«, som er
hentet fra samfundsvidenskaben i almindelighed og sociologien i særdeleshed
og kendetegnes ved, at man som oftest tager udgangspunkt i samfundet som
helhed (Balvig m.fl. 1998, side 17). I forhold til retsvidenskaben, forstået som
retsdogmatikken, beskæftiger samfundsjura sig især med de små og store
samfundsforhold, der influerer på samfundet og retten. I andre fremstillinger,
fx hos John Sutton Law/Society, gives der ikke nogen mere sammenhængende fremstilling af, hvad retssociologi er, men der henvises til en række
spørgsmål, som faget beskæftiger sig med. Det drejer sig bl.a. om følgende
(Sutton 2001, side 3): »What counts as law? the ambiguity of legal rules,
legal discretion, race and gender bias in the law, law culture, and identity and
law and economic power.«
Mit formål med at inddrage en retssociologisk analyse er at få et andet
fokus på den fremlagte empiri, som kan bidrage til udviklingen af en retslære
for det sociale arbejde. Indtil videre har jeg en konkret og en mere generel
juridisk analyse af det empiriske materiale og med udgangspunkt heri set på,
hvad retslæren har kunnet tilbyde. Resultatet heraf var, at retslæren må indlejres i en form for social teori og på en forestilling om en dømmekraft, der
udspiller sig i de sociale institutioner. Det er ikke interessant at stille de samme spørgsmål til retssociologien, som blev stillet til retslæren.
Undersøgelsesinteressen må rette sig mod felter, som det er sandsynligt, at
retssociologien kan sige noget om, og som er relevante for en social retslære.
Her tænker jeg særligt på spørgsmål om suverænitet/legitimitet/legalitet/hierarki. Endvidere på spørgsmål om samfundsmæssig sammenhængskraft samt
magt- og strukturforhold. Endelig om embedsmandsrollen og nyere teorier
om medborgerskab og empowerment.
Ligesom ved retslæren kan det være hensigtsmæssigt at anvende en historisk kronologi. De enkelte perioder, som kan være meget vanskelige at afgrænse, repræsenteres af enkelte udvalgte sociologer, som jeg bestræber mig
på at læse og fortolke retssociologisk. Fra den klassiske periode drejer det sig
om Emile Durkheim og Max Weber, mens den moderne retssociologi er
repræsenteret ved Jürgen Habermas. Senmoderne retssociologi er repræsenteret ved Anthony Giddins, Axel Honneth og Reinar Forst. Endelig er der
postmoderne retssociologi repræsenteret ved navnlig Michel Foucault og
Zigmunt Bauman.
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1. Klassisk retssociologi
To af de største skikkelser i sociologien har efter min bedømmelse også haft
deres virkefelt i retssociologien – nemlig Durkheim og Weber. De var stort
set lige gamle. Durkheim er født i 1858, mens Weber er født i 1864. De har
begge haft, og har stadig, en ganske betydelig indflydelse på sociologien,
men er i mindre grad i Danmark blevet fortolket og anerkendt for deres retssociologi. Der er ligeledes det fælles træk ved Durkheim og Weber, at det
ikke er retten eller det juridiske, der er det væsentligste træk, men andre og
mere grundlæggende samfundsmæssige spørgsmål. Det område, jeg vil sætte
fokus på, er Durkheims analyser af samfundets sammenhængskraft, eller med
hans egne ord solidaritet, samt hvilken rolle retten spiller i denne sammenhæng. Max Weber har også arbejdet over et bredt felt, der både indeholder
metodeværker og arbejder af grundlæggende sociologi. Min interesse samler
sig imidlertid særligt om artikelsamlingen Wirtschaft und Gesellschaft eller,
som fremstillingen hedder i den norske udgave, Magt og bureaukrati. I denne
artikelsamling kommer Weber ind på en række områder, som er helt centrale
i nærværende afhandling – både vedrørende legitimitet, forvaltningspersonalet og forholdet mellem bureaukrati og ret.
2. Durkheim – solidaritet og ret
I Durkheims hovedværk Om den sociale arbejdsdeling fra 1893 behandler
han et af sociologiens hovedspørgsmål, nemlig spørgsmålet om, hvad der får
et samfund til at hænge sammen. Han skriver værket på et tidspunkt, hvor
industrisamfundet er i hastig vækst og afstedkommer nye arbejdsformer, der
fører til det, som Durkheim betegner et arbejdsdelt differentieret samfund.
Spørgsmålet er, hvorfor et samfund, der gennemløber en differentieringsproces, ikke falder fra hinanden. Durkheim analyserer årsagerne til arbejdsdelingen og konsekvenserne heraf og kommer til, at udviklingen medfører en ny
form for solidaritet, som han betegner som organisk.
Solidaritet opfatter Durkheim som en social kendsgerning, formentlig
inspireret af hans grundlæggende positivistiske tilgang, som imidlertid er et
moralsk fænomen, som ikke kan gøres til genstand for eksakt iagttagelse, og
derfor ikke kan måles. Han foretager derfor en erstatning af de moralske
fænomener med de ydre kendsgerninger, der symboliserer disse fænomener,
hvilket fører ham frem til retten, som det ydre symbol på den indre ikkemålelige moral. Durkheim formulerer det således (Durkheim 2000, side 87f):
»Det sociale liv søger faktisk overalt, hvor det har en vedvarende eksistens, uundgåeligt at
antage en bestemt form og at organisere sig, og retten er ikke andet end selve denne organisation i sin mest stabile og præcise form. Samfundets almindelige liv kan ikke udstrække
sig til noget punkt, uden at det juridiske liv på samme tid og i samme henseende udstræk-
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ker sig til det samme punkt. Vi kan da være sikre på at finde et udtryk for alle de væsentligste former for social solidaritet i retten.«

Denne strategi betegner Durkheim som en metode, som er helt nødvendig for
at løse den opgave, han har stillet sig (Durkheim 2000, side 90): »Vores metode er da ridset klart op. Eftersom retten er et udtryk for de vigtigste former
for social solidaritet, skal vi blot klassificere de forskellige typer for ret for
derefter at undersøge, hvilke forskellige typer social solidaritet der svarer
hertil.«
Durkheim inddeler herefter retten i to grupper, som han karakteriserer hhv.
repressiv og restituerende. Den repressive ret består i at tilføre en person en
smerte eller i det mindste et afsavn med det formål at ramme den pågældendes formue, ære, liv eller frihed. Heroverfor står retten i sin restituerende
form, der har til formål at bringe tingene tilbage til deres rette tilstand eller at
genetablere de forstyrrede relationer. Den første form, den repressive, forbinder Durkheim med mekanisk solidaritet, der tilhører de traditionelle samfund,
mens den restituerende ret repræsenterer det moderne samfund og det, han
kalder for organisk solidaritet.
Tanken hos Durkheim er, at jo mere udviklet retten er, desto højerestående
er samfundet. Denne udvikling, der følger af arbejdsdelingens fortsatte differentiering, fører samtidig til, at retsvæsenet bliver mere og mere differentieret, hvilket viser sig ved forskellige former for domstole og mere komplekse
problemstillinger. Som eksempel nævner Durkheim forvaltningsretten
(Durkheim 2000, side 211), hvor han skriver:
»Historien viser faktisk, at forvaltningsretten på en regelmæssig måde er mere udviklet, jo
mere højtstående samfundene er; jo længere vi derimod går tilbage i tiden, desto mere
uudviklet er den.«

Der er ingen problemer i forbindelse med moralregler i forhold til jura. Begge
normsystemer er ifølge Durkheim imperativer, der tvinger individerne til at
handle med henblik på mål, som ofte ikke er deres egne, at gøre indrømmelser, acceptere kompromis, i det hele taget at tage højde for nogle mere overordnede interesser end deres egne (Durkheim 2000, side 216).
Det interessante ved Durkheims fremstilling er den sammenkædning mellem solidaritet og ret, som kan læses herudaf. Samfundsudviklingen kædes
sammen med en stigende betydning, nuancering og differentiering også af
retten. Inden jeg kommer nærmere ind på det, er det hensigtsmæssigt at analysere hans metodiske tilgang. Efter min bedømmelse er der en vigtig og i
samfundsvidenskaben ofte overset pointe i Durkheims metodiske tilgang.
Nemlig spørgsmålet om, hvordan den sociale virkelighed kommer til syne i
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analyserne. Jeg er klar over, at jeg ikke skal overdrive denne pointe. Navnlig
når der henses til, at Durkheim nærmest går retsdogmatisk til værks, dvs. med
fokus på retsnormerne, deres systematisering og navnlig deres sanktionssystemer.
Man kan rette den kritik mod Durkheim, at han ikke taler om den sociale
virkelighed, men om den ideologi, der knytter sig til forskellige retsformer.
Denne kritik er efter min bedømmelse berettiget. Det følger af hans positivistiske tilgang, hvor han hævder, at den indre moral ikke kan analyseres, da
den ikke har karakter af en kendsgerning, og han derfor må tage det næstbedste – nemlig den ydre manifestation af retten. Men spørgsmålet er, om reglerne og regelsystemer viser nogen som helst form for social realitet. Man kan
hævde, at han ligger under for det, man kalder for den legalistiske fejlslutning, hvor han forveksler retsreglernes normindhold med den sociale virkelighed.
Prøver man imidlertid at abstrahere fra alle disse relevante indsigelser mod
Durkheims metode, da ligger der en anstrengelse hos Durkheim for at komme
tæt på det han opfatter som den sociale virkelighed. Hans bestræbelser synes
beslægtet med Honneth, der hævder, at teoretiske udsagn bør forankres i de
socialt svageste lags modstandshandlinger. Også Honneth karakteriserer disse
modstandshandlinger som værende af moralsk karakter, men til forskel fra
Durkheim afviser han ikke en nærmere analyse af dem. Her ser vi forskellen
på en positivistisk og en fænomenologisk tilgang. Durkheims påvirkning af
August Comte, som man kalder for grundlæggeren af den franske positivisme, viser sig ved, at han i sine analyser alene må bygge på kendsgerninger,
hvorimod jeg i min analyse har valgt at tage udgangspunkt såvel i kendsgerninger som i livsverdener.
Hvis man anvendte Durkheims metode på den nuværende danske forvaltningsret, fx som den fremlægges hos fx Rønsholdt (Forvaltningsret 2001),
måtte konklusionen være, at Danmark var et højt udviklet samfund. Ser vi
imidlertid på den praktiserede forvaltningsret i de sociale institutioner, måtte
man komme til, at Danmark var et tilbagestående samfund, da forvaltningsretten efter det empiriske studie i 2. del stort set ikke er til stede. Dette vil dog
være en forhastet slutning.
Ved en en lidt bredere fortolkning synes betragtningerne om forvaltningsretten at give mening. Durkheims ærinde er ikke at analyse forvaltningsretten,
men derimod at analysere sammenhængskraften i samfundet, som han kalder
for solidaritet og differentiering i en såkaldt mekanisk og organisk solidaritet.
Her kan man, med mening, læse Durkheims analyser således, at en manglende tilstedeværelse af en forvaltningsret skader samfundets sammenhængs-
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kraft, idet der, på et centralt område, ikke er den organiske solidaritet til stede,
som er en betingelse for samfundsmæssig sammenhængskraft.
Det, vi kan tage med i den videre analyse, er, at Durkheim påpeger, at et
samfunds sammenhængskraft også, i et eller andet omfang, er afhængig af en
udviklet forvaltningsret. Durkheim har ikke taget stilling til spørgsmålet om
implementering, men det er ikke afgørende i min sammenhæng. Afgørende
er, at den manglende tilstedeværelse svækker dele af samfundssolidariteten,
hvilket jeg fortolker således, at de borgere, der er i kontakt med forvaltningen, ikke føler sig anerkendt, men i højere grad oplever at blive mødt med
disrespekt med heraf følgende negative holdninger til dele af den offentlige
administration.
Bryan Turner giver udtryk for (Turner 1998, side 27), at nyere fortolkninger af Durkheim har haft en tendens til at nedtone vigtige dele af hans sociologi. Turner nævner det retsvidenskabelige felt, som han hævder er temmelig
overset i fortolkninger af Durkheim. Der er således ingen tvivl om, at for
Durkheim er retten en yderst central del af samfundssolidariteten, og den kan
derfor tjene som symbol eller symptom på samfundets solidariske karakter.
3. Max Webers legale forvaltning
Weber har en anden metodisk tilgang end Durkheim. Han interesserede sig
såvel for Kants filosofi som for den i 1800-årene opblomstrende hermeneutiske tradition, navnlig som den var udformet af Wilhelm Dilthey. På den anden side var han et barn af periodens positivistiske tradition, hvorfor det var
vigtigt at fremhæve videnskabens værdineutralitet. Han arbejder således ud
fra en grundlæggende skelnen mellem viden om det, der eksisterer, og det,
der bør eksistere. Efter min bedømmelse synes Weber at stå med et ben i hver
lejr. Der er ingen tvivl om, at han har en grundig indsigt i Kants filosofi og
Diltheys hermeneutik, men på den anden side synes han at have vanskeligt
ved at slå bro over forskellige indfaldsvinkler.
Løsningen hos Weber synes at være begrebet idealtypen, som ikke udtrykker nogen virkelighed eller realitet, men derimod er en tænkt konstruktion, som han anvender for at nærme sig den komplekse virkelighed. Historiske hændelser er i sig selv meningsløse, men kan give mening ved en begrebsliggørelse, der både giver den historiske udvikling mening og bygger på
nogle kulturelle værdier (Weber 1994, side 199).
I den forstand kan man opfatte mit begreb om den senmoderne retsorden
som en idealtype, forstået som et tankebillede, som er nødvendigt for, at jeg
kan beskrive den komplekse socialretlige virkelighed og samtidig opretholde
forestillingen om visse hierarkiske elementer. Når jeg nærmere beskriver
Webers idealtyper for legitim magtudøvelse, er der ikke tale om undersøgel261
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ser af empiriske forhold, men derimod om en tankemodel af en organisatorisk
eller institutionel orden.
Min læsning af Max Weber foregår efter samme principper som læsningen
af Durkheim, nemlig med fokus på det retlige felt. Her synes Max Weber at
have en hel del at byde på. Først skal jeg se på hans begreb om legitimitet.
Weber hævder, at legitimitet handler om at retfærdiggøre sig selv. Grunden
til al magt er, hævder Weber, at enhver har behov for at retfærdiggøre sig selv
og de handlinger og levemåder, der kendetegner en selv eller den gruppe,
man tilhører. Han gennemgår herefter tre legitime former for herredømme,
som han kalder hhv. det legale herredømme, det traditionelle herredømme og
det karismatiske herredømme.
Han afviser de to sidste som irrationelle, således at det legale herredømme
fremstår som det rationelle og således som det, der bør foretrækkes. Der er
tale om et bureaukratisk herredømme, hvor lovgivningen kan vedtages eller
afskaffes gennem formelt korrekte procedurer, og hvor forvaltningen består
af embedsmænd, der adlyder ordrer, der gives af overordnede (Weber 1994,
side 91).
Det traditionelle herredømme eksisterer ikke i kraft af lovgivning og veluddannede embedsmænd, men på baggrund af et autoritetsforhold, der er
præget af personlig samhørighed. Det er traditionen, der er autoriteten. Der
kan være tale om en patriarkalsk struktur, eller standskultur, der er karakteriseret ved, at herredømmet er strengt traditionsbundet. Weber giver som eksempel det, han kalder for kadi-juristernes principper, hvorved han forstår
islamiske dommere, som ifølge Webers fortolkning dømmer ud fra strenge
traditioner, men hvor juraen samtidig spiller ind i form af uformelle og ikkerationelle betragtninger om, hvad der i det konkrete tilfælde skal være ret og
rimeligt (Weber 1994, side 97). Det karismatiske herredømme er karakteriseret ved hengivelse til en herskende person eller fører, der opfattes som udvalgt på grund af nådegaver eller karisma (Weber 1994, side 98).
Weber har nogle indgående og meget konkrete betragtninger omkring
bureaukratiets kendetegn og embedsmandens baggrund og rolle. Jeg læser
bureaukrati som forvaltning og embedsmand som socialarbejder for at kunne
drage paralleller til det empiriske studie. Ifølge Weber kendetegnes et moderne embedsværk af, at det fungerer på en bestemt måde. Først nævnes (Weber
1994, side 107) princippet om faste kompetenceområder for udøvelse af
myndighed. Kompetenceområderne er ordnet i henhold til generelle lovregler
eller reglementer for forvaltningen. Det andet princip, han nævner, er embedshierarki, hvorefter højere og lavere instanser indgår i et fast ordnet system af over- og underordnede stillinger, hvor de med større myndighed har
opsyn over dem med trinlavere myndighed.
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Her er tale om et sociologisk modstykke til den moderne juras lære om
forholdsnormer, der foreskriver en vis adfærd, og kompetencenormer, der
skaber en kompetence (magt, myndighed) i en hierarkisk opbygget organisation. Se fx Ross 1971, side 45.
Foretager vi et kort tilbageblik til 1. del og drøftelsen af den moderne og
den senmoderne retsmodel, synes den moderne retsmodel i høj grad at have
disse karakteristika, som Weber omtaler. Forskellen til den senmoderne forståelse er navnlig, at den klare kompetencefordeling for udøvelse af myndighed, som Weber forudsætter, ikke er til stede. Det betyder imidlertid ikke, at
enhver kompetencefordeling er ophørt, men nærmere, at grænserne i dag er
mere uklare, samt at nye uformelle kompetenceformer har suppleret, korrigeret eller afskaffet retlige kompetencer.
Interessant er den sammenligning mellem bureaukrati og hjemmet, som
Weber foretager (Weber 1994, side 108): »Den moderne form for organisering av myndighet skiller byrået prinsipielt fra hjemmet. For den skiller i det
hele tatt embedsvirksomheten fra privatlivets sfære …« Drager man parallellen til det sociale arbejde, peger socialforskere på, at det er hjemmets vaner
og traditioner, som på nogle områder overføres til forvaltningen. Vi kan således identificere to forhold ved den senmoderne retsorden, nemlig usikre
kompetenceforhold, ændrede hierarkier og uklare grænser mellem hjemmets
og forvaltningens rationalitet.
Weber kommer ind på embedsmandens personlige stilling (Weber 1994,
side 110), hvor det kendetegner den moderne embedsmand, at han nyder en
høj social anseelse pga. sin særlige stilling. Dette er næppe tilfældet vedr.
socialarbejdere, hvor navnlig arbejdet i en social forvaltning ofte, af socialrådgivere, antages at have lavere status end fx arbejde i en privat organisation. Vi kan se af gennemgangen indtil videre, at de kendetegn, som knytter sig
til den moderne opfattelse af den sociale retsorden, på en række centrale
punkter ikke lever op til de idealtyper, som Max Weber opstiller. Som tidligere anført er det således en svaghed ved Carsten Henrichsens arbejder, at han
tilsyneladende arbejder ud fra forestillingen om en weberiansk idealtypisk
embedsmand.
Max Weber bruger ikke begrebet legalitetsprincippet, men arbejder ud fra
en forestilling om retsordenens suverænitet. Han anfører (Weber 1994, side
53), at retsordenen virker direkte ind på magtfordelingen i samfundet, hvor
den ikke alene påvirker fordelingen af økonomisk magt men enhver form for
magt. Weber definerer magt som et eller flere menneskers chance for at sætte
sin egen vilje igennem i det sociale samkvem, selv om andre deltagere i det
kollektive liv skulle gøre modstand.
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De empiriske studier har vist, at borgeren, der møder socialforvaltningen,
ikke har mange chancer for at sætte sin egen vilje igennem. Dette er en væsentlig pointe, da netop retsordenen skulle sikre borgeren denne magt. Jeg har
tidligere omtalt denne problemstilling som spørgsmålet om medindflydelse,
brugerindflydelse eller det princip, der fremgår af retssikkerhedslovens § 4,
hvorefter sagen skal tilrettelægges på en sådan måde, at borgeren kan medvirke i sin egen sag. Vi kan lære af Weber, at magt både findes i sin legale
form og som illegal magt, der tilsidesætter borgerens forsøg på at sætte sin
vilje igennem. Af denne grund ser vi formentlig også en omfattende sociologisk teoridannelse omkring medborgerskab og empowerment, som bygger på
et værdigrundlag, der støtter enkeltpersoner eller gruppers aktive indflydelse i
forbindelse med offentlig forvaltning. Jeg vender senere tilbage hertil.
Trods meget forskellige indfaldsvinkler til det retlige felt giver såvel
Durkheim som Weber retten en central funktion som hhv. bidragende til
samfundssolidariteten, eller som hos Weber, grundlaget for rationel magtudøvelse. De sætter fokus på forskellige problemstillinger, hvor Durkheim
navnlig har et mere overordnet samfundsperspektiv i form af solidaritet, mens
Weber meget konkret angiver karaktertræk ved den legale forvaltning og
dens embedsmænd.
4. Den moderne retssociologi
Denne moderne position vil jeg alene lade være repræsenteret ved Jürgen
Habermas. Hos Habermas har retten og retsteorien spillet en betydelig rolle i
store dele af hans forfatterskab. Han har beskæftiget sig indgående med den
menneskelige kommunikation bl.a. i værket Theorie des kommunikativen
Handelns fra 1981 og i et bredere retsfilosofisk og retssociologisk perspektiv
i Between Facts and Norms fra 1992. Det er en grundtanke hos Habermas, at
det moderne projekt ikke er udtømt, og der stadigvæk er muligheder i dette
projekt.
Videnskabsteoretisk kommer det moderne frem i en universalistisk tilgang, der bygger på et antropologisk postulat om, at det menneskelige sprog
er karakteriseret ved et iboende mål eller telos, der stræber mod gensidig
forståelse. I en ideel herredømmefri samtalesituation vil det bedre arguments
magt være den eneste slags magt, der gør sig gældende, og man taler derfor
ofte om den tvangsfrie tvang i det bedre argument.
Samfundet fungerer hos Habermas både som system- og livsverden, der
hver er karakteriseret ved forskellige former for kommunikation. Man kan
sige, at der er tale om en instrumentel form for kommunikation over for en
kommunikativ handlen, der er karakteriseret ved en ideal forestilling om
herredømmefri samtalesituationer. Habermas har tidligere arbejdet ud fra en
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koloniseringstese, dvs. ud fra den forestilling, at der er en risiko for, at systemverdenen monopoliserer livsverdenen. I den forbindelse har retten tilhørt
systemverdenens særlige logik og dermed været omfattet af den frygt, der
kommer til udtryk i koloniseringstesen. I det retsfilosofiske og retssociologiske værk fra 1992, Between Facts and Norms, ses retten i et noget andet
lys. Det er vanskeligt at sige mere konkret, hvordan koloniseringstesen fremkommer i dette værk. Det er min bedømmelse, at der er sket en vis revision af
denne tese, ikke mindst på baggrund af, at retten her tillægges en konstruktiv
og helt nødvendig funktion, i Habermas’ forestilling om et deliberativt demokrati.
I Between Facts and Norms er retten ikke alene redskab for magten, men
er også magtens begrænsning. Magt hos Habermas repræsenterer den udøvende myndighed og er samtidig et organisationsmiddel til sikring af, at det
statslige magtapparat ikke organiserer sig selv uden om retten. Det er således
et centralt princip, at magten er retligt institutionaliseret, og at det først er
gennem retten, at politiske organer får autoritet og myndighed, da det er
igennem retlige procedurer, at magten kan kontrolleres og legitimeres. Det er
her nødvendigt med nogle betragtninger om baggrunden for Habermas’ teoriudvikling på dette område.
Habermas er drevet af erfaringerne fra 2. verdenskrigs grusomheder, og
hans teoribygning omkring det deliberative demokrati må ses i lyset af et
ønske om, at noget sådant ikke gentager sig. Habermas søger ikke i værket
fra 1992 at gengive en empirisk virkelighed, men i stedet at opstille en ideal
model for et samfund og dets institutioner, hvor retten er i centrum. Det er
imidlertid svært i dag at forestille sig, at politisk magt alene er retligt institutionaliseret igennem retlige procedurer. Efter min bedømmelse er der tale om
et ideal, som synes så langt væk fra de fortællinger, jeg tidligere har fremdraget, at det virker urealistisk.
Habermas opbygger et system af rettigheder, som udgør et centralt grundlag for hans teori om et deliberativt demokrati. I værket Between Facts and
Norms skelnes mellem er og bør, der i bogen optræder på forskellige niveauer. Vedrørende retten ses denne spænding i, at rettighederne opfattes både
positivistiske, dvs. til stede som faktisk tekst, som kan tvinge rettigheder
igennem, og som gyldighedsfordringer. Habermas beskriver det således
(Habermas 1998, side 129):
»By securing both private and public autonomy in a balanced manner, the system of rights
operationalizes the tension between facticity and validity, which we first encountered as a
tension between the positivity and the legitimacy of law. Both moments combine in the
mutual penetration of legal form and discourse principle, as well as in the Janus faces that
law turns toward its addressees on the one side and its authors on the other. On the one
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side, by way of coercible laws that render equal liberties compatible, the system of rights
unleashes the self-interested choice of individual subjects oriented by personal preferences.
On the other side, in the practice of legislation, it mobilizes and unifies the communicative
freedom of citizens presumptively oriented to the common good. Here the tension between
facticity and validity flares up anew; indeed, it is concentrated in the seemingly paradoxical circumstance that basic political rights must institutionalize the public use of communicative freedom in the form of individual rights.«

Habermas opretholder skellet mellem det faktiske og det gyldige og søger at
lade det diskursetiske princip være forbindelsen mellem den faktiske tilstedeværelse af rettigheder og den legitimitet, som de hviler på. Retten er ifølge
Habermas’ teori om det deliberative demokrati et medie for integration i det
moderne samfund, der både har en instrumentel og en normativ side. Det er
nok lettere at forstå Habermas’ model, hvis man inddrager den omfattende
drøftelse, han gennemfører i værket Between Facts and Norms om naturretlige og retspositivistiske teorier, hvor han ender med at afvise begge. Habermas forsøger at udvikle en tredje position, hvor der dels er en adskillelse
mellem er og bør, som er retspositivistisk inspireret, men også en normativ
gyldighedsfordring til retten, som bygger på det velkendte diskursetiske princip. Habermas forsøger at reformulere retten på et nyt grundlag, der tager
udgangspunkt i hans egen kommunikationsteori. Han udvikler et rettighedssystem, der består af 5 hovedgrupper, hvor rettigheder bevæger sig fra et
abstrakt til et konkret niveau. Der er tale om et rettighedssystem, som ifølge
Habermas indeholder de rettigheder, som borgerne må tilstå hinanden for at
kunne fungere som borgere i et deliberativt demokrati. Han formulerer den
centrale rettighed således (Habermas 1998, side 122):
1. »Basic rights that result from the politically autonomous elaboration of the right to the
greatest possible measure of equal individual liberties.«

Denne rettighed kan imidlertid ikke stå alene, men må udfyldes af rettigheder
der har et retligt sigte. Habermas formulerer disse rettigheder således
(Habermas 1998, side 122):
2. »Basic rights that result from the politically autonomous elaboration of the status of a
member in a voluntary association of consociates under law.«
3. »Basic rights that result immediately from the actionability of rights and from the
politically autonomous elaboration of individual legal protection.«

Den fjerde kategori af rettigheder handler om politisk deltagelse, der har til
formål at sikre borgerens offentlige autonomi, ikke mindst at borgeren kan
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sætte sig igennem som medlovgiver i form af deltagelse i politiske aktiviteter.
Habermas formulerer det således (Habermas 1998, side 223):
4. »Basic rights to equal opportunities to participate in processes of opinion-and willformation in which citizens exercise their political autonomy and through which they
generate legitimate law.«

Det interessante ved disse fire rettigheder er, at de til en vis grad synes beslægtet med det, jeg ovenfor har kaldt immaterielle sociale rettigheder. Habermas anfører da også, at disse rettigheder ikke må forveksles med traditionelle liberalistiske rettigheder. Her er, ifølge Habermas, tale om det rettighedsgrundlag, som må være til stede, for at man kan tale om frihed, lighed og
retssikkerhed. De udgør en slags grundrettigheder, som er mulighedsbetingelser for, at borgere kan deltage aktivt i den særlige demokratimodel, som Habermas udvikler. Der knyttes imidlertid en femte rettighedstype til rettighedssmodellen, der handler om visse materielle betingelser, velfærdsrettigheder, som Habermas formulerer således (Habermas 1998, side 123):
5. »Basic rights to the provision of living conditions that are socially, technologically, and
ecologically safeguarded, insofar as the current circumstances make this necessary if
citizens are to have equal opportunities to utilize the civil rights listed in (1) through
(4).«

Habermas anvender ikke betegnelserne immaterielle og materielle rettigheder, således som jeg har gjort det ovenfor, men alligevel synes hans rettighedslære at bygge på noget tilsvarende. Den femte rettighed, velfærdsrettigheder, har således ikke samme status som de fire første ufravigelige rettigheder. Den har en relativ betydning, da den i særlig grad er knyttet til økonomi.
Af Habermas’ rettighedslære kan uddrages den vigtige pointe, at de immaterielle sociale rettigheder er nødvendige for, at borgerne politisk og etisk kan
komme til orde i samfundet, og forudsætter nogle absolutte betingelser eller
rettigheder, hvorimod det samme ikke gør sig gældende for materielle rettigheder.
Videre er det interessant at se, at Habermas indlejrer retten i en større
samfundsmæssig kontekst, hvor retfærdiggørelsen af retten sker under henvisning til en bestemt demokratimodel og samtidig, hvilket er væsentligt,
forudsætter, at et system af rettigheder bliver respekteret i de konkrete forvaltninger. I gennemgangen af retslærelitteraturen var hovedkonklusionen, at
en retslære på det sociale område må indlejres i en social teori for at give
mening. Dette understøttes af Habermas, der ikke betragter retten som isole-
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ret for samfundet, men som en integreret og nødvendig del af dette ud fra
demokratiske betragtninger.
5. Senmoderne retssociologi
Under betegnelsen senmoderne retssociologi har jeg valgt at læse Honneth og
Forst retssociologisk. De er interessante set i forhold til nærværende afhandling, da de, navnlig i forlængelse af Habermas, prioriterer det retlige område
og i deres værker demonstrerer et solidt kendskab til de internationale retssociologiske og retsfilosofiske teorier. Når jeg karakteriserer dem som senmoderne, en betegnelse, som de ikke selv anvender, er det, fordi deres teoridannelser ikke udelukkende bygger på abstrakte retsnormer, men i høj grad på en
opfattelse af retten som identitetsskabende og betingelse for etisk autonomi.
Der er også betydelige forskelle, hvor navnlig Forst synes tættere på Habermas’ fremstilling end Honneth. I det følgende sætter jeg alene fokus på det
retlige element af deres teoridannelser, mens jeg senere anvender deres teoridannelser mere generelt i opbygningen af en social teori. Der vil således forekomme enkelte gentagelser, som jeg naturligvis forsøger at begrænse i størst
muligt omfang.
Honneth og Forst anskuer samfundet fra forskellige perspektiver. Honneth
ser samfundet ud fra det, man kan kalde et borgerperspektiv, og udvikler de
betingelser, som er nødvendige for, at et menneske kan udvikle sig til et socialt vellykket individ. Hans kritiske brod mod Habermas er bl.a., at han i sin
model om det deliberative demokrati forudsætter socialt velfungerende individer uden i tilstrækkelig grad at reflektere over, hvilke betingelser der skal
til, for at en sådan identitet kan udvikle sig. Forst knytter tættere an til Habermas’ samfundsopfattelse, men foretager en hensigtsmæssig nuancering af
de forskellige kontekster, vi som mennesker indgår i. Som anført i indledningen drejer det sig om etiske, retlige, politiske og moralske kontekster.
Honneth beskriver udviklingen i kritisk teori fra det tidlige produktionsparadigme til Habermas’ kommunikationsparadigme, der ved hjælp af en
universalpragmatik byggende på sprogets regler opbygger sit udgangspunkt.
Den normative kerne i Habermas’ teori, hævder Honneth, er nedlagt i sprogets betingelser som en struktur for den mellemmenneskelige kommunikation. For Habermas bliver den før-videnskabelige instans ligestillet med de
sproglige betingelser for en herredømmefri forståelse (Honneth 2003, side
34). Honneths pointe er, at Habermas ikke forankrer sin teori i de lave sociale
lags modstandshandlinger, men derimod i en sprogpragmatik. Derved mister
Habermas’ teori forbindelse med en reel substans, der siger noget om retfærdighed og god social orden. Hos Honneth er de svageste sociale lags modstandshandlinger i centrum, jf. indledningen. Uretsbevidstheder underlægges
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i samfundet en social kontrol, der har karakter af udelukkelsesprocesser af
kulturel og institutionel karakter. Habermas’ teori kan også komme til at
virke som en social udelukkelsesmekanisme.
Hvis en person ikke får de rettigheder, som tilkommer ham eller hende
som juridisk person og medlem af samfundets retsfællesskab, påvirker det
ifølge Honneth individets sociale integration. Frakendelse af bestemte rettigheder, ofte som følge af at tilhøre en vis gruppe (etnicitet, køn, alder etc.),
betyder, at man frakender en person fuld moralsk tilregnelighed. Borgeren
mister sin status som fuldværdig og ligeberettiget interaktionspartner i forhold til det offentlige og betragtes ikke som en person, som er i stand til at
tage stilling moralsk. Dette fører til nedbrydelse af individets selvrespekt.
Honneth bruger betegnelsen disrespekt, som han nærmere bestemmer således
(Honneth 1996, side 131):
»What the term »disrespect« refers to is the specific vulnerability of humans resulting from
the internal interdependence of individualization and recognition, which both Hegel and
Mead helped to illuminate. Because the normative self-image of each and every individual
human being – his or her »me«, as Mead put it – is dependent on the possibility of being
continually backed up by others, the experience of being disrespected carries with it the
danger of an injury that can bring the identity of the person as a whole to the point of
collapse.«

At blive udsat for disrespekt er således ikke blot en værdighedskrænkelse
eller en uhøflighed over for en person, men har også betydning for denne
persons selvforhold, da konsekvensen kan være en negativ påvirkning af
identitetsudviklingen. Denne pointe hos Honneth er ikke til stede i samme
grad hos Forst. Hvad specielt angår den retlige krænkelse, altså det forhold, at
en person systematisk ikke får de rettigheder, som han eller hun har ret til,
påvirker det en persons selvrespekt, og følgerne heraf er en begrænsning i
handlemuligheder i forhold til offentlige anliggender. Honneth beskriver
virkningen af en regelmæssig nægtelse af rettigheder til en borger således
(Honneth 1996, side 133f):
»Should that person now be systematically denied certain rights of this kind, this would
imply that he or she is not being accorded the same degree of moral responsibility as other
members of society. What is specific to such forms of disrespect, as exemplified by the
denial of rights or by social ostracism, thus lies not just in the forcible restriction of personal autonomy but also in the combination with the feeling of not enjoying the status of a
full-fledged partner to interaction, equally endowed with moral rights.«

Der er tale om en særlig form for vold mod den intersubjektive forventning
om at blive anerkendt som et subjekt, der er i stand til at formulere moralske
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bedømmelser. Det fører til tab af selvrespekt med alvorlige sociale konsekvenser for den pågældende person. Dette punkt hos Honneth, som i en noget
anden udformning også findes hos Forst, er særdeles vigtig i min sammenhæng. Vi ser her, at rettigheder ikke alene handler om materielle goder – men
også om immaterielle behov.
Den almindelige opfattelse i retsteorien, herunder også i velfærdsteorien,
har været, at det handler om fordeling af materielle goder. De betragtninger,
som Honneth her fremkommer med, viser, at det ikke alene drejer sig om at
få en bestemt social ydelse, men også om den enkelte borgers selvrespekt.
Endvidere kan den systematiske nægtelse af rettigheder have en socialt invaliderende følge for borgeren.
Som beskrevet i indledningen arbejder Forst ud fra den forestilling, at
mennesket indgår i forskellige kontekster og som følge heraf har forskellige
former for autonomi. Han betegner disse autonomiformer som etisk autonomi, juridisk autonomi, politisk autonomi og moralsk autonomi. I denne forbindelse er det interessant, hvad han forstår ved juridisk autonomi. Her må vi
gøre os klart, at Forst forstår det retlige perspektiv i sammenhæng med de
øvrige anførte former for autonomi. Forst formulere det således (Forst 2002,
side 263):
»Ethical values are valid in respect of the particularity of a person, legal norms in respect
of his or her attribute of being a »person« as such: they enjoy general and binding validity.
They are not constitutive of identity; rather, they constitute the »outer« framework of
»negative liberty« that both enables and limits, in the form of a »protective cover,« the
positive liberty of self-realization. Persons of law do not have to identify with these norms,
but they must come to terms with them: These are the norms of reciprocal respect that
persons have to grant mutually and bindingly in order to enable social cooperation with
legal certainty.«

Forst ser retten som en ydre ramme, der sikrer det, han kalder for negativ
frihed. Herved forstår han, at retten ikke er direkte identitetsskabende, men
garanterer muligheden for, at borgere kan forfølge deres egne visioner om det
gode liv. Han betegner også retten som et beskyttende skjold, hvilket kan
fortolkes således, at de gode viljer ikke er tilstrækkelige for, at borgeren så
kan handle ud fra sin egen etiske autonomi. Videre ser Forst også det retlige
element som nødvendigt for, at en borger har mulighed for at blive forfatter
af almindelig lovgivning. Han bruger betegnelsen »be authors of the law«,
hvilket sikres ved, at borgeren betragtes som en juridisk person, der er omfattet af samfundets retsfællesskab. Der er en parallel til Honneths opfattelse, da
det at være en juridisk person hos Forst også betragtes som en juridisk garanti
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for, at en person har frihed til at være ansvarlig for sig selv, både som etisk og
politisk person (Forst 2002, side 85).
Honneth og Forst fremkommer med vigtige retsteoretiske bidrag til brug
for udviklingen af en social retslære. Fra forskellige vinkler påviser de dels
skadevirkningen af ikke at være anerkendt som juridisk person, dels hvad
retten betyder for udfoldelse af etisk autonomi. Disse spørgsmål vil blive
uddybet senere. Dog synes Forst og Honneth at have en noget diffus opfattelse af, hvad ret er. Der er efter min bedømmelse behov for en nuancering af
retten i forhold til det koncept, de to retsteoretikere har udviklet. I min anvendelse vil fokus være socialretten, som er en del af velfærdsretten, der antagelig også er udgangspunktet for Honneth og Forst. Der er tale om velfærdsrettigheder, som konfronteres med en fordring om immaterielle sociale rettigheder. Imidlertid har de ikke særligt blik for forvaltningsretten, som blot anføres
som processuelle rettigheder.
6. Postmoderne retsteori
Som eksponent for en postmoderne retssociologi kan nævnes Michel Foucault, der igennem sine historisk-filosofiske studier fremhæver, at enhver
historisk periode har sin egen kulturelle kode eller sandhed. Han beskriver det
således (Foucault 1999, side 29):
»En kulturs fundamentale koder – dem, der behersker dens sprog, dens opfattelsesmønstre,
dens udvekslinger, dens teknikker, dens værdier og dens praktiske hierarki – fastlægger
lige fra begyndelsen for hvert enkelt menneske de empiriske ordener, som det vil få med at
gøre, og hvori det vil genfinde sig selv.«

Man kan sige, at der er tale om en yderliggående hermeneutisk tilgang, hvor
mennesket nærmest er determineret af de sociale magt-videns strukturer i
samfundet. Det interessante spørgsmål er imidlertid, hvem der har dette magtviden privilegium, der bestemmer det enkelte menneskes kulturelle koder.
Dette spørgsmål kan ikke uden videre besvares, men jeg kan henvise til Honneths beskrivelse af udelukkelsesmekanismer og disses kulturelle og institutionelle karakter (Honneth 2003, side 62f). Også efter Honneths opfattelse er
det en bestemt holdning eller viden, der sætter sig igennem, hvorimod det,
som han kalder for de laveste lags modstandshandlinger, sigtes fra.
Uddannelsesinstitutioner, ministerier, domstole og klageorganer vil i høj
grad være med til, sammen med det politiske system, herunder massemedierne, at skabe sådanne kulturelle koder. Enhver tid indeholder visse muligheder
for at tænke. Disse muligheder er skabt af tidens magt- og vidensopfattelse,
hvilket betyder, at det, der for blot få år siden var anerkendt som videnskabelige og praktiske sandheder, ofte ender som overtro og forældede tanker.
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Pludselig bliver det utænkelige muligt, mens andet ikke længere kan siges og
må skilles fra.
Det er en central tanke hos Foucault, at der sker en opløsning af subjektet,
der tager sin begyndelse navnlig i det 18. århundrede som følge af oplysningstænkningen og den moderne kapitalisme. Oplysningsprocessen foregår
gennem disciplinering af kroppen, hvor en række kontrolteknikker bag om
ryggen på borgeren sikrer sig herredømme over kroppen, dens bevægelser,
holdninger mv.
Foucault afviser forestillingen om en selvstændig og autonom juridisk
fornuft og hævder i stedet, at enhver kamp om mening og værdier er en politisk kamp. Retten tillægges således ikke mening som noget værdiskabende
eller værdiopretholdende, men derimod som en legitimering af noget politisk
bestemt. Annette Kronborg giver et eksempel hentet fra familieretten, hvor
hun gennemgår nogle retlige grundværdier, fx grundværdien om »barnets
bedste«, og påviser, at den familiepolitiske ideologi, der kommer til udtryk i
lovgivningen, er et resultat af at favorisere en barndom med både mor og far
(Ljungstrøm 2000, side 49). Der er her tale om en særlig ideologi, som ikke
nødvendigvis har sammenhæng med de politiske herredømmeforhold.
Grundlaget for disciplinering er en vanskeligt gennemskuelig kobling
mellem magt og viden, som har betydelig retsteoretisk interesse. Spørgsmålet
er, om det er muligt at administrere efter abstrakt lovgivning, som fx Weber
forudsætter, eller om magtforhold spiller så afgørende en rolle, at dette ikke
lader sig gennemføre.
Weber forudsætter, at forvaltningerne alene tager saglige hensyn, altså at
uvedkommende magtinteresser ikke påvirker sagligheden (Weber 1994, side
127):
»At oppgaverne skjøttes på en »saklig« måte, betyr i dette tilfelle i første rekke at de skjøttes »uten persons anseelse« i henhold til forut beregnelige regler«. Anderledes forholder
det sig hos Foucault, der ikke tror på den rene saglighed (Foucault 1994, side 87): »Power
and knowledge are thus deeply rooted – they are not just superimposed on the relations of
production but, rather, are very deeply rooted in what constitutes them.«

Vi ser her en moderne og en postmoderne opfattelse af forholdet mellem
magt og viden, som henholdsvis noget adskilt og størrelser, der er dybt involveret i hinanden. Der er, efter min opfattelse, værdifulde indsigter både hos
Weber og Foucault, men de er samtidig begge for yderliggående. De empiriske studier viser, at sagligheden kan tilsidesættes, fx hvor en lægekonsulent
ønskede en anden speciallæge, og den budgetregulerede styring af fleksjobbere, men også, at der er et råderum for saglig hensyntagen. Navnlig med tanke
på en praktisk anvendelig social retslære er det af betydning, at den opfattelse
272

10. Hvad kan retssociologien bidrage med?
af en forvaltning, som Weber opstiller, forekommer urealistisk, og Foucault
trækker sine konklusioner om forholdet mellem magt og viden for vidt.
Zygmunt Bauman søger at udvikle en teori, der indeholder nye vilkår for
fællesskab, moral, identitet og integritet under det, han kalder postmoderne
vilkår. Grundtanken er, at der findes en institutionel social ondskab, der fører
til produktion af umoralsk adfærd. Moral er hos Bauman ikke udelukkende
samfundsskabt, men har et præsocialt grundlag, der bevirker, at moralen kan
modsætte sig samfundets socialmanifesterede principper (Bauman 1994, side
222f). Frygten hos Bauman er, at menneskeligt samkvem bliver genstand for
planlægning og administration på en sådan måde, at faglige og videnskabelige teorier og metoder får frit spil og fortrænger nærværets og situationens
fortrolighedskundskab. Han hævder, at forudsætningen for Holocaust netop
var moderne institutioner, der besad faglige kompetencer samtidig med, at
moralske kræfter var neutraliseret (Bauman 1994, side 231).
Bauman taler om den sociale ingeniørkunst, hvor sociale relationer neutraliseres til fordel for rationalisering og perfektionering af teknikker, med risiko
for, at produktion af umenneskelighed øges. Betegnelsen modernitet dækker
hos Bauman over forsøget på at nyttiggøre rationel og systematisk samfundsstyring inspireret af videnskabelige metoder. Det fører til, at de moralske
kræfter, som medarbejderne i institutionen repræsenterer, har en hæmmende
virkning på tendensen til umenneskelighed. Disse menneskelige kræfter bliver imidlertid, ifølge Bauman, henvist til jungleloven eller det private – altså
noget, der skal bekæmpes. Baumans pointe er for det første, at vi som mennesker besidder stærke moralske kræfter, som imidlertid svækkes af den moderne samfundsorganisations rationalitet. Det moderne bureaukrati svækker
indflydelsen fra moralske kræfter, som spontant opstår ved nærvær mellem
mennesker og indeholder kimen til institutionel masseproduktion af umenneskelighed. For det andet fremhæver Bauman, at den betydelige udvikling i
rationelle og bureaukratiske samt tekniske metoder har gjort det nemmere at
legitimere umoralsk adfærd.
Overføres Baumans tanker på det sociale område, kan man sige, at den
teknisk kompetente socialrådgiver i mange tilfælde kan retfærdiggøre umoralsk adfærd med henvisning til noget, der umiddelbart virker rationelt og
sagligt. Hvorfor give en mand førtidspension, når vi endnu ikke til bunds har
undersøgt, om han kan komme ud på arbejdsmarkedet? En sådan begrundelse
kan være vanskelig at tilbagevise, men kan reelt dække over umoralsk adfærd
– fx hvis den konkrete afgørelse er motiveret i bagvedliggende økonomiske
strategier som fx et budget, der bestemmer, at man kun kan finansiere et bestemt antal førtidspensionister.
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Det kan her igen være relevant at inddrage nogle betragtninger fra Honneth og sammenligne dem med Baumans. Som tidligere anført anvender
Honneth betegnelsen synlig og usynlig i overført betydning, altså forstået på
den måde, at det at se et menneske ikke blot er at registrere dets fysiske tilstedeværelse, men noget yderligere, hvorved personen tillægges en autoritet, der
sætter nogle begrænsninger for handlinger i forhold til personen. Bauman er
inde på den samme grundlæggende tanke, når han hævder, at borgernes moralske ansvar ofte ikke har mulighed for at slå igennem over for bureaukratiske selvperfektioneringsteknikker. Bauman og Honneth taler om det samme.
En usynliggørelse eller negligering af moralske kræfter, som rent faktisk er til
stede.
En vigtig pointe i denne gennemgang af to postmoderne teoretikere er, at
de fremhæver grænser for menneskets autonomi. I forhold til afhandlingens
emne betyder det, at fagligt kompetente socialarbejdere udstyret med gode
viljer ikke nødvendigvis kan udføre etisk godt og fagligt korrekt socialt arbejde. Foucault peger på, at viden ikke kan adskilles fra magt, og Bauman
sætter fokus på, at fx socialarbejderes moralske ansvarlighed ofte ikke kan
hamle op mod institutionelle, instrumentelt orienterede logikker. Foucault og
Bauman introducerer nogle rationalitetsformer, som ikke uden videre lader
sig afvise, og som fundamentalt strider mod den almindeligt kendte juridiske
selvforståelse.
7. Medborgerskab og empowerment
Som afslutning på denne retssociologiske gennemgang af relevante retlige
problemstillinger skal jeg ganske kort omtale to centrale begreber, som også
synes at have en vis relevans i nærværende sammenhæng. Der er dog ikke
tale om egentlige retssociologiske begreber, derfor blot denne summariske
beskrivelse. Det drejer sig om begreberne medborgerskab og empowerment,
som begge har det til fælles med problemstillingen i nærværende afhandling,
at de tilstræber at gøre mennesker eller grupper af mennesker synlige og dermed handlekraftige i forhold til offentlige myndigheder.
Sociologen T.H. Marshall satte for alvor fokus på medborgerskab, som i
hans fortolkning indeholdt individuelle frihedsrettigheder, fx ytrings- og
forsamlingsfrihed, retten til deltagelse i politiske aktiviteter og sociale rettigheder. Målet var at skabe et retfærdigt samfund baseret på alle borgeres lige
deltagelse. Ved medborgerskab forstod han en status, som tildeles alle, der er
fuldgyldige medlemmer af et samfund, og som derfor kan deltage på lige fod
med andre fuldgyldige medlemmer med hensyn til rettigheder og pligter
(Marshall 2003, side 53).
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Efterfølgende har forskningen, ofte med udspring hos Marshall, taget
retning mod det, der kaldes for et aktivt medborgerskab, der kan modvirke
intolerance, overdreven individualisme og give et bud på, hvorledes et samfund kan forstås i en individualiseret kontekst. Rettigheder står centralt i
medborgerskabstanken, men det er ikke rettigheder forstået i et juridisk perspektiv. De forstås i et sociologisk perspektiv, hvilket ofte betyder, at den
retlige sprogliggørelse, som fx Durkheim arbejdede ud fra, sjældent medtages. Medborgerskabet fortolkes i dag i forskellige sammenhænge. Siim sammenkæder således medborgerskab med lighed og anerkendelse af mangfoldighed (Siim 2004, side 170). Vedrørende anerkendelse trækker hun på Nancy Fraser, der søger at kombinere økonomisk omfordeling med anerkendelse
af kulturelle forskelle.
Medborgerskabstanken har mange paralleller til både Honneth og Forst,
men den væsentligste forskel er, at de sidstnævnte har inddraget et retligt
perspektiv. Man kan tolke Honneth og Forst således, at det er meningsløst at
arbejde med et medborgerbegreb, hvis man ikke også forstår begrebets retlige
dmension og forankring i et retligt fællesskab.
Tanken om empowerment har visse lighedstræk med medborgerskabstanken. Empowerment handler om myndiggørelse af personer eller grupper, eller
om at sætte personer, navnlig grupper af personer, i stand til som selvstændige myndige individer at handle aktivt i det offentlige rum. John Andersen
fremhæver (Andersen et al. 2003), at der kan tales om en liberal variant af
empowerment-tanken, hvor individer efter evne forfølger deres egne mål, og
en samfundskritisk solidarisk variant, der fokuserer på kollektiv bevidstgørelse og aktiv handling i forhold til ændringer af livsbetingelser for underprivilegerede grupper. John Andersen fokuserer især på kvarterløftpolitikken i
underprivilegerede byområder, hvor empowermenttanken forstås således, at
den definerer selve behovet og løsningsstrategier inden for en overordnet
ramme.
Der er næppe tvivl om, at forskning omkring medborgerskab og empowerment har central betydning for den problemstilling, som jeg beskæftiger
mig med. Det forekommer mig imidlertid som en svaghed, at en retlig forståelsesramme sjældent medinddrages. Kunne man ikke forestille sig, at fx forvaltningslovens og retssikkerhedslovens regler tillige med offentlighedsloven
kunne bidrage til en realisering af et begreb om medborgerskab eller empowerment? Jeg har imidlertid valgt ikke at forfølge disse begrebsdannelser.
Det betyder dog ikke, at de er irrelevante, da de sætter fokus på samme problem, som jeg har peget på, nemlig usynliggørelse eller manglende mulighed
for at udfolde moralsk ansvarlighed i samfundets institutioner. Det er dog min
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opfattelse, at refleksioner over disse problemstillinger fordrer en bredere
social teoretisk kontekst.
8. Sammenfatning
Det forekommer måske lidt uoverskueligt at sammenfatte dette afsnit. Hvis vi
imidlertid sætter fokus på nogle hovedpunkter, bliver opgaven formentlig
nemmere at gå til. Jeg vil derfor sætte fokus på fire problemstillinger. Det
drejer sig om følgende:
1. Rettens betydning for samfundsmæssig sammenhængskraft og borgernes
identitet.
2. Den moderne model af retsordenen er utilstrækkelig.
3. Immaterielle rettigheders nødvendighed.
4. Illegal magt kan spille med, bag om ryggen på socialarbejderen.
Vedrørende det første punkt om sammenhængskraft og identitet er problemstillingerne fremme hos Durkheim, Honneth og Forst. Hos Durkheim viser
den organiske solidaritet sig igennem den retlige regulering, som derved er et
symptom på samfundets sammenhængskraft eller mangel på samme. Det
betyder, at Durkheim giver en sociologisk model af samfundet, der tildeler
det retlige perspektiv en vigtig moralsk betydning. Perspektivet er noget anderledes hos Honneth og Forst, hvor fokus i højere grad er menneskets muligheder for i velfærdssamfundet at udvikle en velfungerende social identitet.
Hos Honneth er den institutionelle anerkendelse af borgeren som medlem af
et retsfællesskab afgørende for udvikling af selvrespekt, som er en særlig
menneskelig evne til at fungere hensigtsmæssigt gennem udfoldelse af moralsk autonomi i offentlige sammenhænge. Hos Forst er retten en slags værn
om borgerens etiske autonomi, forstået således at borgeren via den retlige
beskyttelse har mulighed for at forfølge sin egen vision om det gode liv.
Det mangelfulde ved den moderne model af samfundet – den anden problemstilling – kan illustreres gennem to billeder. Først det billede som Weber
tegner af forvaltningen og embedsmanden, og dernæst Baumans og Foucaults
kritik af den autonomi som Weber forudsætter. Hos Weber bygger forvaltningen på en kompetencefordeling mellem forskellige magtformer og veluddannede embedsmænd, der arbejder ud fra samfundets retsorden. Han bygger
på et hierarki af forskellige kompetenceforhold, hvor et laverestående niveau
henter sin kompetence fra et trin højere niveau. Forestillingen om dette hierarkis tilstedeværelse og, inden for det socialfaglige område, veluddannede
embedsmænd, der anerkender hierarkiet og den retlige regulering, kan ikke
spores i dag, således som Weber opfatter det.
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Dette kan sættes i modsætning til Habermas – det andet billede – der netop
i sin model af et deliberative demokrati hævder, at magten er retligt bundet
(Habermas 1998, kap. 6 og 9). Habermas taler om en idealiseret model, mens
Foucault ud fra historiske analyser taler om en empirisk virkelighed. Bauman
hævder sammen med Foucault, at samfundsforskere ofte tænker, reflekterer
og forsker ud fra den moderne weberianske modelopfattelse, hvilket kan føre
til, at de vildføres i deres arbejde. Bauman tillægger borgerne en moralsk
ansvarlighed, som burde virke som et bolværk imod tendensen til instrumentelle reguleringsformers perfektionering, der kan føre til systematisk umenneskelighed.
Det tredje område, som jeg fremdrager, vedrører immaterielle rettigheders
nødvendighed. Dette punkt fremkommer som følge af den udvikling, der
synes at kunne konstateres ved overgangen fra en moderne til en senmoderne
samfundsopfattelse. Der er ikke refleksioner af mere omfattende karakter hos
Durkheim og Weber herom, da det tages helt naturligt, at samfundets hierarkiske struktur er til stede, og at borgerne er omfattet af samfundets retsorden
med de rettigheder og pligter, der følger heraf. Hos Habermas ses imidlertid
en rettighedsudvikling, som klart peger i retning af behovet for immaterielle
rettigheder, som forfølges af hans to elever, Honneth og Forst. Der ligger den
indsigt hos disse teoretikere, at det ikke er nok, at der lovgives om borgernes
rettigheder, hvis de konkret ikke tildeles disse i det konkrete institutionelle
arbejde. Tydeligst er dette træk hos Honneth og Forst, der er kritiske over for
et liberalt, abstrakt rettighedsideal, hvor borgerne alene i kraft af menneskelig
autonomi oppebærer disse.
Navnlig den postmoderne retssociologi har blik for de magtforhold, der
altid er til stede. De udfordrer den traditionelle juridiske opfattelse, hvorefter
retskilderne er bindende, når de er blevet til på en bestemt måde. Evald skriver, at samfundet betragter sådanne retskilder som gyldige (Evald 2000, side
13), hvilket medfører en pligt til at følge dem. Men hvad nu, hvis denne pligt
mødes med andre reguleringsparadigmer eller magtinteresser, der fordrer
pligt til noget andet? Er det den juridiske, økonomiske eller lokalpolitiske
rationalitet, der skal have fortrin? Navnlig den postmoderne retssociologi gør
det muligt at italesætte denne problemstilling.
Fra gennemgangen af det retssociologiske perspektiv kan medtages nogle
ganske videregående perspektiver. For det første at ret ikke alene handler om
fordeling af materielle goder, men også om solidaritet forstået som sammenhængskraft i et samfund, og spørgsmålet om muligheden for at kunne udvikle
sig til et socialt vellykket individ. Socialretten handler naturligvis også om
fordeling af materielle rettigheder, men dette har været velkendt og accepteret
teoretisk og ideologisk stort set fra alle sider. Herefter er vi parate til at påbe277

3. Del. En ideel social retslære
gynde den mere opbyggelige del i denne afhandling, netop de socialteoretiske
betingelser, som en social retslære må forudsætte.
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Den indsigt, der er erhvervet i det foregående, peger i retning af nødvendigheden af et socialtteoretisk perspektiv. Her tænker jeg ikke alene på den traditionelle retsdogmatiske tilgang, som i høj grad er frigjort fra historiske og
samfundsvidenskabelige forståelsesrammer, men også på den indsigt, der
fulgte af analysen af retslæren i 1800-årene, hvor et samfundsperspektiv i et
eller andet omfang var til stede. Videre har den retssociologiske gennemgang
vist behovet for at inddrage et sådant perspektiv, da ret og retsanvendelse
også handler om samfundsmæssig sammenhængskraft, identitet, immaterielle
rettigheder og magt.
Kernen i den sociale teori, som jeg nu begynder udviklingen af, er en hermeneutisk, fænomenologisk og narrativ dømmekraft, der er til stede på forskellige niveauer og virker som forståelsesramme mellem et mikroniveau og
et makroniveau. Byggestenene til mikroniveauet henter jeg i anerkendelsesteorien hos Hegel og Honneth, mens makroniveauet i det væsentlige trækker
på Forsts teori om social retfærdighed.
Dømmekraften er hermeneutisk funderet for at ophæve den historieløshed,
som kendetegner store dele af den juridiske teori. En hermeneutisk tilgang
viser os, at begreber og metoder gennemløber en virkningshistorie, der indebærer, at forestillingen om ret og retskilder ændrer sig over tid. Ingen jurister
er fx i tvivl om, at den udøvende magt i Danmark er hos regeringen, samtidig
med, at de også ved, at der i grundlovens § 3 står, at denne magt er hos kongen. Her er et eksempel på et væsentligt forfatningsretligt princip, som fra
midten af 1800-årene og op gennem 1900-årene, har gennemløbet en virkningshistorie, der afgørende har ændret normindholdet. Det samme gælder
opfattelsen af andre dele af juraen. En virkningshistorisk bevidsthed handler
om den hermeneutiske situation, der er karakteriseret ved, at man ikke befinder sig over for den, men altid allerede er i den (Gadamer 2004, side 287).
Den traditionelle atomistiske opfattelse af juraen og dens grundbegreber kan
efter denne tilgang ikke opretholdes, da den som en slags objektivisk metode
foretager for grove reduktioner. Med Gadamars ord kan man tale om en historisk objektivisme, som han omtaler således (Gadamer 2004, side 286):
»I vores forståelses formodede naivitet, hvor vi anvender forståelighedens målestok, fremtræder det andet i en sådan grad i lyset af vores egen målestok, at det slet ikke længere
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kommer til orde som noget andet og selvstændigt. Idet den historiske objektivisme påberåber sig sin kritiske metode, tilslører den det virkningshistoriske fletværk, som den historiske bevidsthed selv indgår i. Ganske vidst fjerner den historiske objektivisme i kraft af sin
kritiske metode grundlaget for det vilkårlige og tilfældige i den aktualiserede, forlorne
fortrolighed med fortiden; men den skaffer sig også god samvittighed ved at fornægte de
forudsætninger, som bestemt ikke er vilkårlige og tilfældige, men som tværtimod altid
leder og bærer dens egen forståelse; og dermed forfejles den sandhed, der kan opnås på
trods af vores forståelses endelighed.«

Pointen er, at de retsdogmatiske fremstillinger af socialretten og de metoderedskaber, som tilbydes socialarbejdere, er frakoblet det, som Gadamer i dette
citat kalder »det andet«, der på grund af den kritiske metode, »ikke længere
kommer til orde som noget andet og selvstændigt ...«. Derved fremkommer et
urealistisk billede af den sociale retsanvendelse, således som den viser sig i
de sociale institutioner.
Har man ikke nogen opfattelse af historiens betydning og et mindre udviklet samfundsperspektiv, fører det til beskrivelser af retstilstanden, der ofte er
mere ideologiske end virkelighedsnære. Dømmekraften er således indlejret i
en forståelseshorisont, som et resultat af socialpolitiske og almene anerkendelseskampe der ændrer sig i et virkningshistorisk forløb.
Dømmekraftens fænomenologiske element viser sig ved, at de sociale
aktører altid befinder sig i en konkret situation, hvor opmærksomheden er
rettet mod noget bestemt. Det fænomenologiske er det virkelighedsnære, hvor
de retlige fænomener viser sig for de sociale aktører, ikke som teoretiske begreber, eller retskilder, men som oplevede fænomener.
Dømmekraftens historisk betingede fænomener videregives, eller meddeles, i form af narrativer, dvs. større eller mindre fortællinger, der indeholder
en mening. Det kan være fortællinger om »ro, renlighed og regelmæssighed«,
»noget for noget«, »hvis du vil have kontanthjælp, må du arbejde for det«,
mv.
Jeg begynder med at udvikle den sociale teoris mikrokosmos, herefter
dømmekraftsbegrebet, der udgør teoriens sammenhængskraft, og endelig teoriens makrokosmos.
a.
Anerkendelsestanken som mikrokosmos
Det perspektiv, som jeg anlægger i det socialteoretiske mikrokosmos, er dels
et identitetsperspektiv, dels et konfliktperspektiv. Herved ønsker jeg at tydeliggøre, at vores identitet eller selvbevidsthed, som Hegel ville kalde det, er
noget helt væsentligt i menneskelivet. Vellykket social identitetsdannelse
bygger på, at behovet for immaterielle rettigheder tilgodeses, samtidig med at
behovet for materielle- og procesretlige rettigheder er til stede.
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Kernen i socialteoriens mikrokosmos er en antagelse af antropologisk
karakter, der fortæller, hvorledes man skaber sin identitet. Jeg vil således i
dette afsnit arbejde mig frem til en antagelse, der munder ud ifølgende antropologiske tese: Jegets identitet kan først konstituere sig igennem den gensidige anerkendelse. Anerkendelsesforholdet er mulighedsbetingelse for selvvirkeliggørelse, da jeg kun kan se mig selv i en anden, som ser mig. Heri ligger
en påstand om, at mennesket ikke alene kan udvikle sin identitet, men at
denne udvikling sker igennem andre. Endvidere at menneskets muligheder
for udvikling af en vellykket social identitet forudsætter en anden »som ser
mig«.
I dette afsnit trækker jeg på bogen Anerkendelse og dømmekraft i socialt
arbejde, som jeg har skrevet sammen med Søren Juul, hvor vi sammen hæfter
for indholdet, og er publiceret på Hans Reizels Forlag i foråret 2005. Der er
imidlertid tale om en betydelig udbygning i forhold til bogen. Hvor Honneths
udformning af anerkendelsesteorien er kernen i bogen, suppleres den her bl.a.
med tekster af Hegel og Kojève. Yderligere er der den forskel, at jeg i nærværende afhandling anvender anerkendelsesteorien, som et mikrokosmos i en
samlet social teori.
Når denne tilgang trænger sig på, er det, fordi socialretten efter min bedømmelse, som det vigtigste, handler om samfundsvilkårene for social identitetsdannelse. Socialretten er ikke blot regler om tvang ved offentlig myndighed eller fordeling af velfærdsydelser, men for en stor gruppe mennesker
også de rammer og forståelsesformer, de skal udfolde deres livsprojekt indenfor. Jeg anlægger således et identitetperspektiv på socialretten.
1. Anerkendelsestankens rødder
Grundteksten til den anerkendelsestanke, jeg bygger på, findes i Hegels Phänomenologie des Geistes fra 1807, hvor det særligt drejer sig om afsnit A i
kapitel 4, der handler om selvbevidsthedens selvstændighed og uselvstændighed med tilføjelsen – herredømme og trældom. Afsnittet er bygget således op,
at Hegel først beskriver et ulige anerkendelsesforhold mellem en herre, der
anerkendes af en træl, dvs. en, der er underlagt herrens overherredømme,
hvor herren imidlertid ikke selv anerkender den person, trællen, som han
anerkendes af. Hegel analyserer, hvorfor denne ikke-gensidige anerkendelse
mislykkedes. Herefter udvikler han sin forståelse af gensidig anerkendelse, et
frihedsbegreb og den gensidige anerkendelses mulighedsbetingelser for selvvirkeliggørelse.
Særligt for ikke-filosoffer er Hegels tekst svært tilgængelig, og jeg støtter
mig derfor til forskellige fortolkningsbidrag, navnlig den fransk-russiske
filosof Alexandre Kojève. Han giver konkrete fortolkninger, der gør anerken280
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delsestanken mere jordnær end de ofte noget idealistiske og verdensfjerne
fortolkninger, som ofte præger forståelsen af Hegels filosofi. I min læsning af
Hegel støtter jeg mig til denne fortolkning, som i øvrigt har haft stor indflydelse på fransk filosofi. Kojèves fortolkning foreligger som en række forelæsningsnotater i fremstillingen Introduction to the reading of Hegel, som
blev holdt i Paris i årene 1933-1939. Disse forelæsninger placerede Hegel
centralt i fransk filosofi og fik stor indflydelse på fremtrædende franske filosoffer som fx Bataille, Camus, Lacan og Merleau-Ponty. Også Honneth anerkender betydningen af Kojèves arbejde (Honneth 1996, side 48).
I stedet for en indledning foretager Kojève en minutiøs kommentering af
det tekststykke, jeg før omtalte fra Phänomenologie des Geistes. Han forsøger at tydeliggøre de mest centrale pointer hos Hegel. Hegels tekst er ikke
særlig godt formidlet af ham og bygger på en forforståelse, som vi ikke har
adgang til i dag. Wind anfører (Wind 1998, side 55f), at Hegel var kommet
til, at en dybere forståelse af samtidens samfund forudsætter inddragelse af
det historiske perspektiv. På Hegels tid var det den moderne naturrets- og
kontraktstænkning, der var i forgrunden og dermed ofte den, som Hegel forholdt sig til.
Kojève lægger ud med at konstatere, at mennesket bliver selvbevidst i det
øjeblik, det for første gang siger »jeg«. At forstå et menneske er altså at forstå
oprindelsen af det »jeg«, som åbenbares gennem talen (Kojève 1969, side 3 –
i mit perspektiv »gennem narrativer«). Dannelsen af dette »jeg« er forbundet
med begær. Kojève mener, at man kan sammenligne begæret med begæret
efter at spise. Dette begær forvandler mennesket, ligesom det at spise betyder
en ændring af mennesket. For at selvbevidstheden skal kunne opstå, må begæret rettes imod et andet menneske og kan således ikke føre til nogen virkeliggørelse af selvbevidstheden, hvis det rettes imod fx en ting. Det er her
mennesket adskiller sig fra dyret. Jeget er væsentligt forskelligt fra dyrets jeg.
Selv om begge nærer begær, efter fx føde, er det dyriske jeg ikke rettet imod
identitet. Det er således en pointe, at det menneskelige begær må rettes imod
et andet begær og kan således alene virkeliggøres socialt.
Herved er den første kim lagt til, at en gruppe mennesker kan blive et
samfund, der ikke blot er nogle mennesker, der er samlet. Et begær kan være
rettet imod det at eje noget eller spise noget, hvilket kan have en materiel
karakter, men den form for begær, Hegel taler om, er et begær efter anerkendelse af sin menneskelige værdi, i sin virkelighed som menneskeligt individ
(Kojève 1969, side 6).
Her er tale om en kamp på liv og død om anerkendelse, der retter sig imod
en andens begær, som har betydning for ens egen selvbevidsthed. Hegel
fremhæver, at der er tale om en fordoblet handling, der involverer to selvbe281
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vidstheder. Et »jeg« og en person, som man ønsker anerkendelse af (Hegel
(1807) 2005, side 130):
»Dette er en fremstilling af en fordoblet handling – den andens og ens egen. For så vidt det
er den andens handling, går de altså hver for sig efter den andens død; Dermed inddrages
imidlertid også den andens handling, ens handling for egen del; for den andens handling
rummer i sig selv den satsning af ens eget liv, der finder sted. Begge bevidstheders forhold
er hermed bestemt således, at de opretholder sig selv og hinanden i en kamp på liv og
død.«

Det er, som anført, velkendt, at Hegels tekster er svært tilgængelige. Her kan
Kojève måske hjælpe. Kojève opfatter den fordobling, som Hegel beskriver,
som et begær efter at ville erstatte sig selv med den værdi, som begæres af
begæret. At begære en andens begær er altså at begære den værdi, jeg er eller
repræsenterer, forstået på den måde at jeg ønsker, at den, jeg begærer, anerkender min værdi som sin egen værdi. Kojève formulerer det selv således
(Kojève 1969, side 7):
»In other words, all human, anthropogentic Desire – the Desire that generates SelfConsciousness, the human reality – is, finally, a function of the desire for »recognition«.
And the risk of life by which the human reality »comes to light« is a risk for the sake of
such a Desire. Therefore, to speak of the »origin« of Self-Consciousness is necessarily to
speak of the fight to the death for »recognition«.«

I dette citat ser vi to helt centrale pointer i Hegels anerkendelsesteori. For det
første bliver jeget sig selv gennem det, man kan kalde være - gennem - en anden. Dvs. det føromtalte dobbeltperspektiv, hvor virkeliggørelsen af de
værdiforestillinger, jeg tilskriver mig selv, bliver virkelige i forhold til omverdenen, ved at en anden anerkender disse værdier. Der er tale om et begær
efter anerkendelse, ligesom vi begærer mad for at overleve.
Jeg kan muligvis hævde, at jeg tilskriver mig selv en værdi som værende
god til fx at spille på klaver. Hvis ingen i min omgangskreds imidlertid synes,
det lyder godt, og således afviser at anerkende, at jeg kan spille på klaver,
forbliver den værdi herom, som jeg tilskriver mig selv, en fantasi eller en
illusion. Den er ikke virkelig ifølge Hegel. Derimod kan værdien virkeliggøres ved, at mine nærmeste anerkender, jeg har talent, og jeg fx fortsætter med
musikundervisning, hvor jeg opnår anerkendelse og endelig får den samfundsmæssige anerkendelse ved, at jeg bliver optaget på musikkonservatoriet
og opnår anerkendelse i videre kredse som pianist.
Kampaspektet fremgår ligeledes af Kojèves fortolkning. Der er tale om
det, han kalder for en kamp på liv og død for anerkendelse. Der er således tale
om et konfliktperspektiv, hvor anerkendelse ikke blot tilflyder et individ, men
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der skal gøres en kraftanstrengelse for at opnå den identitetsskabende anerkendelse.
2. Gensidig anerkendelse og forholdet mellem herre og træl
Det næste spørgsmål, som Hegel tager fat på, drejer sig om den gensidige
anerkendelse, hvor han går en omvej og starter med at udvikle, hvad han
karakteriserer som det ensidige anerkendelsesforhold eller forholdet mellem
herre og træl. Der er tale om et ulige forhold, da herren ikke selv anerkender
trællen, som han selv anerkendes af. Et sådant anerkendelsesforhold mislykkes, da herren søger anerkendelse hos en person – en for ham uvæsentlig
bevidsthed – som han selv ikke anerkender. Hegel formulerer det således
(Hegel (1807) 2005, side 133):
»Den uvæsentlige bevidsthed er her for herren den genstand, der udgør sandheden om hans
vished om sig selv. Det fremgår imidlertid, at denne genstand ikke svarer til sit begreb,
men at den, herren har fuldbragt sig i kraft af, er blevet noget ganske andet for ham end en
selvstændig bevidsthed. Han står ikke overfor en selvstændig, men overfor en uselvstændig bevidsthed. Dermed er han ikke for-sig-væren, der som sådan har vished om sandheden: hans sandhed er tværtimod den uvæsentlige bevidsthed og denne bevidstheds uvæsentlige handlinger.«

Hegels pointe er, at ensidig anerkendelse ikke slår til. Herren anerkender ikke
trællen, og han er derfor uden værdi i herrens eget selvrealiserings-projekt.
Allerede på dette tidlige tidspunkt kan kimen til nogle strukturer ses, der
giver mening i forhold til socialt arbejde. Det er således ikke nok, at en socialarbejder søger at kommunikere venligt. Hvis der ikke er tale om en situation, hvor socialarbejderen tilskriver borgeren en værdi som ligeværdig samtalepartner, hvorved borgeren opnår en autoritet over socialarbejderen, er der
ikke tale om et gensidigt anerkendelsesforhold, og samtalerelationen vil derfor have karakter af et herre-træl forhold i Hegels forstand.
Hegel går herefter over til at beskrive, hvad der kendetegner den gensidige
anerkendelse. Han vender kort tilbage til den dobbelthed, han tidligere har
beskrevet, og hævder, at denne dobbelthed ophæves i den gensidige formidling af anerkendelse. Ved gensidig anerkendelse forstår Hegel noget, der
allerede, eller forud for anerkendelsen, er til stede mellem mennesker. Det
drejer sig fx om venskabs- og kærlighedsforhold, hvor vi ser og forstår hinanden ud fra det forhold, som vi har sammen. I gensidigheden ligger en forpligtelse over for den anden, som kan udvikle sig til gensidig anerkendelse
eller ligegyldighed. Er retningen ligegyldighed, vil det udvikle sig til et ensidigt anerkendelsesforhold, der minder om relationen mellem herren og trællen.
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3. Frihed
Den gensidige anerkendelse er karakteriseret ved, at den, der anerkendes, er
et individ, der står i sig selv eller med andre ord, at man gensidigt sætter hinanden fri. Herved etablerer Hegel overgangen til sin opfattelse af frihed, som
handler om at komme til sig selv i forhold til et andet menneske eller en
gruppe af mennesker. I anerkendelsesforholdet søger man bekræftelse som
selvstændig, hvilket kun er muligt ved at anerkende den andens selvstændighed. Herved opnås frihed i den mellemmenneskelige relation.
Grøn beskriver frihedstanken hos Hegel (Grøn 1997, side 58):
»Tesen i Hegels anerkendelsesteori er nu, at friheden først er i den gensidige anerkendelse.
Man står først i sig selv i forholdet til det andet selv, som man allerede ser sig selv i forhold til. At være kommet til sig selv i forhold til det andet selv (frihed i forholdet) kræver
imidlertid anerkendelse af, at denne anden allerede står i sig selv. Det, som man søger i
anerkendelsesforholdet, er at blive bekræftet som selvstændig, men man finder kun sig selv
stående i sig selv ved selv at anerkende den andens selvstændighed.«

I herre-træl forholdet er der tale om en dobbelthed, der er fordelt på herren og
trællen, dvs. der er tale om en fordobling af to selvbevidstheder, der står over
for hinanden. Dette fører til en splittelse af jeget eller en ulykkelig bevidsthed, som Hegel kalder det. Anderledes imidlertid i den gensidige anerkendelse, hvor der opstår enhed af denne fordobling, hvilket danner grundlaget for,
at mennesket kan stå i sig selv – eller med andre ord frihed. Den centrale
pointe er, at frihed ikke betyder frihed for eller fra andre mennesker men i
stedet handler om at være sig selv i menneskelige fællesskaber. Dette perspektiv kommer tydeligere frem i Kojèves fortolkning af Hegels frihedsbegreb (Kojève 1969, side 209):
»If freedom is something other than a dream or a subjective illusion, it must make its mark
by an objective reality (Wirklichkeit), and it can do this only by realizing itself as action
that operates in and on the real. But if action is free, it must not be an automatic result, so
to speak, of whatever the real given is; therefore it must be independent of this given, even
while acting on the given and amalgamating with it to the extent that it realizes itself and
thus itself becomes a given. Now, it is Hegel´s merit to have understood that this union in
independence and this independence in union occur only where there is negation of the
given.«

Virkeliggørelse af en frihed betyder ikke frigørelse fra et fællesskab eller
solidaritetsforhold. Hegel er her i opposition til Kants frihedsbegreb, hvor det
autonome individ har frihed til at gøre, hvad han eller hun vil, blot der handles ud fra en vilje eller maksime, hvorefter alle andre har en tilsvarende frihed, dvs. lever i overensstemmelse med moralloven. Ifølge Kants frihedsbe284
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greb er vi således ikke afhængige af det sociale rum, vi indgår i. Det er en
afgørende pointe hos Hegel, at vi er historiske individer indlejret i en kultur
med overlevering af sociale normer, traditioner mv., og at friheden i det menneskelige fællesskab betinges af den gensidige anerkendelse, hvor individerne frisættes.
4. Retstanken
I disse overvejelser ligger der nogle grundlæggende betragtninger, som har
betydning for forståelse af, hvad ret er. Ret må nødvendigvis handle om relationer mellem mennesker eller grupper af mennesker, som er i et eller andet
afhængighedsforhold, men samtidig bør kunne stå i sig selv eller have den
frihed, som Hegel beskriver.
Retstanken hos Hegel er knyttet til hans anerkendelsesteori. Begrundelsen
herfor er, at man næppe kan tale om en ret eller et retssamfund, hvis der ikke
er tale om en alment anerkendt ret eller et alment anerkendt retssamfund.
Hegel har en brod mod den naturretstradition, som han i sin tid var oppe
imod. Han hævdede, at denne tradition ikke kan gøre rede for, hvordan mennesket bliver til et socialt væsen, da man udelukkende tænker i naturkategorier.
Hegel er optaget af, hvordan mennesket danner sin selvbevidsthed eller
identitet, og hvordan frihed kan forstås. I den forbindelse har han et skarpt
blik for, at ret må forbindes med en konkret agtelse af borgeren. Han knytter
an til Kants begreb om agtelse, dvs. om den enkelte persons værd, herunder
menneskets retskrav. Tanken om agtelse synes beslægtet med de tanker, Hegel gør sig om anerkendelse af et begær efter den værdi, et menneske tilskriver sig selv. Om sammenhængen mellem ret og anerkendelse hos Hegel skriver (Wind 1998 side 143):
»Romerriget fx brød ifølge Hegel sammen, bl.a. fordi retstanken, den juridisk bestemte
ligeret for alle, ikke var ledsaget af en forståelse for det enkelte individs ret og værd.«

Igen er der i dette citat en kritisk brod mod alene at satse på abstrakt ret. Med
denne undersøgelse af Hegels anerkendelsesbegreb har jeg forsøgt at fremdrage det grundlæggende i mikrokosmos i den socialteori, som en social
retslære må forudsætte. Kernen i teoriens mikrokosmos er, at tilblivelsen af
velfungerende individer må forudsætte en gensidig anerkendelse, og at ret
alene er ret i det omfang et menneske, fx en socialarbejder, anerkender en
borger som retssubjekt og derved som medlem af samfundets retsfællesskab.
Vi formes som mennesker igennem et mellemmenneskeligt historisk betinget liv, som har en etisk dimension i form af gensidighed for at kunne
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karakteriseres som vellykket. Vi ser videre, at Hegel med denne konstruktion
har en afklaret opfattelse af virkeligheden. Virkeligheden er det, der anerkendes, mens det, der ikke anerkendes, har karakter af illusioner eller noget subjektivt.
Hvis de værdier, en borger tilskriver sig selv, fx anlæg for noget håndværksmæssigt, skal blive virkelige og ikke kun forblive et subjektivt ønske,
må andre mennesker omkring denne person, og navnlig de socialarbejdere,
der arbejder med den pågældende, anerkende denne værdi, for at den kan
blive »virkelig«. Den sociale retsorden kan ud fra denne kontekst betragtes
som en social enhed, der udgør mulighedsbetingelser for det individuelle liv.
Retsordenen er en del af de nødvendige forudsætninger for borgerens frie
selvbestemmelse og har således også en immateriel karakter. Ret handler ikke
om at korrespondere med en eller anden virkelighed, eller kohærens blandt
forskere om gældende ret, men derimod om den ret, der anerkendes som ret i
forskellige konkrete sociale rum.
5. Kommunikation som en kærlighedskamp
Beslægtet med dette mikrokosmos er begrebet kærlighedskamp, som jeg
tidligere har anvendt (Høilund 1995, side 15). Jeg er blevet kritiseret en del
for anvendelsen af begrebet – ikke så meget på grund af begrebets indhold
som dets sproglige fremtræden. Begrebet kommer fra den tyske filosof Karl
Jaspers, der beskriver det således (Jaspers 1994, side 65):
»Liebender Kampf. – Als Liebe ist diese Kommunikation nicht die blinde Liebe, gleichgültig welchen Gegenstand sie trifft, sondern die kämpfende Liebe, die hellsichtig ist. Sie
stellt in Frage, macht schwer, fordert, ergreift aus möglicher Existenz die andere mögliche
Existenz.«

Som hos Hegel ønsker Jaspers med begrebet kærlighedskamp at illustrere en
særlig form for kommunikation, der bygger på en sammenhæng mellem frihed og afhængighed. Dette grundtræk, der er centralt for Hegels anerkendelsesbegreb, går igen i den fortolkning af kærlighedskampen, som Ricoeur
foretager, hvoraf det fremgår, at et menneske kun kan være frit, når det indgår
i et afhængighedsforhold til et andet menneske. Det identitetsmæssige perspektiv er også til stede, da kærlighedskampen netop har karakter af en samtale, hvor jeg bekræfter min frihed i en kamp, hvor jeg anstrenger mig – ikke
alene i forhold til den, jeg taler med, men også i forhold til mig selv.
Kristensson Uggla tolker i sin disputats om Ricoeur (Kristensson Ugla
1994, side 89) ordet »kærlighed« således, at det signalerer, at det handler om
en kamp, hvor centrum er flyttet væk fra mig selv og mit herredømme over til
den anden. Det er altså ikke en kamp om, at fx socialarbejderen og den socia286
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le institutions selvforståelse skal »vinde«, men derimod en kamp, hvor man
træder tilbage til fordel for samtalepartneren.
Her er tale om et særligt træk ved kærlighedskampen, der viser, at en samtale mellem fx en socialarbejder og en borger ikke alene bygger på tænkningens kategorier, hvilket ofte fører til, at en skjult dagsorden er til stede – men
at det også drejer sig om en kamp for et fællesskab med den anden. Uden et
sådant fællesskab er det ikke muligt at finde ud af, hvem man taler med. Den
tanke, som Jaspers fremlægger, og som Ricouer tilslutter sig og videreudvikler, er, at en kærlighedskamp må synliggøre enhver skjult dagsorden ved at
bringe kommunikationen til bristepunktet, som Kristensson Uggla udtrykker
det. Dette gøres ved en kommunikativ anstrengelse, der – hvor det lykkedes –
bevirker, at fx en borger oplever sig set, hørt og forstået. I denne kommunikation indgår fortællinger om fx instituttets praksis og budgetmæssige beslutninger om begrænsning i antallet af førtidspensioner.
Den her beskrevne kærlighedskamp er som nævnt nært beslægtet med
Hegels anerkendelsesteori, men anerkendelsesteorien har i højere grad et
fokus på det identitetsskabende. Jeg vælger derfor fremover at anvende det
anerkendelsesbegreb, som jeg har analyseret ovenfor, og som videreudbygges
efterfølgende med Honneths anerkendelsesteori. Honneths anerkendelsesteori
har imidlertid ikke efter min bedømmelse et tilstrækkeligt afklaret blik for
nødvendigheden af det mikrokosmos, som Hegel udvikler, og som genfindes
i Jaspers begrebsforestilling om kommunikation som en kærlighedskamp.
Honneth beskriver ganske vist et minimalt begreb om fællesskab (Honneth 2003, side 142f) men forholder sig udelukkende til mere traditionel sociologisk litteratur og ender derfor med et mere overordnet fællesskabsbegreb. Honneth skriver, at der til disse fællesskaber må knyttes bestemte interaktionsmønstre, hvori specifikke følelsesmæssige betingelser indgår, hvilket
ifølge Honneth i stor udstrækning er uafklaret. Honneth sigter givetvis til en
lidt bredere debat end den samtale, jeg refererer til mellem fx en socialarbejder og en borger. Dog synes Honneth enig i, at der må være et eller andet
fællesskab, som udgør et kerneområde, eller en slags fx retligt fastlagt frihedsspillerum, for at anerkendelsen kan udfolde sig.
Det interessante er i den forbindelse, at hos Hegel og hos Honneth er anerkendelsestanken en relation mellem to mennesker, hvilket naturligvis er et
fællesskab, men skal disse tanker påvirke den socialretlige anvendelse i en
institution, må der være tale om et fællesskab, der ofte bryder med de strukturelle magtforhold, der er toneangivende i institutionen. Et minimalt fællesskab eller en anerkendelseskamp, eller for den sags skyld en kærlighedskamp,
er således et fællesskab i en art mikrokosmos i det større kosmos, som institutionen udgør.
287

3. Del. En ideel social retslære
6. Axel Honneths anerkendelsesteori
Honneth låner en helt central ide fra Hegel, nemlig at fuldkommen menneskelig opblomstring er afhængig af veletablerede etiske relationer – i særdeleshed relationer vedrørende kærlighed, ret og etisk liv. Sådanne relationer
kan kun etableres gennem en konfliktfyldt proces, som Honneth kalder for
anerkendelseskampe. Den grundlæggende tanke hos Honneth er, at mulighed
for meningsfortolkning og realisering af menneskelige behov og ønsker afhænger afgørende af udviklingen af selvtillid, selvrespekt og selvagtelse.
Dette kan kun opnås igennem anerkendelse fra andre, som vedkommende
selv anerkender.
Honneth trækker nogle linjer fra Aristoteles over magtfilosofferne Machiavelli og Hobbes og videre til Kant og Hegel. Han beskriver (Honneth
1996, side 7) en vending fra Aristoteles og dele af naturrettens forståelse i
middelalderen til Machiavellis instrumentelle magtfilosofi. Hos Aristoteles er
mennesket et samfundsvæsen – zôon politikón – der udvikler sig etisk og
politisk i »polis«. Machiavelli forkastede dette menneskesyn og opfattede i
stedet mennesket som et egoistisk individ, der alene forfølger egne interesser.
Hobbes bygger ifølge Honneth videre på Machiavelli, men tilføjer betydelige elementer fra den nyopdukkede naturvidenskab. Mennesket bliver således hos Hobbes opfattet som mekanisk og drevet af en permanent frygt for
sin egen død – navnlig som følge af krig. Honneth (Honneth 1996, side 10)
knytter Hobbes’ teori sammen med det liberale koncept. Han hævder, at der
er en tendens i moderne socialfilosofi, som Hegel går imod, til at reducere
statens rolle til instrumentel og rationel magtudøvelse. Med Machiavellis og
Hobbes’ magtfilosofi ophører de refleksioner, som kendetegnede filosofien
hos Platon og Aristoteles, hvor navnlig intersubjektivitet og offentligt liv var i
centrum.
Videre anfører Honneth, at Hegel igennem studier af engelsk økonomi
kom frem til, at borgerne måtte garanteres formelle rettigheder for at dæmme
op mod markedsproduktionerne. Hegel tager imidlertid også afsæt hos Hobbes, hvor en grundmetafor i hans menneskesyn er alles kamp mod alle. Hegel
tilfører dette perspektiv en anerkendelsens etik, idet han hævder, at det mest
grundlæggende træk ved et menneske ikke alene er spørgsmålet om overlevelse, som Hobbes antog, men også spørgsmålet om selvbevidsthed, dvs.
identitet.
Honneth foretager en detaljeret gennemgang af Hegel og hans anerkendelsesteori, som jeg kun kort skal gengive, da centrale dele heraf er udviklet
ovenfor. Honneth bygger ikke i sit hovedværk om anerkendelseskampe på
Hegels Phänomenologie des Geistes, som jeg gør, men på det tidligere værk
System of Ethical Life, som han hævder mere grundlæggende udvikler Hegels
288

11. Første del af retslærens socialteori
anerkendelsesposition. Dette værk, hævder Honneth (Honneth 1996, side 28),
åbner for det videre forfatterskab om det ideelle samfund byggende på gensidig anerkendelse. Her spiller det retlige element en central rolle, da retten dels
har et bredere samfundsperspektiv dels har relationer til det enkelte samfundsmedlems krav på rettigheder og sociale relationer.
Honneths afsæt er således System of Ethical Life, som Hegel skrev i 1802, og derfor ikke
værket Phänomenologie des Geistes fra 1807, som der ellers er tradition for jf. fx Kojève
Outline of a Phenomenologi of Right. Lanham. Rowman & Littlefield Publishers, INC,
2000, side 212f.

Der er ingen tvivl om, at Honneth henter størsteparten af sit idegrundlag hos
Hegel, men der er en dobbelthed i forholdet til Hegel. Honneth nærer helt
tydeligt en frygt for at blive identificeret med dennes idealistiske og metafysiske position. Det er velkendt, at Hegel bygger sin filosofi, herunder anerkendelsestanken, op over en bestemt historisk logik, der forløber efter formlen
tese, antitese og syntese, en udvikling som ifølge Hegel vil føre til det, han
beskriver som den absolutte ånd, hvilket er en slags historisk afslutning, hvor
samfundene og menneskene er fuldkomne i deres udvikling.
Der er i teorien ikke enighed om det sidste udviklingstrin i Hegels logik. Se herom Huggler
1999, side 287. Justus Hartnack formulerer det således (Hartnack 1990, side12): »Det der
afslutter den dialektiske udvikling – det gælder både Fænomenologien og Logikken – er
identiteten mellem subjektiviteten og objektiviteten. I Fænomenologien formulerer Hegel
det således: »Ifølge min opfattelse, en opfattelse der må retfærdiggøres gennem fremstillingen af selve systemet, kommer alting an på at opfatte og udtrykke det sande ikke blot
som substans men lige så meget som subjekt.«

Den svenske idehistoriker Carl-Göran Heidegren viser i sin kritiske analyse
af Honneths teori, hvorledes Honneth trækker på Hegels anerkendelsesteori.
Tilblivelse af det moralsk praktiske »jeg«, der nødvendiggør en proces af
gensidig anerkendelse, er en rekonstruktion af Hegels udgangspunkt forankret i en empirisk social psykologi. Ligeledes forholder det sig med Hegels
tese, hvorefter der findes forskellige former for anerkendelse, hvor også kærlighedsanerkendelsen, den retlige og den solidariske anerkendelse genfindes.
Endvidere er der tale om, at moralsk motiverede konflikter og anerkendelseskampe genfindes hos Hegel (Heidegren 2002, side 309). Om de tre anerkendelsesformer, som jeg har redegjort for ovenfor, præciserer Heidegren det
vigtige perspektiv, at kærlighedsanerkendelsen er af affektiv og emotionel
karakter, mens den retlige anerkendelse er en fornuftsanerkendelse (Heidegren 2002, side 311ff). Den sociale værdsættelse, den tredje anerkendelsesform, rummer elementer af både noget affektivt og noget kognitivt.
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Det er forståeligt, at Honneth med sin baggrund i kritisk teori har vanskeligt ved at sluge denne del af Hegels filosofi, men som følge heraf står han
uden forklaringspotentiale i forhold til centrale dele af Hegels anerkendelseskoncept. Honneth ønsker at fremstille en anerkendelsesteori, som har en empirisk dækning (Honneth 1996, side 71), dvs. en teori, som kan forstås i forlængelse af empiriske studier af såvel det sociale som det psykologiske element.
Honneth finder løsningen i socialpsykologen George Herbert Meads rolleteori. Man kan sige, at Meads teori erstatter de idealistiske og metafysiske
elementer i Hegels teori. Honneth hævder samtidig, at Mead forholdsvis
enkelt lader sig forstå i forhold til Hegels positioner (Honneth 1996, side 71).
Det er da også korrekt, at Mead har nogle betragtninger, som er beslægtede
med Hegels, navnlig Meads grundlæggende antagelser om kommunikation,
hvor der i den menneskelige samtale er en grundlæggende evne til at være en
anden for sig selv. Mead arbejder ud fra den antagelse, at det at henvende sig
til en anden kræver, at man sætter sig i den andens sted, og han betegner
denne situation som en rolleovertagelse.
Mead er ikke nogen fremmed person inden for kritisk teori. I Habermas’
teoridannelse står Mead også centralt navnlig i hovedværket Theorie des
kommunikativen Handelns fra 1981. Kernen i Meads rolleteori er, at vi fra vi
er børn og til voksenalderen, bliver mødt med bestemte krav til vores adfærd,
og at vi efterstræber nogle generaliserede forventninger i forskellige grupper
for at optræde korrekt i forskellige sammenhænge. Den generaliserede anden
indeholder, ifølge Mead, kollektive forventninger til de personer, der deltager
i bestemte faglige, moralske eller arbejdsmæssige fællesskaber. Honneth
fortolker Mead således (Honneth 1996, side 75), at et subjekt kun kan opnå
selvbevidsthed, hvis det lærer at forstå sine egne handlinger fra den symbolske repræsentant, der repræsenterer en anden persons perspektiv. Honneth
anfører samme sted, at der er tale om det første skridt til erstatning af Hegels
spekulative teori, men anfører samtidig, at Mead er på linje med Hegel, men
bruger værktøjer fra den empiriske videnskab.
Den fortolkning, som Honneth foretager af Mead, synes stærkt beslægtet
med Habermas’ tidligere fortolkning. Kernen er, at når en person bliver et
socialt accepteret medlem af et samfund, sker det igennem indlæring af sociale normer for den generaliserede anden, og Honneth slutter herfra, at det
derfor giver mening at anvende konceptet anerkendelse for den dannelse af
intersubjektive relationer, som her er på tale (Honneth 1996, side 76). Rettigheder og opfattelse af borgeren som et retssubjekt spiller en central rolle i
Meads teori. Det er via rettigheder, at borgeren opnår sin særlige position i
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samfundet og den værdighed, der er nødvendig for, at det praktiske ego kan
formes (Honneth 1996, side 79).
Som anført synes Honneths bestræbelser i høj grad at gå ud på at iklæde
Hegels anerkendelsesteori en videnskabelighed, som han kan acceptere eller
leve med. Det fører til inddragelse af Mead og til dels psykoanalytikeren
Donald W. Winnecutt, som ifølge Honneth tilfører et empirisk element. Honneth beskriver det således (Honneth 1996, side 71):
»From the start, his (Mead – min bem.) interest in psychological research was set by the
need to develop a non – speculative solution to the problems of German Idealism. Mead
shared with many philosophers of his time the hope that empirical psychology could contribute to improving our knowledge of the specific cognitive faculties of human beings.«

I Honneths tiltrædelsesforelæsning fra 1993 (Honneth 2003, side 24), argumenterer han for, at en kritisk teori må forudsætte en empirisk interesse for
det, han kalder den før-videnskabelige instans, som han senere bestemmer
som de laveste sociale lags modstandshandlinger. Denne før-videnskabelige
instans er ikke til stede hos Hegel. Det er min bedømmelse, at dette udgangspunkt er korrekt og væsentligt, men i hovedværket om anerkendelseskampe
kan det ofte være vanskeligt at se, hvorledes de enkelte kritiske elementer
mere konkret forankres i en før-videnskabelig empirisk verden. Imidlertid
synes intentionen at være den rigtige.
Undertitlen på værket The Struggle for Recognition siger noget om Honneths ambition. Den lyder: »The moral Grammar of Social Conflicts«. Jeg vil
tro, man kan fortolke undertitlen som en ambition om at analysere og beskrive vilkårene for en vellykket social identitetsdannelse i samfundet. Honneth
mener, at dette perspektiv er overset, og han vil derfor udvikle grundvilkårene
for en normativ samfundsteori, ud fra hvilken der kan fældes normative
domme om det eksisterende samfund både vedrørende strukturer og institutioner. Netop det, at der er tale om en kritisk teori, er ensbetydende med, at
teorien skal kunne tjene som kritik af det bestående.
Honneth bygger sin teori om moralsk motiverede kampe og konflikter op
ud fra den antagelse, at drivkraften er menneskets erfaringer af, at dets legitime krav på social anerkendelse nægtes dem. Her er en afvigelse i forhold til
Hegel, hvor drivkraften er begær. Honneth taler ikke om begær efter anerkendelse, men om behov for anerkendelse. Menneskets evne til at fungere
som et socialt vellykket individ er afhængigt af en proces af gensidig anerkendelse, som bekræfter autonomi og individualitet som medlem af et menneskeligt fællesskab. Denne proces angår tre niveauer, som kort kan karakteriseres som kærlighed, ret og samfundsmoral og formidles via moralsk motiverede konflikter og kampe. Det er vigtigt at pointere, at teorien er normativ i
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den forstand, at en fair og retfærdig fordeling af de materielle goder er en
nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for en vellykket identitetsdannelse.
Jeg har flere gange nævnt begrebet identitet, som ikke er en størrelse, der
er let at forstå. Hegel taler om selvbevidsthed, og kun spredte steder bidrager
Honneth til en mere klar bestemmelse af denne identitet. Carl-Göran Heidegren giver følgende forslag til forståelse af Honneths anvendelse af identitet
som han henter fra Andreas Wildt (Heidegren 2002, side 311): »Frågan om
min praktiska identitet är i sista instans en fråga om vilken livsform jag finner
meningsfull, dvs. i vilken jag kan bejaka mig själv.«
7. Honneths reformulering af den retlige anerkendelse
Honneth skriver om det retlige perspektiv med udgangspunkt hos Hegel
(Honneth 1996, side 50):
»It is therefore only with the establishment of the »legal person«, that a society has the
minimum of communicative agreement – or »universal will« – that allows for the collective reproduction of its central institutions. For only when all members of society mutually
respect their legitimate claims can they relate to each other socially in the conflict-free
manner necessary for the cooperative completion of societal tasks.«

Ret repræsenterer en anerkendelse af, at alle personer bærer de samme rettigheder, og retten kan derfor ikke tjene som medium for den individuelle identitet, men derimod for en generel anerkendelse, som han kalder en negativ
frihed, som genererer selvrespekt (Honneth 1996, side 120). Opfattelsen af
den retlige regulering hos Hegel, som Honneth overtager, garanterer en negativ frihed – dvs. den skaber betingelser for, at alle har mulighed for at udvikle
en individuel karakter. Sagt på en anden måde er rettens opgave bl.a. at give
mulighed for, at den enkelte borger kan forfølge sin egen vision om det gode
liv, dog uden at retten siger noget om indholdet heraf.
Borgerne opnår ikke uden videre ved hjælp af formel lovgivning og praksis, rettigheder i fx institutionelt socialt arbejde. Honneths pointe er, at respekt for borgerne ikke udelukkende er knyttet til et abstrakt retssystem, men
at respekten af borgerne må forstås konkret som respekt for borgeren som
bærer af rettigheder. Denne anerkendelsesform udvikler selvrespekt, hvilket
sætter borgeren i stand til at handle som moralsk ansvarligt subjekt i retlige
forhold. Der er tale om en anerkendelse af universel ligebehandling, hvor
borgere tillægges samme moralske tilregnelighed som alle andre mennesker.
Modtager borgerne ikke denne anerkendelse, svækker det hans eller hendes
moralske evner til at handle i offentlige anliggender, hvilket får følger for
identiteten (Honneth 1996, side 118f).
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Den tredje form for anerkendelse er social værdsættelse og rummer et
udviklingspotentiale, som har fået stigende betydning igennem de sidste årtier. Samfundet har udviklet sig i individualistisk og multietnisk retning, hvilket har medført et stigende behov for den enkelte for social værdsættelse af fx
sit jobvalg, livsstil, etnicitet og levemåde. Vi stræber efter individuel prestige
igennem anerkendelse, hvor der, i modsætning til den retlige anerkendelse, er
tale om egenskaber og præstationer, som vi ikke deler med andre. Den enkelte bliver anerkendt som en person, der besidder evner, som er af grundlæggende værdi for et konkret fællesskab.
8. Disrespekt
Til de tre anerkendelsesformer knytter sig tre komplementære former for
disrespekt (Honneth 1996, side 131ff og part III pkt. 8). Den første form for
disrespekt handler om individets kropslige identitet. Her er tale om den mest
elementære form for disrespekt eller det negative spejlbillede af kærligheden.
Der er tale om fysiske overgreb, der nedbryder selvtilliden og får den sociale
verden til at fremstå som kærlighedsløs og uden omsorgens kontinuitet. Den
anden form for disrespekt vedrører retstabet, der påvirker individets sociale
integration.
Frakendelse af bestemte rettigheder til grupper af mennesker i kraft af, at
de tilhører en bestemt gruppe, fx borgere, der søger hjælp i socialforvaltningerne, har konsekvenser for deres identitet. Retstabet nedbryder disse menneskers selvrespekt. Denne form for disrespekt varierer historisk og afhænger
af, hvilke rettigheder der anses for væsentlige for borgerne. Den sidste form
for disrespekt strækker sig fra relativt harmløse til stærke former for stigmatisering, hvor disrespekten består i, at visse livsformer nedværdiges og tilskrives lavere social status. Der er tale om forskellige former for kulturel degeneration, der nedbryder individets selvværd ved at frakende individets livsform
en positiv værdi.
9. Er anerkendelsestanken antropologi eller socialfilosofi?
Der er næppe tvivl om, at anerkendelsestanken låner både fra socialfilosofien
og antropologien. Når dette spørgsmål er relevant, er det, fordi netop antropologien handler om menneskets natur. Når det drejer sig om at udvikle en
social teori for en retslære, må det afklares, om fx den retlige anerkendelse
udgør et universelt træk ved det at være menneske. Navnlig Kojève fremhæver det antropologiske element i Hegels teori, fordi han taler om menneskeligt begær. I Honneths teori har disrespekt en stor betydning for den sociale
udvikling af menneskets identitet, men han anvender ikke betegnelsen begær,
men derimod taler han om behov.
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Det er vanskeligt at se, om der er en realitetsforskel i den forskellige
sprogbrug. Ordet begær skal hos Hegel ikke forstås i den psykologiske betydning, men nærmere som bevidsthedens stræben imod selvbevidstheden.
Kojève har nogle betragtninger herom (Kojève 1969, side 5), hvor han antager, at det menneskelige begær gives en retning, således at den enkeltes begær transformeres til en virkelighed om det menneskelige individ. Det er
bevægelsen fra at være en flok af menneskeligt begær til et ordnet samfund,
der er helt afgørende for forståelsen af et samfunds sociale karakter. Her er
ifølge Kojève tale om en antropologisk betragtning. Denne fortolkning støttes
af Carl-Göran Heidegren, der navnlig peger på disrespekt som eksempel på et
antropologisk træk hos Honneth, da der er tale om krænkelse af dybtliggende
forventninger om anerkendelse og om menneskets konstitutionelle afhængighed af erfaring og anerkendelse (Heidegren 2002, side 315f).
Jeg støtter mig til Kojèves og Heidegrens fortolkninger, således forstået, at
det er et uomgængeligt træk ved mennesket, at det gennem anerkendelseskampe kæmper for en identitet, der bygger på oplevelser af egen værdi eller
de værdier, som forbindes med en generaliseret anden. Denne fortolkning af
anerkendelsestanken er mit hovedargument for at tillægge socialretten et
identitetsformål. Det er ikke acceptabelt for et demokratisk velfærdssamfund
at have eller opretholde en socialret, der hindrer eller vanskeliggør særlige
befolkningsgruppers muligheder for menneskelig opblomstring.
Jeg skal nu sammenfatte de centrale konklusioner fra denne gennemgang
af et socialteoretisk mikrokosmos. Udgangspunktet er, at menneskets identitet
bliver til igennem anerkendelse, og at en vellykket social identitet er afhængig af anerkendelse i tre sfærer, hvoraf den ene har retlig karakter. Set ud fra
et demokratiperspektiv er det væsentligt, at borgerne har mulighed for at
udvikle en vellykket social identitet. Vedrørende det retlige perspektiv forekommer der to vinkler herpå. For det første bliver det af Honneth påpeget, at
anerkendelse af borgeren som juridisk person er betingelsen for at kunne
udvikle selvrespekt. Omvendt betyder manglende anerkendelse – disrespekt –
på dette område, at der sker en form for social eksklusion fra medvirken i det
offentlige liv.
Det andet perspektiv tegnes af Forst, hvorefter der må være retsregler til at
sikre borgerens mulighed for at kunne forfølge sin egen vision om det gode
liv. Begge disse indfaldsvinkler er efter min bedømmelse vigtige og må indgå
i en social teori, der kan danne grundlag for en social retslære. Herefter handler retsanvendelse ikke blot om materielle ydelser, men lige så meget om
hensyntagen til borgerens selvrespekt og mulighed for at udfolde en vellykket
social identitet og hermed en moralsk ansvarlighed i offentlige anliggender.
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En væsentlig pointe er, at Honneth og Forst forbinder betydningen af immaterielle behov med retlig regulering. Udvikling af selvrespekt er hos Honneth forbundet med anerkendelse som en juridisk person, mens Forst hævder
nødvendigheden af retlig regulering som betingelse for, at det enkelte menneske kan udfolde sin etiske autonomi. Endvidere bør det fremdrages, at anerkendelsestanken giver et bidrag til, hvad mennesket er – dvs. der peges på
visse antropologiske træk. Anerkendelsesteorien søger en mere generel bestemmelse af mennesket som et væsen, der danner sig selv via kommunikation med sine omgivelser. Hos Honneth er der tale om et universelt træk, hvor
karakteren af det, der søges anerkendelse for, er historisk og kulturelt betinget.
Anskues disse betragtninger i forhold til det empiriske studie i 2. del, er
billedet ikke helt entydigt. Dog kan siges, at anvendelse af forvaltningsretten
står så svagt, at det rækker ud over spørgsmålet om, hvorvidt en større eller
mindre gruppe borgere ikke blot får de materielle rettigheder, som de har i
kraft af loven. Følges Honneth og Forst, er konsekvensen identitetsskader for
de borgere, der henvender sig til institutionerne med sociale problemer, og i
forbindelse hermed reduceres deres muligheder for at udfolde etisk autonomi.
Denne del af den sociale teori, som en retslære må forudsætte, består af en
yderligere del, der består af et makrokosmos i form af en teori om social
retfærdighed. Først skal jeg dog fremstille det dømmekraftsbegreb, som udgør sammenhængskraften mellem de to dele.
b.

Dømmekraften som det forstående, fortolkende og formidlende
mellem det partikulære og det universelle
I forlængelse af introduktionen af dømmekraftsbegrebet i 1. del skal jeg nu
udforme et dømmekraftsbegreb, som kan være det forstående og fortolkende
led mellem den sociale teoris mikro- og makrokosmos. Ofte har man forstået
dømmekraft som »den sunde menneskeforstand« fx hos Gadamer 2004, side
34, der skriver: »Hvad der adskiller tåben fra den kloge er, at han mangler
dømmekraft, dvs. han formår ikke at subsumere og er derfor heller ikke i
stand til på hensigtsmæssig måde at anvende det, han har lært«. Dømmekraft
i den traditionelle forstand er ikke noget, der kan læres abstrakt, men man kan
øve den fra sag til sag. Der er snarere tale om en færdighed end om teoretisk
viden. Gadamer anvender således begrebet den sunde fornuft (common sense) som udtryk for, at en person ser tingene ud fra de rigtige, rette og sunde
synsvinkler. Modsætningen hertil er fidusmageren, der forstår at kalkulere
med menneskers svagheder og altid finder den rigtige strategi til sine bedragerier. En sådan person er ikke i besiddelse af en »sund dømmekraft« (Gadamer 2004, side 36).
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Det er min opfattelse, at dømmekraftsbegrebet må forstås i en bredere
social sammenhæng for at kunne danne bro mellem mikrokosmos og makrokosmos. I den forbindelse vil jeg forstå dømmekraften på tre niveauer, hvor
det første niveau er tilblivelsen af det, man kan kalde for en social offentlighed, dvs. den meningsdannelse, der bliver til som resultatet af bredere samfundsmæssige anerkendelseskampe. Herefter vil jeg tale om tilblivelsen af en
institutionel dømmekraft, som er præget af de offentlige diskursive kampe,
som sætter sig igennem i institutionen. Endelig vil jeg tale om tilblivelsen af
en social dømmekraft, som indeholder socialetiske, socialfaglige, juridiske,
økonomiske, politiske og moralske normer. Denne tredeling gør, at der kan
vises en sammenhæng mellem, hvorledes offentlig meningsdannelse kan
sætte sig igennem sideordnet med fx lovgivning og nye faglige udviklinger.
Inden jeg begynder herpå, skal jeg ganske kort se på dømmekraftsbegrebet ud
fra nogle moderne fortolkninger hos Gadamer, Ricoeur og Hjördis Nerheim.
1. Nyere fortolkning af dømmekraftsbegrebet
I mange af nyfortolkningerne af dømmekraftsbegrebet er fokus rettet imod
forestillingen om en sensus-communis som udtryk for en fælles forståelsesramme eller en fælles rod. Gadamer gør således en del ud af Vicos fortolkning, hvor sensus-communis er den evne, der koordinerer sanserne og dømmer om det givne, og som alle mennesker har som noget iboende (Gadamer
2004, side 26). Her synes også at ligge kimen til de største problemer, da
netop det senmoderne eller postmoderne sætter spørgsmålstegn ved en sådan
fælles forestilling. Man kan ikke i dag tale om en universel dømmekraft, hvor
fx en socialarbejder ser tingene ud fra de rigtige, rette og sunde synsvinkler.
Der er flere af den slags synsvinkler, som alle gør krav på at betegnes som
rigtige, rette og sunde.
Gadamer løser dette problem ved at læse dømmekraftsbegrebet ind i en
generel hermeneutisk teori og tilfører derved begrebet den sociale kontekst,
der fx ikke er til stede hos Kant, der bygger på en transcendental filosofisk
common sense. Af Kant kan vi lære at legitimere visse subjektive holdninger
og derved gøre dem almene – dvs. gøre dem til en del af en ydre virkelighed,
som der reflekteres over. Ricoeur er i høj grad påvirket af Gadamers hermeneutik, men er også kritisk over for hans position. Ifølge Ricoeur kommer
Gadamer til at sætte sandheden i modsætning til metoden, hvor det er Ricoeurs opfattelse, at det er mere hensigtsmæssigt at tale om sandhed igennem
metode. Ricoeur opfatter dømmekraftsbegrebet i et bredere samfundsmæssigt
demokratiperspektiv. Han diskuterer navnlig sin egen position i forhold til
Habermas og John Rawls (Ricoeur 2000, side 128f).
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Han knytter an til Kants dømmekraftsbegreb, navnlig tanken om at definere fælles politiske mål, der implicerer alle samfundets borgere. Ricoeur
kommer til, at dømmekraften formidler mellem nogle universelle principper
og konkrete situationer, hvor hensigten er at skabe social fred og et godt samfund. Kernen i det kantianske dømmekraftsbegreb, som Ricoeur bygger videre på, handler om betingelserne for fredelig social sameksistens (Ricoeur
2000, side 131).
På det overordnede niveau handler dømmekraft således om det retfærdige,
eller mere korrekt om den retfærdige, og Ricoeur anvender i den forbindelse
flere gange betegnelsen anerkendelse (Ricoeur 2000, 131). Den konkrete
form for dømmekraft handler om forholdet til love, som normalt skal overholdes, hvorefter det retfærdige på dette område er det legale, altså det, der er
vedtaget af lovgivere, som repræsenterer folket.
Store dele af den tilgang, Ricoeur har valgt, medtænker imidlertid ikke det
udgangspunkt, som jeg har i nærværende afhandling, hvor bevægelsen fra
moderne til senmoderne betegner en udvikling, hvor den traditionelle måde at
opfatte »det legale« på har fået nye betingelser. Ligeledes forholder det sig
med spørgsmålet om normpluralisme og navnlig forholdet mellem eller prioriteringen af flere forskellige normer.
2. Den politisk reflekterende dømmekraft
Hjördis Nerheim har i nyere tid genfortolket dømmekraftsbegrebet med udgangspunkt hos både Aristoteles og Kant. Hun beskriver sin opfattelse af
dømmekraftsbegrebet således (Nerheim 1992, side 159):
»Anerkjennelsen av den Andre skyldes altså eksistensen av et politisk handlingsfellesskap,
kort sagt, en politisk-reflekterende dømmekraft som i kontrast til den regelstyrt-bestemmende ikke er bundet av en (forut-)gitt offentlig regelkonsensus. Dens grunnlag er fortrolighedskunnskapen, en kunnskap ikke basert på regler (for situasjonsbeherskelse), men på
fortrolighet med den Andres grunner i mer enn empatisk forstand … Den politisk-reflekterende dømmekraft (basert på maksimen om å tenke selv, maksimen om å sette seg selv i
enhver annens sted, og maksimen om den konsekvente tenkemåde) representerer – ifølge
vår rekonstruksjon av begrepet – en i princippet basal konsensus-kompetanse som forutsetningsløst lar oss trenge gjennom det »fremmedgjorte selv« i eksistentielle valgsituasjoner, uten å gå veien om »regel« eller »forskrift«. Den forsyner oss med en nødvendig
kompetense som gjør at etiske prinsipper kan finne sin legitime anvendelse i en pragmatisk
åpen verden, og ikke blir kilde til regel-etisk fremmedgjøring.«

Nerheim sammenfatter en række af de senere fortolkninger, der er foretaget
ud fra Kants dømmekraftsmodel. Set i forhold til denne afhandlings problemfelt synes det dømmekraftsbegreb, der tegner sig i de fortolkninger, jeg har
gengivet, ikke at være tilstrækkeligt eller hensigtsmæssigt. Tværtimod synes
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denne form for dømmekraftbegreb i for høj grad at knytte sig til det, jeg i
indledningen betegnede som de store modelbyggere.
Kants forestilling om dømmekraft bygger på det, han kalder en uinteresseret eller ikke-privat evne. Det er problematisk at operere med en sådan forståelse, da man her nærmer sig det neutrale eller objektivistiske ideal, som næppe findes på det område, som jeg beskæftiger mig med. Det synes også at
være kendetegnet ved fortolkningen af dømmekraftsbegrebet, at den eller de
personer, der har dømmekraft, kan skelne mellem godt og ondt, mens de
personer, der ikke har dømmekraft, ikke er i besiddelse af denne evne og
derfor kan komme til at repræsentere ondskaben.
Det er efter min opfattelse ikke hensigtsmæssigt udelukkende at anvende
begrebet dømmekraft som en etisk kategori. Det forekommer mere hensigtsmæssigt at bygge på den antagelse, at alle mennesker har en dømmekraft,
men indholdet af denne er forskellig på grund af det historiske og sociale
perspektiv og på grund af de konkrete forudsætninger, som det enkelte menneske har. Jeg vil derfor fremover anvende begrebet dømmekraft i en mere
operationel forstand, således forstået, at det handler om at analysere, hvilken
etik, eller mangel på samme, der er til stede. En sådan idealtypisk dømmekraft kan også fungere som en kritisk instans over for forskellige former for
sociale handlinger.
Det forekommer mig også vanskeligt at forstå dømmekraft som noget,
man i kraft af tænkning – dvs. en evne til at sætte sig i den andens sted – kan
satse på. Man kommer let til at frakende store befolkningsgrupper – fx socialarbejdere – evnen til at tænke, hvilket forekommer absurd. Manglende evne
til at sætte sig i den andens sted udtrykker ikke manglende evne til at tænke,
men derimod at man let kommer til at handle uetisk. Man vægter ikke i tilstrækkelig grad den socialisering og de institutionelle magtforhold, der gør
sig gældende i et senmoderne samfund. Her forekommer anerkendelsestanken mere fremkommelig, da den ikke fordrer en abstrakt forestilling om borgeren som den anden, med en fordring om at se et konkret menneske og opdage, hvilke værdier han eller hun tilskriver sig selv. Udebliver denne anerkendelse er der tale om disrespekt.
Her er tale om forskellen på en abstrakt opfattelse af dømmekraft og en
konkret og partikulær forståelse. Yderligere synes det vanskeligt med de
traditionelle fortolkninger af dømmekraftsbegrebet at forstå det, som kaldes
fx et politisk handlingsfællesskab. Hos Kant forstås dette begreb transcendentalfilosofisk, men en sådan forståelse kan næppe opretholdes i dag. Dømmekraftsbegrebet må forstås i en senmoderne kontekst, dvs. ud fra den antagelse, at en form for radikal polycentri kan konstateres, og spørgsmålet er,
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hvordan fællesskabsforståelsen kan gøres begribelig eller forstås i en sådan
kontekst.
Min konklusion er, at de dømmekraftteorier, jeg har nævnt, og som ofte
henholder sig til Kant og Aristoteles, forbliver abstrakte og i nogen grad moraliserende. Det fører til, at nogle mennesker har dømmekraft og således kan
skelne mellem godt og ondt, mens andre mennesker ikke har denne evne. Jeg
vælger derfor at forstå dømmekraftsbegrebet dels som noget faktisk eksisterende, dels som et analytisk begreb, en idealtype, dvs. noget, der ikke eksisterer i virkelighedens verden, men tjener til forståelse af det normative fundament, som socialarbejdere, administrative og politiske ledere i institutionerne
samt politikere handler og skaber normer ud fra.
3. Udkast til en idealtypisk dømmekraft
I det følgende vil jeg udvikle dømmekraftsbegrebet til et analytisk redskab,
som er egnet til at sige noget om, hvorledes en social offentlighed bliver til,
hvorledes en institutionel dømmekraft dannes, og endelig hvorledes den sociale dømmekraft, som en socialarbejder møder en borger med, kan beskrives.
Som anført sondrer jeg mellem dømmekraften som fakticitet, dvs. den, der
rent faktisk er til stede, og som er fremlagt og analyseret i 1 del, en ideel
dømmekraft, som også indeholder forestillingen om ideal retsanvendelse,
samt en realpolitisk mulig dømmekraft, der danner grundlag for en praktisk
anvendelig social retslære. Således bliver dømmekraftsbegrebet et centralt
omdrejningspunkt for den sociale teoris partikulære og universelle del.
Inden jeg nærmere udfolder de her omtalte tre niveauer, skal jeg opdele
dømmekraftsbegrebet i tre kategorier, som jeg finder hensigtsmæssige til
brug for den nærmere analyse. Det drejer sig om begrebet regulativ ide om
begreberne teoretisk og praktisk viden og endelig om fortrolighedskundskab.
Den regulative idé er bl.a. kendt fra Kants filosofi, hvor der er tale om
fornuftsideer, der regulerer og generaliserer og derfor tjener som ledetråd i
vores forståelse af verden. Jeg forstår imidlertid ikke begrebet fuldt ud i dets
kantianske betydning, men derimod som et hermeneutisk begreb. Det betyder, at enhver opfattelse af nutiden har sine grænser, der defineres af det ståsted, som fx en retsanvender har. Den regulative idé er derfor en horisont,
dvs. det synsfelt, som omfatter og omslutter alt det, som er synligt fra et bestemt felt. Det betyder, at politikere såvel som andre, der deltager i den offentlige debat, har en begrænset horisont, der naturligvis indeholder mulighed
for udvidelse, men dog stadig udgør et begrænset synsfelt.
Det samme angår administrative og politiske ledere i institutionerne og
den konkrete socialarbejder, der udøver dømmekraft over for en borger. Den
regulative idé kan således forstås som dømmekraftens synsfelt. Den er be299
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slægtet med det, som Hart forstår ved »rule of recognition« (Hart 1994, side
94), dvs. en slags regler, der udtrykker, hvad der anerkendes som regler for
forståelse af ret og retsanvendelse. Selv om Hart ikke anlægger en hermeneutisk tilgang, men bygger på dagligsprogsfilosofi, er der den grundlæggende
rigtige tanke, som allerede Hegel fremsatte, at ret alene er det, der anerkendes
som ret. Således har fx jurister en anden opfattelse end socialarbejdere af
lovgivning, hvilket skyldes, at den regulative idé, som socialarbejdere tænker
og handler ud fra, er en grundlæggende anden end den, som jurister tænker
og handler ud fra. Den regulative idé er historisk, socialt og fagligt betinget
og indlejret i en konkret social kontekst.
Ved teoretisk og praktisk viden forstår jeg den viden, der er tilegnet kontekstfrit igennem uddannelse, kurser mv., samt den indsigt, der er opnået i
forbindelse med praktikophold og praktisk erfaring med socialt arbejde, og
som ender med at blive »den forhåndenværende viden«, som Schütz kalder
det. De to vidensformer præges af den regulative idés synsfelt, der sætter
grænserne for, hvad der læres, og hvad der ikke læres, og hvorledes man i
praksis skal begå sig.
Honneth opfatter bl.a. uddannelse som en del af de kulturelle udelukkelsesprocesser, hvor viden kan have karakter af social kontrol af bestemte samfundsgrupper. Hermed udtrykker Honneth (Honneth 2003, side 62) netop en
sammenhæng mellem en regulativ idé og det, der læres fx under socialfaglige
uddannelser (Honneth anvender ikke betegnelserne dømmekraft og regulativ
idé). Endvidere taler han om institutionelle individualiseringsprocesser, der
ødelægger den kommunikative infrastruktur og derved også kommer til at
virke som kontrollerende i forhold til bestemte samfundsgrupper. Teoretisk
og praktisk viden har ikke udelukkende karakter af vilkårlig valgt teori, men
er snarere viden, der er sat ind i en bestemt konstruktion, hvis formål er bestemt af den regulative idé.
Begrebet fortrolighedskundskab har jeg lånt fra Hjördis Nerheim, som
herved forstår situationer, som ikke styres af nogle normer, der er isoleret fra
selve situationen. Det er normer, der etableres via den konkrete situationsforståelse og gennem selve handlingerne (Nerheim 1992, side 136). Man kan
sige, at det, jeg har kaldt den forhåndenværende viden, befinder sig i et spændingsfelt mellem på den ene side en regulativ idé og på den anden side den
indsigt, der opstår i fællesskabet med andre mennesker. Noget forenklet er
der tale om, at den socialfaglige viden (den forhåndendeværende viden), der
indgår i dømmekraften, befinder sig mellem top-down regulering, der kommer til udtryk via en regulativ ide, og bottom-up normer, som er konkrete og
situationsbetingede, eller med andre ord: fortrolighedskundskab.
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Denne tilgang gør det muligt at beskrive etiske dilemmaer ved at handle
enten efter den regulative idés faglige, økonomiske, juridiske og politiske
fordringer og den indsigt, der følger af fortrolighedskundskaben fx i mødet
mellem socialarbejder og borger. Det er evnen til at implementere det generelle, den regulative idé, i det konkrete, hvor fortrolighedskundskaben fortolker teoretisk og praktisk viden ud fra de muligheder, der følger af fortrolighedskundskabens indsigter. Den dømmekraftsmodel, jeg arbejder videre med,
består af teoretisk og praktisk viden, som er undergivet en dobbelt fortolkning. Dels af en regulativ idé, dels af situationens fortrolighedskundskab.
Skitsemæssigt kan det fremstilles således:
Regulativ idé Æ det synsfelt, som omfatter og omslutter alt det, som er synligt fra en bestemt position.
Den forhåndenværende viden Æ Teoretisk og praktisk viden og erfaring der
gennem den regulative idés grænsesætninger og fortolkninger fremstår som
den viden, der konkret anerkendes som faglig.
Fortrolighedskundskab Æ nærhedsdmension, der søger at fortolke den forhåndenværende viden ud fra den andens/andres ståsted.
Modellen kan måske tydeliggøres gennem et eksempel. I indledningen til
afhandlingen beskriver jeg et dilemma, der består i, at der fra alle sider er et
ønske om, at borgeren inddrages aktivt i sin egen sag, samtidig med at undersøgelser viser, at det ikke sker i tilstrækkelig grad. Anvendes den analytiske
dømmekraftsmodel, ses det, at fortrolighedskundskaben, der opstår i mødet
mellem socialarbejder og borger, har vanskeligt ved, eller slet ikke formår, at
påvirke den forhåndenværende viden, som socialarbejderens handlingsgrundlag. Forklaringen herpå kan være, at socialarbejdernes forforståelse kan
komme til at blokere for, at man lytter til brugernes historie (Socialministeriet
2000/2001, side 15.)
Den analytiske dømmekraftsmodel anvender jeg som nævnt på tre niveauer. Først i et forsøg på at beskrive, hvorledes en social offentlighed bliver til.
Dernæst hvorledes en social institutionel dømmekraft bliver til, og endelig
konstruktionen af den dømmekraft, der er til stede i mødet mellem socialborger og borger. Ambitionen er at beskrive tilblivelsen af det faglige og normative grundlag for retsanvendelsen i de sociale institutioner som noget, der er
præget af såvel samfundsmæssige som institutionsmæssige anerkendelseskampe.

301

3. Del. En ideel social retslære
Jeg har nu beskrevet den sociale teoris mikrokosmos og den medierende
dømmekraft, hvorefter det synes naturligt at introducere makrodelen. Da
imidlertid dømmekraften som nævnt udfolder sig på tre niveauer, finder jeg
det mest hensigtsmæssigt at beskrive disse niveauer først. Det giver mig også
mulighed for yderligere at demonstrere betydningen af dømmekraftselementerne »den regulative idé«, »den forhåndenværende viden« og »fortrolighedskundskab«.
4. Tilblivelse af en social offentlighed
På det mest generelle niveau udfolder dømmekraften sig som anerkendelseskampe om, hvilke normer de offentlige rum skal beherskes af. Henrik Kaare
Nielsen (Nielsen 2001, side 110) beskriver det ud fra et Habermas-perspektiv:
»… de offentlige rum er i dag skueplads for konstante territoriekampe mellem markedsinteresser og civilsamfundsmæssige interesser, og sidstnævnte er i sig selv modsætningsfyldte for så vidt, som de omfatter elementer af såvel borgerlig som proletarisk offentlighed.
Der er vel at mærke langt fra tale om »rene« former, men derimod ofte om blandede processer, hvor gensidige påvirkninger finder sted; men det principielle konfliktforhold mellem disse interessetyper består, og det komplekse, skiftende styrkeforhold i denne interessekonstellation som til syvende og sidste er afgørende for, hvilken overordnede profil de
offentlige rum på et givent tidspunkt påtrykkes.«

Det er en udmærket beskrivelse, Kaare Nielsen her giver af det, jeg forstår
ved samfundsmæssige anerkendelseskampe om socialpolitikken. Der beskrives i dette korte tekststykke, hvad jeg betegner som kampe om, hvilken regulativ ide der skal påtrykkes, som han udtaler det, samfundets institutioner,
eller med mit begreb; det synsfelt, som omfatter og omslutter alt det, som er
synligt fra et bestemt felt, fx en social institution.
Ser vi på empirien fra 1. del, udtrykker en social administrativ leder, at
den politiske debat er af betydning og kan »overrule« fx lovgivning, der er
nogle år gammel. Sådanne anerkendelseskampe kan handle om såvel juridiske, økonomiske som politiske normer, og man kan hævde, at fx effektivitet
og omstillingsparathed er resultatet af nogle anerkendelseskampe, hvor disse
to værdier for tiden nyder offentlig anerkendelse. Det fører til, at markedsorienterede metoder og teoridannelser får stor betydning for det sociale område,
hvilket er et centralt tema i 4. del af afhandlingen.
Der er altså en sammenhæng mellem den samfundsudviklede regulative
idé og den viden, der vinder anerkendelse i det sociale arbejde. De nævnte
resultater af de aktuelle socialpolitiske anerkendelseskampe har ført til, at fx
værdierne om effektivitet og omstillingsparathed kommer til udtryk i nye
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vidensformer, der implementeres på det sociale område. Det drejer sig fx om
arbejdsevnemetoden, som har som grundlæggende mål at finde kompetencer
hos borgerne, der matcher et bestemt job på arbejdsmarkedet. Samtidig ser vi
en udvikling, hvor centrale områder fra Socialministeriet overføres til Beskæftigelsesministeriet.
Det er vanskeligt at sige noget om, hvorledes den fortrolighedskundskab,
der er til stede, kan udfoldes i en sådan situation. Det er overvejende sandsynligt, at de forestillinger om usynlighed, som jeg tidligere har omtalt, vil blive
forstærket. Fokus er ikke på den enkelte borger, dennes identitet eller værdiforestillinger, men i højere grad på interesser som effektivitet, omstillingsparathed og øget beskæftigelse.
Hermed har jeg ikke sagt noget om den moralske karakter af den regulative idé, da der helt indlysende er forskellige opfattelser heraf. Som anført
anvender jeg dømmekraftsbegrebet dels som et analytisk begreb til at fastlægge den normative og faglige horisont som en bestemt regulativ idé udtrykker, dels hvordan denne ide påvirker viden og indsigt, herunder den konkrete fortrolighedskundskab. Senere søger jeg at opstille en ideal dømmekraft. Der er således tale om en sondring mellem er og bør, eller med andre
ord mellem »det faktiske« og »det gyldige«.
Der er dog tale om et særdeles komplekst billede, hvor der på den ene side
er tale om generelle socialpolitiske anerkendelseskampe – fx »noget for noget«-politikken – og på den anden side påpegningen af nødvendigheden af
etisk handlen, som det fx kommer til udtryk hos socialrådgiverforeningen, der
har oprettet et etisk nævn for det sociale område. Man kan sige, at der føres
anerkendelseskampe om, hvad der skal kunne anerkendes som den forhåndenværende viden på det sociale område. Disse kampe er helt afgørende for,
hvilket råderum der er for fortrolighedskundskab i form af gensidig anerkendelse som udgangspunkt for det sociale arbejde. På det øverste dømmekraftsniveau er den regulative idé det dominerende element, mens fortrolighedskundskaben er erstattet af et offentligt rum, som er behersket af politikere, organisationer og medierne.
5. Tilblivelsen af en institutionel dømmekraft
Det kendetegner det senmoderne samfund, at en samfundsmæssig regulativ
ide ikke umiddelbart sætter sig igennem i samfundets institutioner. I 1. del af
afhandlingen blev det vist, at dette ikke er tilfældet. På den anden side vil det
ikke være korrekt at hævde, at den generelle samfundsmæssige regulative idé
er uden betydning for en institutionel dømmekraft. Her ses forskellen på den
senmoderne og postmoderne opfattelse af samfundet. Den postmoderne opfattelse vil reducere betydningen af en generel samfundsskabt regulativ ide
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ganske betydeligt, mens den senmoderne tilgang anerkender, at en samfundsmæssig regulativ ide sætter sig igennem som en institutionel dømmekraft, dog ikke således som fx de klassiske modelbyggere forestillede sig.
Den institutionelle dømmekraft er radikal polycentrisk. Det betyder, at de
eksempler, jeg har nævnt i forbindelse med de samfundsmæssige anerkendelseskampe, hvor værdier som effektivitet og omstillingsparathed har vundet
fodfæste, ikke slår igennem på ensartet måde i de enkelte sociale institutioner.
Selv om medarbejdere deltager i kurser, der søger at implementere disse værdier, er de i retsanvendelsessituationen underlagt en institutionel dømmekraft,
som den enkelte socialarbejder fortolker sagen ud fra.
Det kan her være hensigtsmæssigt at anvende den magtanalysestruktur,
som Christensen og Daugaard i 1986 udvikler i bogen Kontrol i det stille. De
taler om den bevidsthedskontrollerende magt (Christensen og Daugaard Jensen 1986, side 51f), der opstår, hvor mennesker igennem praksis, undervisning mv. påvirker andres forestillinger på bestemte områder. De mennesker,
der påvirker andre, er selv indlejret i strukturer, der udøver magt igennem
daglige rutiner og normer, som ofte accepteres og reproduceres helt ureflekteret. Det socialfagligt korrekte, dvs. den viden og indsigt, som er toneangivende i sociale institutioner, fx den, de sociale højskoler og Socialministeriet docerer, bliver ofte ureflekteret til sandhed, eller med andre ord; den forhåndenværende viden. De enkelte sociale institutioner udøver en strukturel magt
(Christensen og Daugaard Jensen 1986, side 85f), der adskiller sig fra den
bevidstkontrollerende magt, ved at der ikke er nogen aktører, der påvirker,
men at der er tale om traditionsbestemte mønstre af fortællinger, normer, rutiner, der ofte er overleveret fra generation til generation. Den strukturelle magt
får bestemte typer af forklaringer og handlinger til at fremstå som indlysende
og naturlige.
Videre taler Christensen & Daugaard om den indirekte magt (Christensen
og Daugaard Jensen 1986, side 39f), der handler om, hvad der kommer til
beslutning. Der er tale om et filter, der udelukker nogle sagstyper, som herefter ikke længere indgår som mulighed i den konkrete sagsbehandling. Som
eksempel på udøvelse af indirekte magt kan fx nævnes budgetmæssige begrænsninger vedrørende fleksjob og førtidspension, hvor den indirekte magt
fører til, at disse sociale ydelser kun i begrænset omfang indgår i den konkrete sagsbehandling. Endelig direkte magt (Christensen og Daugaard Jensen
1986, side 21f), som er den, der udøves i socialbehandlingsprocessen, hvor en
socialarbejder udøver sin dømmekraft ud fra personlig integritet, uddannelse,
praktiske erfaringer og den strukturelle og bevidsthedskontrollerende magt,
der er til stede i den institution, han eller hun virker ud fra.

304

11. Første del af retslærens socialteori
Den regulative samfundsmæssige idé sætter sig ikke direkte igennem
ifølge dens indhold som institutionel dømmekraft. Det har noget at gøre med
strukturelle og bevidsthedskontrollerende magtformer i institutionerne, der
ikke lader alt slippe igennem – dvs. ikke lader alt blive en del af den institutionelle dømmekraft. Det fremgår fx af 2. del af afhandlingen, at retlig regulering, i særdeleshed sagsbehandlingsreglerne, har vanskeligt ved at blive en
del af en institutionel dømmekraft. Det medfører, at rutineprægede inddragelser af forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og loven om offentlighed i forvaltningen kun i begrænset omfang finder sted. Den institutionelle dømmekraft er således den overordnede normative ramme for den selvforståelse,
institutionen bygger på.
Til den samfundsmæssige og institutionelle dømmekraft knytter der sig en
fortrolighedskundskab, som ideelt bør indeholde alle medarbejderes erfaringer bragt i kritisk dialog med indholdet af institutionens regulative idé, med
henblik på at udvikle en moralsk acceptabel »forhåndenværende viden«.
Imidlertid er der meget i det empiriske studie, der peger i retning af, at den
regulative idé kun i begrænset omfang er lydhør over for den fortrolighedskundskab, som medarbejdernes erfaringer udgør. I praksis spiller ledelsesstrukturerne en betydelig rolle for, hvorvidt den enkelte sociale institution kan
nyttiggøre socialarbejdernes og mellemledernes erfaringer.
6. Tilblivelsen af en social dømmekraft
Her er tale om den dømmekraft, der udfolder sig i mødet med borgeren. Den
er karakteriseret ved, at en socialarbejder handler i en institution og således er
en del af den magtstruktur og bevidsthedskontrollerende magt, der er til stede.
Den sociale dømmekraft er imidlertid også påvirket af den historie, baggrund
og uddannelse, som den enkelte socialarbejder repræsenterer. Den regulative
idé, der er til stede i mødet mellem socialarbejderen og borgeren, er hverken
en kopi af den samfundsmæssige regulative idé eller regulative idé, som gælder for den institution, han eller hun virker fra. Der er, som tidligere anført,
tale om en radikal polycentri, hvor der er en vid ramme for, hvilken horisont,
der sætter synsvinklen for den enkelte socialarbejder. På den anden side viser
de empiriske studier, at der samtidig er en stor lydhørhed for den ramme, som
ledelsen afsætter. Som eksempel kan nævnes den politiske leder, der udtalte,
at det undrede ham, at beskæringer i hjemmehjælpen så let blev accepteret af
de ansatte. Her er tale om et eksempel, hvor den institutionelle dømmekraft
sætter sig forholdsvis rent igennem i den sociale dømmekraft.
I modsætning til den samfundsmæssige og den institutionelle dømmekraft
har fortrolighedskundskab ofte en helt central og nærværende betydning i
mødet mellem socialarbejder og borger. Betydningen genereres af mødet med
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borgerens blik, kropssprog og visioner om sit eget liv. I disse situationer kan
der opstå en spænding mellem de bottom-up normer, der genereres af denne
fortrolighedskundskab, og de normer, der følger af samfundsmæssige og
institutionelle top-down normer.
Sammenfattende kan man sige om denne begrebsdannelse, at den samfundsmæssige og institutionelle dømmekraft er af hermeneutisk ideologisk
karakter og i høj grad virker disciplinerende i forhold til institutioner og socialarbejdere. Den teoretiske kontekstfri viden flyder sammen med kontekstafhængig viden, hvor der sker en læring, som i større eller mindre omfang
overgår til at blive en professionel forhåndenværende viden, der er handlingsvejledende. Fortrolighedskundskab repræsenterer en anerkendelseskundskab om borgerens identitet og opfattelse af egne værdier, som i høj grad
angår det, som jeg ovenfor betegnede som ikke-materielle værdier. De materielle værdier i form af konkrete sociale ydelser har således karakter af topdown værdier fra den samfundsmæssige og institutionelle dømmekraft, mens
ikke-materielle rettigheder i høj grad har forbindelse med en konkret social
kontekst og altså den sociale dømmekraft.
7. Den sociale teoris mikrokosmos og mellemlag
Det kan være hensigtsmæssigt at sammenfatte elementer af den socialteori,
som jeg er i gang med at udvikle. Når jeg som overskrift taler om mikrokosmos og mellemlag, refererer jeg hhv. til anerkendelsestanken som betingelse
for jegets identitetsdannelse og dømmekraften forstået som det forstående og
fortolkende led mellem samfundsværdier og institutionsværdier og mellem
institution og borger. På det samfundsmæssige niveau er socialretten og forestillingen om retssikkerhed til stede som væsentlige betingelser for regulering
af det sociale arbejde. På det institutionelle niveau er der eksempler på, at det
retlige er til stede i en anden form, end juristerne antager. For eksempel når
dele af retten anvendes som en disciplinerende funktion, jf. eksemplet med
retssikkerhedslovens § 10.
Disse overvejelser fører over til det, jeg kalder for den sociale teoris makrodel, der handler om at opstille et kritisk ideal for indholdet i den regulative
idé. Dette ideal handler om social retfærdighed og indeholder normative elementer til brug for kritisk analyse af den samfundsmæssige, institutionelle og
socialfaglige dømmekraft. Normative idealer er efter min opfattelse nødvendige for, at man kan tale om en kritisk tilgang. Jeg kan næppe formulere det
bedre, end Forst gør det i forordet til sin bog om social retfærdighed (Forst
2002, side xi), hvor han spørger: »On what is its normative authority founded
if divine and natural law have lost their validity?« Han rammer her noget
ganske centralt. Hvis vi ikke har guddommelige skrifter eller en naturret, som
306

11. Første del af retslærens socialteori
vi generelt tilslutter os, hvordan skal vi da kunne forholde os kritisk fx over
for retsanvendelse i samfundets institutioner. Vi må med andre ord prøve at
udvikle nogle normative standarder, som vi kan stå inde for som legitime.
Jeg har indtil videre søgt at retfærdiggøre en anerkendelsestanke, hvor
grundsubstansen er, at borgere i et samfund må kunne forvente nogle samfundsmæssige betingelser, der muliggør, at de kan udvikle sig til socialt velfungerende individer. Hermed har jeg imidlertid ikke kunnet sige noget om
den tidligere omtalte fragmentering eller normpluralisme, som jeg tager udgangspunkt i som tilstedeværende i samfundets institutioner. Der mangler
kort sagt en normativ målestok, der kan prioritere de mange normer, der på
forskellig måde er til stede i de enkelte institutioner. I modsætning til det, der
faktuelt er til stede, handler en sådan teori om retfærdiggørelse af forskellige
normsystemer eller kontekster, som Forst vælger at kalde dem.
c.
Afvejning af individuelle, institutions- og samfundsmæssige hensyn
1. Etik er uvidenskabelig
I dansk retsteori har retfærdighedsbegrebet haft en turbulent historie. I Ross’
hovedværk Om ret og retfærdighed er der en, efter min opfattelse, noget
overset dobbelthed forbundet med hans opfattelse af retfærdighed. På den ene
side afskrivningen af retfærdighed som et gyldigt argument, således forstået,
at retfærdighed alene er et postulat om lighed i fordeling eller tildeling af
fordele eller byrder (Ross 1971, side 351). Retfærdighed står ifølge Ross i
modsætning til vilkårlighed, der udspringer af subjektets spontane reaktioner
på den konkrete situation, hvor retfærdighed er regelbundethed. På den anden
side anvender Ross i afsnittet om pragmatiske faktorer et retfærdighedsbegreb, som han godt nok sætter i anførselstegn og definerer som det, en dommer finder socialt ønskeligt i overensstemmelse med sin retsoverbevisnings
postulater (Ross 1971, side 181).
Ross’ opfattelse af retfærdighed virker ikke afklaret. Forklaringen skal
antagelig søges i, at han ikke i tilstrækkelig grad gør opmærksom på, at han i
fremstillingen Om ret og retfærdighed udfolder to teorier om henholdsvis
retsvidenskab og dommerens retsanvendelse, hvor der for dommerens vedkommende kan tales om en form for retfærdighed.
I teorien om retsvidenskab kan der ikke henvises til retfærdighed, da der er
tale om et praktisk (etisk) udsagn, som ifølge Uppsala-filosofien er et uvidenskabeligt udsagn. Anderledes med dommeren. Hans virksomhed er praktisk,
og hans materielle retsbevidsthed, eller retfærdighedssans, har derfor betydning. Imidlertid holder denne udlægning ikke fuldt ud. Ross hævder således,
at han i værket Kritik der sogenanten Praktischen Erkenntnis fra 1933 har
vist, at selve forestillingen om en praktisk erkendelse indeholder en logisk
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modsigelse og derfor ikke kan anvendes i videnskabelig sammenhæng (Ross
1971, side 340).
Når jeg hævder, at Ross’ opfattelse af retfærdighed ikke hænger sammen,
er det, fordi han fastholder sin etikopfattelse fra 1933, samtidig med at han
forklarer dommerens retsanvendelse med begreber som »materiel retsbevidsthed«, »retfærdig«, »moralsk-retlig-politiske postulater« eller »socialt
ønskeligt« (Ross 1971, side 162 og 180). Han sætter retfærdighed i anførelsestegn og taler om postulater. Ikke desto mindre er disse størrelser ifølge
Ross drivkraften hos dommeren.
Den opfattelse, at begrebet retfærdighed er uvidenskabeligt, har præget
dansk retstænkning helt op til nyeste tid. Det har betydet, at det har været
nærmest umuligt, hvis man ville opfattes som en seriøs jurist, at henvise til
retfærdighed, eller i øvrigt søge at forankre retten i et bredere normativt samfundsperspektiv. Først i de seneste år er den normative forskning blevet anerkendt, længe efter det internationale gennembrud på dette område. Ross’
opfattelse af begrebet retfærdighed har stort set været udslettet af det juridiske
sprog i Danmark, hvad der naturligvis kan undre, fordi Ross samtidig i det
ofte oversete afsnit om dommerens virksomhed anvender retfærdighedsbegrebet.
Ross’ retfærdighedskritik betød, at efterfølgende fremstillinger af den almindelige retslære kun meget begrænset tematiserede etiske eller retfærdighedsmæssige problemstillinger. Stuer Lauridsen anfører, at retfærdigheden er
en naturretlig grundtanke og giver i øvrigt en række meget kortfattede henvisninger til Kants etik (Stuer Lauridsen 1992, side 114f), mens Dalberg-Larsen
og Evald i et kortfattet afsnit (Dalberg-Larsen og Evald 1998, side 52) skriver
noget om retfærdighed hos Aristoteles. Den opfattelse af retfærdighed, som
blev grundlagt af Ross, var kun mulig i moderniteten, hvor jurister ud fra naturvidenskabeligt prægede tankegange søgte at udrydde ethvert tilløb til retfærdighedsovervejelser.
2. Det normatives tilbagekomst i retsteorien
Det er en bemærkelsesværdig udvikling, vi er vidne til, hvor et juridisk kernebegreb, der gennem et par tusind år har været forbundet med jura, og med
jurister som retfærdighedens vogtere, forsvinder ud af juristernes livsverden
og selvforståelse. Inden for dansk retstænkning er der tale om en ekstrem
modernitet, hvor videnskabeliggørelse og videnskabsteoretiske kriterier er i
centrum.
Imidlertid er de normative tilgange nu vendt tilbage i dansk retsteori. Internationalt kan vi se en udvikling i retning af øget betydning af normative
standarder, fra menneskerettighedernes genkomst efter Anden Verdenskrig
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og frem til EU’s forfatning, der har selvstændige værdikapitler. I Alexander
Ljungstrøms lærebog Retslære/Retsfilosofi, en introduktion introduceres retfærdighedsbegrebet, og det fremhæves, at dette har fået en genkomst.
Ljungstrøm beskriver herefter opfattelsen af retfærdighed i et moderne og
postmoderne perspektiv, hvor han navnlig henviser til fremstillinger af John
Rawls og Jacques Derrida (Ljungstrøm 1999, side 104ff). Zahle har også
omfattende analyser af begreberne retfærdighed og omsorg (Zahle 2003,
2003a og 2004).
Jeg tolker denne udvikling som tegn på en erkendelse af, at normative
perspektiver er nødvendige, navnlig af to grunde. Først en erkendelsesteoretisk grund, hvorefter retsanvendelse er intersubjektiv og således ikke udelukkende instrumental. Der er ikke tale om en subjekt – objekt relation, men
nærmere om en subjekt – subjekt relation. Når retsanvendelsen ikke er vilkårlig, skyldes det, at retsanvenderen handler i kraft af en profession (jurist eller
socialarbejder), og dernæst, at der handles institutionelt. Retsanvendelsen står
i et dialektisk forhold til den institutionelle dømmekraft, således at de gensidigt opretholder hinanden. Derfor kan den sociale retsanvendelse i de kommunale forvaltninger være forskellig fra retsanvendelsen i fx Socialministeriet, da forskellige intersubjektiviteter opretholder hver sin praksis. Den anden
grund er behovet for et normativt perspektiv, der rækker ud over socialarbejder – borgerrelationen, eller en forestilling om retfærdige sociale institutioner.
Her er tale om hensynet til alle og enhver.
Følgen af den første grund er, at jeg arbejder ud fra et anerkendelsesperspektiv, da jeg hovedsagelig opfatter socialret i et identitetsperspektiv. Den
anden grund fører til inddragelse af et bredere samfundsperspektiv, som jeg
navnlig henter hos Forst. Som anført i 1. del af afhandlingen tager jeg udgangspunkt i et senmoderne og normpluralistisk samfund. Forestillingen om
social retfærdighed skal fungere som kritisk normativ instans overfor offentlig regulering i bred forstand.
Det er ikke et spørgsmål, om retsanvendelsen er god eller dårlig, men
derimod om hvordan man helt grundlæggende kan forstå det retlige perspektiv i en senmoderne social institution, hvor retlig regulering er til stede sammen med andre normer. Det fører over til den normpluralistiske problemstilling. Hvordan skal der prioriteres mellem retlige, politiske, økonomiske og
administrative normer, der er til stede samtidig i en social institution. Såvel
tidligere undersøgelser om min egen undersøgelse viser, at navnlig økonomiske argumenter er »stærke« i forhold til retlige normer.
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3. Forsts retfærdighedsteori
Den retfærdighedsteori, som jeg støtter mig til og nu skal redegøre nærmere
for, er i udgangspunktet normativt tom. Den indeholder ikke bør-normer, der
anviser, hvornår den konkrete afgørelse er retfærdig, eller hvilke moralske
forestillinger der skal tages udgangspunkt i, når der handles over for borgere.
Teorien bygger på en konstatering af, at vi som mennesker indgår i det, Forst
kalder for forskellige kontekster. Som nævnt i indledningen opstiller han fire
sådanne kontekster, hvor den etiske kontekst handler om mennesket som
etisk autonomt, forstået på den måde at enhver borger så vidt muligt skal
kunne forfølge sin egen vision om det gode liv. Heri ligger, at det ikke er
muligt for samfundet eller de sociale institutioner at fortælle et menneske,
hvordan det bør leve sit gode liv, da det netop kendetegner nutidens individualiserede og multietniske samfund, at der kan være uendelig mange opfattelser af, hvorledes en borger ønsker at leve sit liv. Forsts retfærdighedsteori
indeholder således ikke anvisninger af, hvad det gode liv er for den enkelte
borger, men søger derimod at udvikle en samfundsmodel, der understøtter
borgerens mulighed for selv at fastholde og forfølge sin egen vision om det
gode liv (Forst 2002, side 258f).
De efterfølgende tre kontekster er intimt forbundet til denne første kontekst om menneskets etiske autonomi. Den næste kontekst, som Forst udvikler, er den retlige, som han opfatter som et beskyttende lag, der giver muligheder for borgerens selvrealisering, dvs. forfølgelse at sin egen etiske vision. I
den forbindelse har han en række overvejelser, hvor han gang på gang hævder retten som neutral (fx Forst 1994, side 30ff). Efter min opfattelse er det
næppe muligt at arbejde med denne neutralitetsopfattelse af juraen, som Forst
anvender, hvor man får den opfattelse, at retten henvises til en objektiv verden. Imidlertid giver hans betragtninger mening, hvis man forfølger den tanke, som jeg har skitseret ovenfor, hvorefter procesrettigheder bør opfattes
som hævet over polycentrien, således forstået at man må tilstræbe en ensartet
håndhævelse af de mest grundlæggende proces- og sagsbehandlingsregler,
mens materielle rettigheder kan have forskellige grader af gyldighed.
I modsætning til Honneth forbinder Forst kun indirekte retten med borgernes identitet. I nogle afsluttende refleksioner over forholdet mellem sin egen
teori og Honneths anerkendelsesteori (Forst 2002, side 281) kommer han til,
at det retlige perspektiv handler om selvrespekt. Det ses også af hans sammenfatning af den etiske og den retlige kontekst, hvor han skriver (Forst
2002, side 233): »In that sense the legal – »negative« freedom to act and the
ethical – »positive« freedom of self-realization do not exclude but imply each
other: law is the protective cover for ethical identity.«
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Kernepunktet i hans teori er, at de enkelte sfærer må kunne retfærdiggøre
eller legitimere sig selv for at kunne indgå som en anerkendt sfære i en social
retfærdighedsteori. Der må altså kunne anføres gode grunde til at betragte en
borger som en etisk person, en juridisk person, politisk person og en moralsk
person. Vedrørende det etiske perspektiv anfører Forst, at retfærdiggørelsen
må ske på to niveauer. Først er spørgsmålet, om man kan se sig selv i øjnene
og kan opleve en ansvarlighed over for sine nærmeste, dernæst om, hvorvidt
det etiske perspektiv er samfundsrelevant. Det første perspektiv handler om
»for mig«, det andet perspektiv om »for os« (Forst 2002, side 260). Det fører
Forst til den konklusion, at den enkelte borgers etiske beslutninger, dvs. den
måde, man forfølger sin egen vision om det gode liv på, må være meningsfuld både over for personen selv og kunne anerkendes i forhold til andre.
Legitimeringen af borgeren som juridisk person sker både i forhold til det
etiske og det politiske perspektiv. Legitimeringen af det retlige består i, at
dele af retten indeholder mulighedsbetingelserne for, at borgeren kan forfølge
sin egen etiske vision om det gode liv, og legitimeres også af, at borgeren
selv som politisk person bør være medforfatter til loven. Hos Forst er der ikke
en morallov som hos Kant, men en pluralisme af opfattelser af det gode liv.
At være en juridisk person har reference til selvrealisering og ansvar for sig
selv på baggrund af lovgivning, der er blevet til i en proces, hvor man på
forskellige niveauer selv har mulighed for at deltage. Af denne grund hævder
Forst, at man som juridisk person har pligt til at overholde loven og har et
medansvar for dens udvikling.
At være en politisk person betyder, at man har mulighed for at påvirke
»loven« både i dens mere generelle tilblivelsesproces fx ved valg og tillige
gennem forhandling i fx en social forvaltning om fortolkning af institutionens
praksis. Legitimeringen af borgeren som politisk person foretager Forst ud fra
et demokratiideal, hvor han i nogen grad trækker på Habermas’ forestilling
om et deliberativt demokrati (Forst 2002, side 88f).
Den moralske autonomi sætter grænserne for, hvad der er moralsk acceptabelt som etik, jura og politik. Forst kommer ind på betragtninger om dømmekraft hos hhv. Kant og Arendt (Forst 2002, side 270) og ender med en i
høj grad kantiansk inspireret moralsk tilgang, hvorefter etiske, juridiske og
politiske kontekster kun kan anerkendes, hvis de vil kunne anerkendes for
alle og enhver. Begreberne etik og moral anvendes af Forst ikke i overensstemmelse med den traditionelle filosofiske tradition. Hos Forst er »den etiske vision« en indholdsmæssigt tom kategori, som den enkelte borger bør
have mulighed for at udfylde gennem sit liv. Moral er et begreb, der sætter de
normative rammer for arten og karakteren af de moralsk acceptable etiske
visioner.
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Efter gennemgangen af disse fire sfærer og legitimeringen af disse rejser
det vanskelige spørgsmål sig om, hvorledes de skal prioriteres. Kort sagt:
hvilken sfære er vigtigst? Det er her vanskeligt at finde et mere præcist svar
hos Forst. Hans udgangspunkt, som jeg omtalte i 1. del, var en analyse af
liberalistiske og kommunitaristiske teorier om social retfærdighed. Han kritiserede de liberalistiske teorier for at være ahistoriske og for at hvile på et
atomiseret menneskesyn. Samtidig kritiserede han de kommunitaristiske
teorier for udelukkende at prioritere betydningen af det konkrete sociale rum
som moralsk betydningsfuldt. Man kan opfatte de fire kontekster som Forsts
forsøg på at afbalancere et liberalistisk og et kommunitaristisk perspektiv.
Den etiske kontekst, mennesket som etisk autonomt individ, er afgørende
præget af den kommunitaristiske tanke og den samfundsudvikling, vi har
været vidne til med stigende individualisering og samfundets udvikling i
retning af multietnisk samfund. Der er således ikke en universel etik eller
moral, der kan fortælle et menneske, hvordan det bør leve. Hermed er opgaven også skitseret for de videre kontekster, der må indeholde bidrag til, hvorledes den etiske autonomi kan praktiseres. Den retlige autonomi forbinder
Forst med liberalistiske, dvs. universelle teorier. Af denne grund anser han
retten som det neutrale skjold, der beskytter samfundets etiske pluralisme.
Den politiske autonomi henter igen sin begrundelse fra kommunitaristisk
prægede teorier, hvor den enkelte borger tildeles en høj grad af medvirken til
at påvirke lovgivningen.
Den sidste kontekst er beslægtet med liberalistiske teorier. Forst tager ikke
klart stilling til, hvordan man skal prioritere, men henviser til en praktisk
fornuft, der i min sprogbrug bedst kan forstås som en dømmekraft, der kan
opretholde en rimelig prioritering mellem disse sfærer. Forst skriver at: »...
the society that unites these contexts in the appropriate manner can be called
just« (Forst 2002, side 5). Det er uklart, hvem der udøver denne dømmekraft.
Det er nærliggende at fortolke Forst således, at det er enhver borgers opgave
at medvirke til denne prioritering, men det er samtidig klart, at de enkelte
kontekstfællesskaber har et betydeligt ansvar for at kunne legitimere eller
retfærdiggøre fx en bestemt retlig regulering eller bestemte politiske tiltag.
Juraen – jurister – må således kunne legitimere og begrunde, hvorfor vi fx
har forvaltningsloven, retssikkerhedsloven og lov om offentlighed i forvaltningen. En sådan retfærdiggørelse vil være en henvisning til borgerens mulighed for at medvirke i sin egen sag, gennemskuelighed og en øget mulighed
for at kunne medvirke som forfatter til den lovgivning, han selv møder fx i en
social institution og mere generelt som samfundsborger.
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4. Senmoderne social retsorden, normpluralisme og social retfærdighed
Den fremstilling, jeg her har givet af den sociale teoris makroelement, tjener i
høj grad som afsæt til afhandlingens 4. del. Når jeg kalder denne del for retspolitisk, hænger det sammen med, at analysen er styret af den opfattelse af
social retfærdighed, som jeg har beskrevet med udgangspunkt hos Forst.
Opfattelsen af den sociale retsorden som senmoderne og normpluralistisk er
nødvendig, hvis man ikke blot vil beskrive, hvilke normer der rent faktisk gør
sig gældende, men også opstille et kritisk ideal for, hvordan de forskellige
normtyper bør være til stede samtidig i det sociale arbejde.
Her tilbyder Forsts retfærdighedsteori en hensigtsmæssig analysemodel,
hvor jeg vælger at tillægge den første sfære den største betydning, dvs. den
tanke, at borgeren så vidt muligt bør kunne forfølge sin egen vision om det
gode liv. Her er tale om et valg, som er intimt forbundet med den sociale
teoris mikrokosmos, der angiver betingelserne for, hvordan en borger kan
udvikle en social hensigtsmæssig identitet.
De fire sfærer, som Forst omtaler, er ikke noget faktisk eksisterende eller
noget, som vi bevæger os frem og tilbage mellem. Eksempelvis er forholdet
mellem etik, jura og politik kompliceret og lader sig ikke adskille i et praktisk
menneskeliv. Når de adskilles, er det, for at de skal kunne tjene som et analytisk redskab til brug for den videre analyse af forholdet mellem juridiske,
politiske og økonomiske reguleringsformer. Jeg søger ikke at deltage i den
omfattende debat om forskelle og ligheder mellem jura, politik og etik, ud
over hvad jeg har anført fra min fortolkning af Forsts teori.
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Vi er nu fremme ved det tidspunkt, hvor jeg skal fremlægge en skitse til den
ideelle sociale retslære på baggrund af dels det empiriske studie og dels de
teoretiske overvejelser, der er foretaget i 3. del. Jeg vil søge at sammenfatte
betragtningerne i en retsanvendelsesmodel, der består af tre hovedelementer.
Første element kalder jeg retsanvendelsesprocessen, som handler om et skift
fra fokus på retskilder til fokus på en proces, der har en tidslighed med en
begyndelse, et forløb og en afslutning samt indeholder procesrettigheder og
formålsbetragtninger. Det sociale grundlag for denne del er den sociale teoris
mikrokosmos. Andet element betegner jeg legalitet og legitimitet, der angår
spørgsmålet om, hvorledes man kan tale om lovlighed og legitimitet. Det
sidste element i denne retsanvendelsesmodel handler om betydningen af social retfærdighed, således som dette begreb er udfoldet i den sociale teoris
makrokosmos. Dømmekraftsbegrebet udgør det forstående og fortolkende
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element mellem en konkret lovlighed og legitimitet samt generelle samfundshensyn.
Til det første hovedelement om retsanvendelsesprocessen knytter sig særligt de tanker om anerkendelse, som er udviklet i forbindelse med den sociale
teoris mikrokosmos. Til andet hovedelement knytter sig tanken om anerkendelse af borgeren som juridisk person, hvor retten fungerer som et beskyttende værn om borgerens mulighed for at udfolde etisk autonomi. Til tredje
hovedelement knytter sig en lighedstanke således forstået, at retten til anerkendelse som en juridisk person gælder for alle og enhver. Hovedelementerne
bindes sammen af forskellige former for dømmekraft.
I første del af dette afsnit sætter jeg fokus på retsanvendelsesprocessen, i
det efterfølgende afsnit er omdrejningspunktet legalitet og legitimitet, mens
jeg i det sidste punkt i dette afsnit indarbejder tankerne om social retfærdighed.
a.
Menneskelig opblomstring for alle og enhver
1. Retsanvendelsesprocessen. Fra retskilder til retsanvendelsesproces
I skandinavisk retslære har udgangspunktet været retskilder og metode som
tilgang til retsanvendelsen. Man har talt om retsnormer som noget, der vurderingsfrit kunne udledes af et lille antal retskilder uden involvering af retsanvenderens personlighed eller den konkrete situations fortrolighedskundskab.
I en senere udvikling har navnlig norsk retsteori udviklet en mere normativt præget udformning af retsrealismen, hvor man taler om retskildefaktorer
som betegnelse for potentielt relevante argumenter. Denne udvikling er beskrevet i teorien (Bernt og Doublet 1998, kap. 2 og kap. 8). Bernt og Doublet
tilslutter sig Eckhoffs retskildelære, som de læser hermeneutisk, således forstået at en forudforståelse altid er til stede og former problemstillinger, virkelighedsopfattelser og valg (Bernt og Doublet 1998, side 224).
De opretholder imidlertid traditionen med at sætte fokus på spørgsmålet
om, hvad retskilder er, og beskæftiger sig kun i mindre grad med den praktiske retsanvendelse. Bernts og Doublets fortolkning af Eckhoffs retskildelære
er et betydeligt fremskridt set i forhold til Ross’ retskildelære, navnlig indlejringen af retskildefaktorerne i et hermeneutisk perspektiv. Eckhoffs retskildelære, også i Bernts og Doublets fortolkning, har dog det til fælles med de
mange retskildeteorier, at de har et meget teknisk indhold, hvor der gælder
komplicerede regler for bl.a. anvendelsen af for- og efterarbejder. Det forekommer urealistisk, at socialarbejdere skulle kunne overtage den retskildeeller retskildefaktorlære, som har været fremherskende i Skandinavien i den
nyeste tid.
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Selv om det ofte hævdes, at den realistiske eller retspositivistiske tradition
for længst er overvundet, er det min opfattelse, at der alene er tale om en
ideologisk overvindelse og således ikke en faktisk overvindelse. Som eksempel kan nævnes Jens Evalds lærebog Retskilder og den juridiske metode fra
2000, som er en gennemgang af abstrakte retskilder helt i den ånd, som Bentzon grundlagde i begyndelsen af sidste århundrede.
Videnskabsfilosofisk er der mindst to tilgange til forståelse af retsanvendelsen. Den ene tilgang er repræsenteret ved den velkendte retskilde- og metodelære, der bygger på oplysningstankens ide om neutralitet, ahistoricitet og
abstrakte (situationsuafhængige) retskilder. Heroverfor står en tilgang, som
jeg søger at udvikle i denne afhandling, hvor retsanvenderen søges forstået ud
fra en social teori, der placerer retslæren i en historisk og normativ kontekst.
Retsanvenderens horisont kan have karakter af forskellige former for socialisering såvel under opvækst i arbejdslivet som under uddannelse, jf. tidligere.
Forskellen på de to tilgange er, at oplysningstilgangen nægter at anerkende
fordomme, mens den hermeneutisk-fænomenologiske tilgang forudsætter en
forudforståelse. I retskildeteorierne er »kilderne« eller »faktorerne« til stede
uden den fortolkende horisont. Gadamer formulerer det således (Gadamer
2004, side 259f):
»Nu er oplysningens generelle tendens imidlertid, at den ikke lader nogen autoritet gælde,
og at alt skal afgøres foran fornuftens domstol. Derfor kan heller ikke den skriftlige overlevering, hverken Bibelen eller nogen anden historisk efterretning, slet og ret være gyldig;
tværtimod afhænger overleveringens mulige sandhed af den troværdighed, som fornuften
indrømmer den. Den ultimative kilde til al autoritet er ikke traditionen, men fornuften.«

Forskellen på de to positioner er, at de forskellige udgaver af retskilde- og
metodelære forudsætter, at retsanvenderen kan transcendere den sociale situation, han eller hun befinder sig i, og de fordomme, der er dannet gennem socialisering på forskellige niveauer. Efter det hermeneutiske udgangspunkt er
dette kun delvist muligt. I den radikale hermeneutik, fx således som nogle
kommunitaristiske traditioner hævder, er menneskets fordomme udelukkende
et resultat af de normative og moralske forestillinger, der er til stede i de sociale rum, som vi opholder os i. Heroverfor står oplysningsprojektet og forskellige liberalistiske teoridannelser, der antager, at man kan regulere og anvende
ret ud fra abstrakte regler om rettigheder og pligter mv. Efter min bedømmelse er der en sandhed i begge disse tilgange. Mennesket er dels et historisk
individ dels samtidig til stede i nutiden, hvor det kan fortolke og forholde sig
til generelle retsnormer.
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2. Den fænomenologiske kritik af det objektivistiske videnskabsparadigme
Den fænomenologiske kritik af den naturvidenskabeligt prægede tilgang til
samfundsforskningen blev formuleret skarpt af Husserl. Han karakteriserede
sådanne tilgange som velfungerende tankeløshed. Husserl uddyber sit standpunkt således ifølge Zahavi (Zahavi 2001, side 185):
»Ifølge Husserl har de positive videnskaber haft så stor fremgang, så at det efterhånden
kun er meget avancerede og tekniske problemer der forskes i. Derimod er de mere principielle grundlagsspørgsmål, samt analysen af den overordnede sammenhæng mellem de
forskellige videnskaber gledet i baggrunden. Videnskaberne har fortabt sig i tekniske
spørgsmål, i abstrakte symbolmanipulationer der savner intuitivt indhold, og de er derved
blevet fremmede overfor spørgsmål vedrørende selve den ramme inden for hvilken de
opererer. De stiller ikke længere spørgsmål om hvad sandhed, viden, virkelighed og et godt
meningsfuldt liv er. De positive videnskaber savner således ikke blot en ontologisk og
erkendelsesteoreisk afklaring, de har også mistet deres eksistentielle relevans.«

Det forekommer ikke vanskeligt at forstå størsteparten af den velkendte retskilde og metodelære under det, som Husserl betegner de positive videnskaber, som han i øvrigt fører tilbage til det naturvidenskabelige gennembrud i
renæssancen. Man kan hævde, at den juridiske metode har haft stor succes,
som selve kernen i den juridiske selvforståelse, men også at den er endt som
en velfungerende tankeløshed, hvor tekniske detaljer løbende forfines.
Det fænomenologiske udgangspunkt er således ikke retskilde- og metodeteorier, men derimod vores konkrete erfaringer som grundlag for teoridannelser. Opgaven er at lade sagen, eller sagsbehandlingsprocessen, tale i stedet for
at forholde os til abstrakte teoretiske konstruktioner. Således bør en retsanvendelsesproces som udgangspunkt ikke beskrives ud fra forbilleder som
retskilder eller retskildefaktorer, men derimod ud fra karakteren af den sag,
som en retsanvender står over for, og den tidsperiode, hvori retten skabes.
Når Ross (Ross 1971, side 180) anfører, at hemmeligheden ved den juridiske metode ligger i, at der ikke findes noget kriterium for, hvornår den ene og
hvornår den anden fortolkningsregel eller slutningsmetode er indiceret, rammes han præcist af Husserls kritik. Ross mangler et videnskabeligt sprog til at
kunne tale om de forestillinger om sandhed, viden m.m, der udgør det, som
Ross betegner som »hemmeligheden« bag den juridiske metode. Den realistiske eller retspositivistiske opfattelse, hvor der ikke kan tales om et normativt
grundlag for sådanne valg, da det strider mod det videnskabsteoretiske grundlag, kan ikke opretholdes i dag.
Da jeg bygger på, at retsanvenderen altid har en forståelseshorisont, som
han eller hun møder sagen med er opgaven nærmere at præcisere den ideale
retslære-horisont, der bør styre forløbet i retsanvendelsesprocessen.

316

12. Den ideelle sociale retslære
I en senere fremstilling af retslæren hos Zahle (Zahle 2003) er der klare
elementer, der peger i retning af at fundere retslæren i et fænomenologisk
perspektiv. Zahle trækker således i betydelig grad på sine personlige erfaringer som universitetslærer og dommer. I dette perspektiv introduceres og fortolkes retstraditionen og den juridiske litteratur, ligesom retsanvendelsen
fortolkes i dette perspektiv. Sammenholdt med Zahles opfattelse af rettens
polycentriske karakter og retsanvenderens position som en del af retsanvendelseprocessen kommer hans fremstilling tæt på et ideal for en social retslære. Det er imidlertid min opfattelse, at man bør gå et skridt videre og opgive
betegnelserne retskilder, fortolkningsprincipper og metoder, når man taler om
en retslære for det sociale arbejde. Der er intet til hinder for at opretholde
denne terminologi i den traditionelle uddannelse af jurister, men den forekommer ikke hensigtsmæssigt som grundlag for en social retslære.
Der er dog yderligere den forskel på den juridiske og socialfaglige retsanvendelse, at juristerne – som dommere og advokater – som hovedregel ser
bagud på, hvad der er sket, med henblik på at afgøre en konflikt. Socialarbejderne ser fremad med henblik på over tid at anvende retsregler i det sociale
arbejde med mennesker. Der er et klart mere dynamisk perspektiv over den
socialfaglige retsanvendelse end over den traditionelle juridiske.
I stedet for vil jeg vælge at beskrive den sociale retsanvendelse som en
proces, hvor der er et starttidspunkt, et forløb og en afslutning, ligesom de tre
fortællinger i 2. del. I dette forløb dannes en række fortællinger om borgeren,
om det socialfaglige og det retlige grundlag for sagen. Under processen er
forvaltningsretlige normer i funktion, og der træffes løbende retlige afgørelser, og ofte afsluttes processen med en afgørelse, der kan have karakter af en
beslutning om afslag eller tildeling af en bestemt ydelse eller ende i en handlingsplan eller kontrakt med borgeren. Opgaven bliver herefter at identificere
det normative grundlag, der bør styre retsanvendelsesprocessen og de procesrettigheder og materielle rettigheder, der kan eller bør bringes i spil i forløbet.
3. Den normative socialretlige fortolkningsramme
I den danske juridiske teori om lovfortolkning er der tradition for at nævne
præciserende fortolkning, indskrænkende fortolkning og udvidende fortolkning samt fortolkningsregler vedrørende modsigelser mellem retsregler. Hertil kommer betegnelser som subjektiv og objektiv fortolkning. Disse fortolkningsmåder blev udviklet af Ross (Ross 1971, Kap. IV) og er stort set videreført uændret (fx Evald 2000, kapitel 3 og Blume 2001, kapitel 8). Disse fortolkningsregler er et eksempel på praktiseret retspositivisme, da de bevidst er
støvsuget for ethvert normativt element. Fortolkningsreglerne siger forbløffende lidt. Indskrænkende fortolkning foreligger, ifølge Evald (Evald 2000,
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side 52), dels hvor en regel frembyder et valg mellem en videre og en snævere forståelse, og hvor retsanvenderen/dommeren vælger den sidstnævnte, dels
hvor et tilfælde holdes uden for reglens område, skønt det synes omfattet af
lovens ordlyd.
Det normative grundlag for disse valg af den ene eller anden fortolkningsmåder indgår ikke i de forskellige retskildelæreres fortolkningsparadigme. I eksemplet vedrørende indskrænkende fortolkning omtaler Evald to
valgsituationer, som en retsanvender kan befinde sig i, men der er ingen reel
anvisning på, hvorledes disse valg kan eller bør foretages.
I den såkaldte nødtestamentedom (UfR 1982. 313 H) havde en mand skrevet et nødtestamente på maskine og underskrevet det i hånden. Af arveloven
§ 44, stk. 1, fremgår at et nødtestamente skal være »et egenhændigt skrevet
og underskrevet dokument«, hvor ordet »egenhændigt« er blevet fortolket
som »håndskrevet«. Sagen var således tilsyneladende ligetil; testamentet var
ugyldigt, da det ikke var håndskrevet, som også to ud af tre dommere i landsretten kom til. I Højesteret medvirkede syv dommere, hvor flertallet kom til
at, »testamentet ganske kunne sidestilles med de i arvelovens § 44, stk. 1,
omhandlende nødtestamenter«, og derfor var gyldigt. Tre dommere kom til,
at kravet om »at testamentet skal være egenhændigt skrevet af testator må
derfor forstås således, at dokumentet skal være skrevet af testator, med egen
hånd uden mellemkomst af hjælpemidler som skrivemaskiner«. Testamentet
var derfor ugyldigt ifølge mindretallet.
Det interessante er, at retskildeteorierne ikke kan synliggøre, hvorfor 11
dommere (1 i skifteretten, 3 i landsretten og 7 i Højesteret) kan være uenige i
en sag med en rimelig klar retsregel og et let overskueligt retsfaktum. I sagen
er det et af afdødes børn, der anfægter testamentets gyldighed, hvor et andet
barn, som ifølge testator trænger mest, skal arve. Det barn, der anfægtede
testamentet, havde juraen på sin side, mens det barn, der var begunstiget,
havde moralen på sin side. Dette forhold er efter min opfattelse den bedste
forklaring på uenigheden mellem dommerne.
Imidlertid ligger en sådan forståelse uden for det retspositivistiske fortolkningsparadigme. I UfR 1983 B side 198ff foretager Preben Stuer Lauridsen
en analyse af dommen. Det drejer sig for ham om at karakterisere fortolkningsstilen som enten præciserende eller udvidende fortolkning. I den lange,
teknisk præget analyse kommer Stuer Lauridsen til, at der er tale om regelanvendelse, altså en præciserende fortolkning. I lærebogen Almindelig retslære
fra 1989 hævder Svend Gram Jensen, at Stuer Lauridsens analyse er forkert.
Han foretager en lige så kompliceret analyse og kommer til, at der er tale om
en udvidende fortolkning (side 123). Det er helt uden interesse i disse analyser, hvorfor dommerne er uenige.
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Retskildeteorierne har fortabt sig i tekniske spørgsmål og er derved blevet
fremmede over for spørgsmål vedrørende selve den ramme, inden for hvilken
de opererer. De stiller ikke længere spørgsmål om, hvad der fører til forskellige juridiske fortolkninger og vurderinger. De savner således ikke blot et
normativt grundlag, men også en bredere socialteori, der kan bidrage til afvejninger mellem det konkrete og det samfundsmæssige bedste. Der er ikke
meget at hente for en social retslære i disse fortolkningsteorier.
I den fortolkningsteori, som jeg nu påbegynder udviklingen af, er der tre
normative niveauer, som grundlæggende har den sociale teori som udgangspunkt. Det drejer sig for det første om de værdier, som borgeren tilskriver sig
selv, eller med andre ord: borgerens vision om et godt liv. Dernæst om socialrettens formål, således som den kan udledes af formålsbestemmelser. Endelig
de socialpolitiske kollektive mål. Udgangspunktet for fortolkning af de faktiske omstændigheder og det retlige materiale er de værdier, som borgeren
tilskriver sig selv. Disse værdier kan imidlertid indskrænkes, hvis de er i
modsætning med socialrettens mål eller kollektive politiske idealer. Den
første værdi er positiv i den forstand, at den er grundlaget for den sociale
retsanvendelse, mens de to øvrige kan kaldes negative, da de kan sætte grænser for borgerens mulighed for at forfølge sin egen vision om det gode liv.
Betegnelserne præciserende (eller regelanvendelse), udvidende eller indskrænkende fortolkning er stadig relevante som betegnelse for situationer,
hvor reglen blot anvendes, således som den opfattes, eller på en anden måde,
der afviger herfra. Det nye er, at det normative grundlag søges fastlagt ud fra
det grundlag, som den sociale teori anviser. Teoriens mikrokosmos danner
udgangspunkt for den første og mest grundlæggende værdi; borgerens etiske
autonomi. De to andre værdier bygger på den sociale teoris makrokosmos.
Det drejer sig om formålsbestemmelser i sociallovgivningen og kollektive
politiske idealer. Disse normative forestillinger kan indskrænke borgernes
etiske autonomi som grundlæggende værdi ved fortolkningen.
Man kan, lidt forenklet sige, at denne fortolkningsmodel bygger på etikkens gyldne regel. I mødet med den sociale institution kan borgeren alene
forvente en retsanvendelse, som alle og enhver også vil kunne forvente. Idealet er, at borgeren, så vidt mulig, kan opretholde sin etiske autonomi i sagsbehandlingsprocessen. I det følgende skal jeg nærmere beskrive de to yderligere
niveauer, socialrettens mål og kollektive politiske idealer.
4. Socialrettens mål
Det er blevet almindeligt på det socialretlige område at forsyne de enkelte
love med formålsbestemmelser. Det må antages, at sådanne bestemmelser
udgør en normativ forståelsesramme for den pågældende lovgivning. Jeg
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forudsætter, at socialretten, med formålsbestemmelser, er i overensstemmelse
med den Europæiske konvention om menneskerettigheder og andre internationale forpligtelser, herunder den nye EU-forfatnings værdikatalog. Det falder
uden for det rimelige at forvente, at socialarbejdere i deres daglige praksis
konkret inddrager sådanne tekster, som generelt må antages at fremgå af den
nationale socialret. Anderledes forholder det sig naturligvis i det administrative klagesystem, ved domstolene og hos Folketingets Ombudsmand. Jeg skal
give nogle eksempler på formålsbestemmelser. I Socialministeriets vejledning nr. 90 af 7/6 2000 skrives i pkt. 3:
»De grundlæggende principper i den sociale lovgivning er,
– at borgerne har et ansvar for deres egen situation, således at den enkelte, eventuelt med
særlig støtte, aktivt kan medvirke til at løse egne problemer,
– at borgerne og brugerne skal medvirke og have indflydelse,
– at mulighederne for hjælp skal ses bredt og ikke kun i forhold til den sociale lovgivning,
– at indsatsen tidligt i et hjælpeforløb skal målrettes, for at hjælpen i højere grad kan
virke forebyggende,
– at fremme et rummeligt arbejdsmarked for at fastholde personer i beskæftigelse og
forbedre mulighederne for at få en aktiv tilværelse, og
– at øge fleksibiliteten og inddrage andre i forebyggelsen og løsningen af sociale opgaver, fx de faglige organisationer, de frivillige m.fl.«

Denne generelle formålsbestemmelse udfoldes i delformålsbeskrivelserne til
de enkelte sociallove. Nogle eksempler følger her. I lov om aktiv socialpolitik
(Lov nr. 455 af 10/6 1997 bestemmes således følgende i § 1:
»§ 1. Formålet med denne lov er
1) at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og
2) at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe
det fornødne til sig selv og sin familie.«

Dette formål specificeres yderligere, ligesom der i § 2 er en generel formålsbestemmelse om det gensidige forsørgelsesansvar mellem ægtefæller. Formålsbestemmelsen i serviceloven (Lov nr. 454 af 10/6 1997) lyder således:
»§ 1. Formålet med denne lov er
1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og
3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer.»
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Den forholdsvis nye beskæftigelseslovgivning indeholder tilsvarende formålsbestemmelser fx lov om ansvar for styring af den aktive beskæftigelsesindsats, hvor formålet i § 1 bestemmes til at fastlægge ansvaret for og styringen af beskæftigelsesindsatsen både ifølge den pågældende lov og lov om
aktiv socialpolitik. I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 419 af
10/6 2003) bestemmes formålet således i § 1:
»§ 1. Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at
1) bistå arbejdssøgende med at få arbejde,
2) give service til private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller som vil
fastholde ansatte i beskæftigelse,
3) bistå kontant- og starthjælpsmodtagere og lede dagpengemodtagere til så hurtigt og
effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og
deres familie, og
4) støtte personer, der pga. begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at
få arbejde.«

Nævnes kan også integrationsloven (lov nr. 474 af 1/7 1998 om integration af
udlændinge i Danmark), hvor det anføres:
»§ 1. Lovens formål er gennem en integrationsindsats at
1) bidrage til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med
andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse
og kulturelle liv,
2) bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigt bliver selvforsørgende, og
3) bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende
værdier og normer.«

Sådanne formålsbestemmelser bør indgå som et normativt element i retsanvendelsesprocessen sammen med borgerens egen vision om det gode liv.
Ross afviser sådanne formålsbestemmelser (Ross 1971, side 170f), da det ofte
efter hans opfattelse fører til et subjektivt grundlag. Det ses da også, at den
lovgivning, der blev til i den realistiske retsteoris storhedstid, ikke indeholdt
formålsbestemmelser, mens de nu skyder frem alle tænkelige steder. Efter
min bedømmelse er det hensigtsmæssigt, at lovgiver i nogle generelle sætninger præciserer intentionen med en bestemt lovgivning, og denne bør derfor indgå som et normativt element i retsanvendelsesprocessen, som et væsentligt normativt fortolknings- og skønselement.
5. Kollektive politiske idealer
Et af de vanskeligste spørgsmål for enhver retslære er forholdet mellem ret og
politik. Der er næppe nogen, der er i tvivl om, at politik på det sociale område, herunder også på det socialretlige område, spiller en ganske betydelig
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rolle. Efter min bedømmelse bør politikken også have en central rolle som en
del af det normative grundlag for den sociale retsanvendelse. I en ideel retslære bør dette formål imidlertid præciseres, herunder navnlig i forholdet til de
to første normative elementer. Hertil kommer, at politiske paroler ikke på
nogen måde bør kunne tilsidesætte borgerens etiske autonomi. Der er snarere
tale om, at politikken indgår i fortolkningen af de sociale problemer og det
retsgrundlag, der bør fremstår i forbindelse med retsanvendelsesprocessen.
Tilsidesættelse af borgerens etiske autonomi bør alene foretages, når visionen
er umoralsk, eller der foreligger helt ekstraordinære økonomiske eller samfundsmæssige grunde, som offentligt anføres i begrundelsen for tilsidesættelsen.
Den politiske fortolkning af det sociale problem er ikke uden vanskeligheder. De tre fortællinger, som jeg fremlagde i 2. del, viser dilemmaet. Personerne i fortællingerne har den
opfattelse, at de lider af en sygdom, mens socialarbejderne ofte kommer til et andet resultat. Det svækker prognosen for et vellykket socialt arbejde i de tilfælde, hvor borger og
socialarbejder har grundlæggende forskellige opfattelser af karakteren af det sociale arbejde, da borgerens aktive medvirkning svækkes.

I det tredelte fortolkningsgrundlag, jeg fremlægger – visionen om det gode
liv, formålsbestemmelser og kollektive politiske idealer – har det første
grundlag en særlig nærhed, da det er forbundet med den konkrete kontakt
med borgeren og gensidig anerkendelse. Det sidste normative grundlag er
forbundet med en utilitaristisk tænkning, hvor fx politiske idealer, der har
karakter af kollektive samfundsmål, bør indgå i det normative grundlag. Jeg
er her inspireret af Ronald Dworkin, særligt hans betragtninger om politiske
idealer og kollektive samfundsmål. Der er nærmere tale om principper, der
ofte hviler på en historisk arv, og standarder, der tilstræber retfærdighed og
fairness (Dworkin 1986, side 164f). Politikken sætter de kollektive mål, mens
retsanvenderen ud fra humanistisk og juridisk indsigt sammensætter den
retlig-politiske fortælling (Dworkin 1986, side 228f).
På det sociale område må man sondre mellem et centralt politisk niveau
og et lokalpolitisk niveau, hvor navnlig sidstnævnte er af betydning. Det er en
grundlæggende tanke i dansk socialpolitik, at der skal være en decentralisering, hvilket har stor betydning for den konkrete anvendelse af socialretten.
Det er også rimeligt, når man henser til den ofte brede formulering af socialretten og den herved følgende fleksibilitet i en række valg- og skønssituationer.
Det er således ønskeligt, at politiske idealer, som har karakter af kollektive
samfundsmål eller kollektive lokalpolitiske mål, indgår som normative fortolkningselementer i retsanvendelsesprocessen. Der kan være tale om idealer
322

12. Den ideelle sociale retslære
vedrørende effektivitet eller et politisk ønske om, at færre skal på overførselsindkomst og flere i beskæftigelse mv. Imidlertid må der være tale om idealer,
der har en vis kollektiv karakter. Det må således fordres, at der ikke er tale
om enkelte politikeres særstandpunkter, men derimod at grundlaget er det,
der kan identificeres som et landspolitisk eller lokalpolitisk mål. Der er ikke
tale om et bestemt partis politik, men om den politik, der sætter den generelle
socialpolitiske dagsorden i samfundet generelt og lokalt.
Udgangspunktet for det normative grundlag, som efter min opfattelse bør
styre retsanvendelsesprocessen, bygger på hensynet til en vellykket identitetsdannelse for de borgere, der kommer i kontakt med en socialforvaltning.
Det er mikroelementet – anerkendelsesdelen – i den sociale teori, der danner
udgangspunkt for fortolkningsteoriens første positive niveau. De to øvrige
niveauer knytter an til mellemdelen og makrodelen af den sociale teori. Retsanvendelsen skal også være legal og generelt politisk acceptabel. Ved legal
tænker jeg ikke på legalitet i traditionel forstand, men på hvad man med rimelighed kan forvente af førstegangsretsanvendelsen i en social institution. Klages en social sag til et socialt nævn og videre i klagesystemet, er det den velkendte opfattelse af legalitet og lovhjemmel, der må gælde.
6. Procesrettigheder
Jeg vender mig nu mod de konkrete rettighedstyper, som bør indgå i en ideel
social retslære. Den samlede retslære indeholder en normativ fortolkningsteori, som jeg har redegjort for ovenfor, og tre rettighedstyper. Det drejer sig om
immaterielle rettigheder og den ydre manifestation af en del af disse, som jeg
betegner procesrettigheder. Endelig er der tale om materielle rettigheder, der
omhandler ydelser, støtte mv. De tre rettighedstyper er forbundet gennem en
indre logik, hvorefter borgerne ikke vil kunne oppebære materielle rettigheder, medmindre der i den praktiske retsanvendelse bygges på immaterielle
rettigheder og deres ydre manifestation i form af procesrettigheder.
I den ideale model for en social retslære er en af de centrale pointer, at
formålet ikke er at fremsætte prognoser om gældende ret eller tage stilling til
en sag, således som den udfolder sig ved et administrativt klagenævn eller
ved domstolene, men derimod at beskrive og analysere en proces, i hvilken
der foregår en dannelse af en række fortællinger, som indeholder socialfaglige og socialretlige elementer. Fokus vil være på de socialretlige elementer,
men det er vigtigt at understrege, at disse ikke i sig selv løser de sociale problemer, men på den anden side er en forudsætning for en god prognose for
det sociale arbejde.
Særligt to former for rettigheder trænger sig på ved sagens begyndelse.
Det drejer sig om klarlæggelse af ansvaret for, at de nødvendige oplysninger
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foreligger, officialsprincippet, og kontrakdiktionsprincippet, dvs. borgerens
mulighed for helt fra starten af at påvirke, hvad der er relevant, herunder at få
fremdraget oplysninger og drøfte hvad der skal afklares i det videre procesforløb. Det empiriske studie viste, at der i praksis ikke er nogen overbevisende forståelse for betydningen af officialmaksimen og videre, at betragtningen
ofte har været, at det er borgerens ansvar, at relevante oplysninger foreligger.
I det ideelle forløb begynder sagen med, at socialarbejderen og borgeren
drøfter, hvilke oplysninger der skal foreligge forholdsvis hurtigt, og som
rimeligt nemt kan fremskaffes, hvad der yderligere skal inddrages, og hvad
der i løbet af processen skal fremdrages. Der kan være tale om arbejdsprøvning, medicinske undersøgelser eller lign. I begyndelsesfasen, hvor selve det
moralske grundlag for kommunikationen fastlægges, er det helt afgørende, at
borgeren kan komme til orde i denne grundlæggende tilrettelæggelse.
I det efterfølgende forløb bør borgerens kommunikative rettigheder være i
front. Det drejer sig fx om samtaler om institutionens praksis på det relevante
område, og socialarbejderens fortolkning af relevante bestemmelser i den
materielle socialret. Kernen i de kommunikative (immaterielle) rettigheder er
en drøftelse og tilrettelæggelse af, hvordan borgeren kan være medforfatter til
fremstillingen af sin egen situation og fortolkningen af det faglige og retlige
materiale, der indgår i processen. Det er ikke tilstrækkeligt alene at inddrage
institutionens praksis, socialarbejderens og borgerens fortolkninger bør også
være til stede. Netop det, at der føres en sådan samtale ud fra en gensidig
anerkendelse, vil kunne understøtte et hensigtsmæssigt forløb, der kan udfolde sig under en senmoderne og radikal polycentrisk institutionsstruktur.
I det ideelle forløb er der en afslutning på retsanvendelsesprocessen. Det
kan være i form af en afgørelse om kontanthjælp, fleksjob, skånejob, pension
mv., men den kan også munde ud i en kontrakt eller en handleplan. I de sager, som jeg analyserede i 2. del, var der tale om borgere, som over en lang
årrække havde løbende kontakt med socialforvaltningerne. Retsanvendelsesprocessen løb i hele denne periode, men samtidig indeholdt den en række
konkrete retsanvendelsesprocesser fx om aktivering, revalidering, medicintilskud mv.
Sagens afslutning udgør i den sociale retslære en afrunding, der af borgeren opleves som forståelig, rimelig og hensigtsmæssig. I de tilfælde, hvor
borgeren ønsker en skriftlig begrundelse eller klagevejledning, er der ofte
noget, der er gået galt i den forudgående del af processen. Det kan være udtryk for, at sagens afslutning fremstår som meningsløs, urimelig eller uforståelig. Naturligvis har socialarbejderen i disse situationer pligt til at give en
begrundelse i overensstemmelse med forvaltningslovens regler og give klagevejledning, men denne afslutning er ikke den optimale.
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7. Legalitet og legitimitet
Legalitet og legitimitet er en slags siamesiske tvillinger. Den ene kan ikke
undvære den anden. Det så vi allerede i den kantiansk-inspirerede retslære,
hvor legaliteten er en handlingsoverensstemmelse med gældende ret, mens
moralitet (eller legitimitet) ikke alene angår overensstemmelse med en lovgivning men også med en moralsk fordring. Også hos Weber så vi en sammenhæng mellem legitimitet og legalitet. Weber redegør for tre former for
legitimitet eller retfærdiggørelse af et herskerforhold. Han ender med at tilslutte sig den form for legitimitet, som karakteriserer et herredømme i kraft af
legalitet, dvs. troen på den legale loves gyldighed og på den saglige kompetence, der bygges på rationelt opstillede regler. Det er den form for legitimitet, der ifølge Weber kendetegner det moderne samfund. Hos Honneth kan
man sige, at legitimitet er gensidig anerkendelse, hvori anerkendelse af en
borger som juridisk person indgår. Hos Forst er legitimitet forbundet med
borgerens mulighed for at kunne forfølge sin egen vision om det gode liv.
Her er der en tydelig forbindelse mellem legitimitet og legalitet, hvor førstnævnte er ensbetydende med retten til at forfølge sin vision, mens anden del,
legalitet, udgør den nødvendige retlige ramme for, at etisk autonomi kan udfoldes.
Man kan sammenfattende sige, at legitimitet hos Weber, Honneth og Forst
bl.a. er et resultat af legalitet, hvor lovgivningen anses for legitim, hvis den er
blevet vedtaget i overensstemmelse med formelle og demokratiske procedurer. Omsættes disse betragtninger nu til et retsanvendelsesforløb, betyder det,
at legalitet og legitimitet er et centralt grundlag for den fortællingsproces, der
udfoldes i forløbet fra sagens begyndelse til sagens afslutning. Ved legitimitet
forstår jeg således, at de interesser, der forfølges i denne proces, bygger på
det tidligere omtalte normative fortolkningsgrundlag, og ved legalitet, at
sagsbehandling og afgørelser kan anerkendes som lovlige. I centrum for disse
to begreber står således de fortællinger, der produceres, genfortolkes og sammentænkes for endelig at komme til udtryk i en handleplan, en afgørelse om
førtidspension eller lignende. I dette forløb indeholder de legitime interesser
borgerens vision om det gode liv, formålsbestemmelser og kollektive politiske idealer – legalitet handler om procesrettigheder og forskellige materielle
rettigheder.
Jeg har tidligere inddelt rettigheder i tre grupper, nemlig immaterielle
rettigheder, procesrettigheder og materielle rettigheder. Jeg skal nu undersøge
disse tre former for rettigheder i forhold til begreberne legitimitet og legalitet.
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8. Den faktiske retslæres legitimitet
Det kan være hensigtsmæssigt at fremdrage nogle elementer fra det empiriske
studie og den faktiske retslære, der blev opstillet herpå. Den form for legitimitet, der har kendetegnet en del af det sociale arbejde, er ikke omfattet af de
tre legitimitetsformer, som Weber omtaler. Dog er der muligvis tale om det,
som Weber betegner »Den evige fortids autoritet« (Weber 1994, side 5).
Fortidens autoritet kan forstås på den måde, at der i det sociale arbejde ikke er
en tradition for at inddrage centrale dele af den sociale lovgivning, navnlig
forvaltningsretten, som en del af dagligdagens rutiner. Derimod følger man
typisk skik og brug, som man har tillagt legitimitet gennem et mangeårigt
professionsarbejde.
Det traditionelle herredømme på det sociale område er imidlertid af en
anden karakter, end Weber forestillede sig. Det forholder sig således, at socialarbejdere ikke som en samlet profession forholder sig til en entydig skik og
brug, men at der foreligger en individualisering eller fragmentering, således
at den enkelte socialarbejder ofte har sin egen praksis. I det empiriske studie
viste dette fænomen sig ved nye tiltag med nye socialarbejdere.
Den form for legitimitet, der her kommer til udtryk, synes at være en
kombination af tradition og det, Weber kalder for karisma (den ualmindelige
personlige nådegaves autoritet, Weber 1994, side 5). Denne form for legitimitet er imidlertid heller ikke rammende, da der nødvendigvis ikke er tale om
karisma for den enkelte socialarbejder, men i højere grad noget der har karakter af radikal polycentri. Konklusionen på disse indledende overvejelser må
være, at den form for legitimitet, der faktisk forefindes, ikke hører til den
velkendte inddeling hos Weber.
Som bekendt består det moderne samfunds legitimitet ifølge Weber af
herredømme i kraft af legalitet, der bygger på parlamentarisk politik. Imidlertid er der et væsentligt forhold, som Weber fremhæver (Weber 1994, side 6),
nemlig spørgsmålet om, hvordan et samfunds politikere kan sætte deres magt
igennem. Her peger Weber efter min opfattelse helt præcist på et kerneproblem, da han spørger, hvilke hjælpemidler politikerne råder over. Det er således ikke tilstrækkeligt, at man har et parlamentarisk demokrati, hvis der ikke
hertil knytter sig nogle institutioner og et forvaltningsapparat, der kan håndhæve det politiske herredømme. Som tidligere anført forudsætter Weber en
bestemt type institutioner, som imidlertid ikke forefindes i et senmoderne,
radikal polycentrisk og normpluralistisk samfund. Disse betragtninger kommer i høj grad til at stå i centrum i afhandlingens 4. del. Opgaven i det følgende er, så vidt muligt inden for denne komplekse ramme, at fremstille en
ideel social retslære og angive, hvorledes legalitet og legitimitet skal forstås i
den sammenhæng.
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9. Immaterielle rettigheders legitimitet
Mens procesrettigheder og materielle rettigheder fremgår af lovgivning og
praksis, forholder det sig anderledes med immaterielle rettigheder. Disse er
ikke velegnede til lovgivning, da de er af etisk og omsorgsmæssig karakter.
De er imidlertid selve grundlaget i en ideel social retslære. Som hos Kant og
Schegel udgør de den moralske motivation til at tilstræbe at handle retfærdigt
over for borgeren. De immaterielle rettigheder kan inddeles i en kommunikativ og en etisk rettighed.
Den kommunikative rettighed er den, jeg ovenfor har udviklet under betegnelsen gensidig anerkendelse. Den har til formål at etablere et minimalt
fællesskab mellem borgeren og sagsbehandleren, der kan tjene som platform
for det videre sociale arbejde. Gensidig anerkendelse har til formål at skabe et
»oplyst rum« og ophæver (til dels) socialarbejderens »skjulte dagsorden« ved
at fremlægge den opfattelse af sagens faktum, den socialfaglige viden og
opfattelse af retligt grundlag, som han eller hun bekender sig til (den forhåndenværende viden). Selv om der aldrig kan blive tale om en herredømmefri
kommunikation, er formålet med den gensidige anerkendelse at minimere
virkningen af et sådant herredømmeforhold mest muligt.
Den anden immaterielle rettighed er borgerens ret til, så vidt muligt, at
kunne forfølge sin egen vision om det gode liv. Denne rettighed bygger på
den antagelse, at ethvert menneskes identitet og selvforståelse er noget særdeles væsentligt, og det sociale arbejde derfor har en bedre prognose, hvis der
tages udgangspunkt heri. Endvidere bygger rettigheden på et velfærdsstatsligt
demokratiideal, hvorefter enhver borger bør have mulighed for at være arkitekt i sit eget liv. Med ordene »så vidt muligt« er der taget et forbehold. Det
er ikke alle visioner, der er legitime. Mere eller mindre kriminelle visioner
eller ganske urealistiske visioner vil ikke kunne forfølges. I sådanne situationer handler det om at finde andre dele af borgerens ressourcer, der kan danne
grundlag for en vision for et godt liv, og som også borgeren opfatter som
sammenhængende med sin egen identitet og selvforståelse.
Disse immaterielle rettigheder er legitime, ikke i kraft af en lovgivning,
men i kraft af den sociale retslæres særlige etik, der kommer til udtryk i anerkendelse og etisk autonomi. Vender vi for et øjeblik tilbage til den kantiansk
inspirerede retslære, er min opfattelse den, at en nutidig retslære, i modsætning til Kants retslære, må omhandle både det ydre og det indre element. Her
er dog alene tale om en terminologisk forskel. Zahle har i sin retslære et element, som han kalder for omsorg, der er beslægtet med denne tankegang.
Han formulerer det således (Zahle 2003, side 136):
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»Omsorg er ikke noget særligt for retten eller for juridisk virksomhed, specielt ikke for
retsanvendelse, som dette primært handler om, men omsorg er integreret i den retlige
virksomhed, og den retlige virksomhed kan derfor ikke forstås, kritiseres eller foreslås
forandret, uden at omsorgen medtænkes.
Da omsorg er noget, man ikke i almindelighed forbinder med juridisk virksomhed –
snarere tværtom! – er min første opgave at gøre klart, hvad jeg mener med at tildele omsorgsbegrebet en central plads i retten, og hvorfor jeg mener det. Først derefter kan det
mere nuanceret beskrives, hvorledes omsorg praktiseres, og hvorledes der kan sættes
grænser for omsorgen.«

Ifølge Zahle går omsorgen ud over det rent retstekniske, og han analyserer
begrebet ud fra en vertikal og horisontal relation. Ved en vertikal omsorg
forstår han, at myndigheden, der handler, på den ene side må anerkende sin
opgave som en myndighed, dvs. som magthaver i forhold til et andet menneske, og på den anden side anerkende sig selv som et menneske – som den
anden. Hvis jeg skal omfortolke dette til et socialt anvenderperspektiv, giver
det absolut mening. Således har det været et credo inden for det sociale arbejdes professionskultur at betragte socialarbejderen som en advokat for borgeren, der, så at sige, står over for den sociale forvaltning, der betragtes som en
slags modstander. Denne opfattelse medfører nogle helt skæve kommunikationsrelationer dels mellem borgeren og socialarbejderen, dels mellem socialarbejderen og den institution, hvis magtstruktur han eller hun indgår i.
En socialarbejder må på samme måde som en dommer anerkende sin opgave som myndigheds- eller magtperson samt på den anden side anerkende
sig selv som et menneske på lige fod med borgeren. Den horisontale relation
henfører Zahle til den kristne tradition, og omsorg forbindes med kærlighed
(Caritas), hvor spørgsmålet om den professionelles følelse behandles som et
spørgsmål om kærlighed. Zahle knytter ikke direkte an til den kristne traditions kærlighedsbegreb, men opfatter omsorg som (Zahle 2003, side 139): »…
en tagen sig af en anden på en praktisk måde«. Som tidligere anført har jeg
anvendt betegnelsen kærlighedskamp og er for så vidt enig i, at det ikke
handler om kærlighed i relationen mellem en socialarbejder og en borger,
men derimod om at socialarbejderen forestiller sig, at den person, han eller
hun sidder over for, kunne være en nær person – fx en forælder, en mor eller
en partner (se også Zahle 2003a side 136).
Proces- og materielle rettigheder har et abstrakt grundlag, da de forefindes
i kraft af retsregler, herunder praksis, men får den helt nødvendige konkrete
betydning i kraft af, at borgeren anerkendes som juridisk person eller med et
kantiansk inspireret udtryk fra Honneth, at den person, der henvender sig til
en socialforvaltning, agtes som borger. I denne agtelse ligger, at personen i
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kraft af at være en person, der henvender sig til en myndighed, er bærer af en
række procesrettigheder og materielle rettigheder.
10. Universelle og partikulære rettigheder
En ideal social retslære fordrer ikke nødvendigvis, at alle rettigheder gælder
for alle og enhver. Det politiske ønske om decentralisering, hvor de enkelte
kommuner kan prioritere forskellige socialpolitiske områder, er demokratisk
velbegrundet. Det ligger allerede i grundlovens § 82, hvorefter kommunerne
har kompetence til selvstændigt at styre deres forhold og en vis handlefrihed i
forhold til staten. Problemet er, at det i dag er næsten uoverskueligt at vurdere, hvilken del af socialretten der slår igennem som hierarkisk retlig regulering, og hvilken del der forbliver upåagtet i kommunerne. Forestillingen om,
at den socialret, der er blevet til i overensstemmelse med grundlovens regler
om vedtagelse af love eller domstolenes praksis, også er den, der praktiseres i
institutionerne, kan ikke opretholdes. Der er derfor behov for at fremstille
nogle idealer for, hvorledes der juridisk acceptabelt kan sondres mellem skalog kan-rettigheder.
Vedrørende procesrettighederne bør disse have en generel og hierarkisk
karakter, da de udgør den ydre manifestation af de immaterielle rettigheder.
Der er tale om top-down regulering, som ubetinget bør anerkendes, da denne
regulering er grundlaget for, at borgeren kan komme til syne i retsanvendelsesprocessen. Betegnelsen senmoderne betyder bl.a., at der stadigvæk er, og
bør være, hierarkiske elementer tilbage. Med et ideelt perspektiv er det uacceptabelt at operere med nogen form for polycentri eller fragmentering af
borgernes procesrettigheder. Det bør således ikke være op til den enkelte
socialforvaltning, om man skal give vejledning, eller overholde reglerne om
tavshedspligt eller fx reglerne for, hvorledes en sag skal oplyses. Det kan
heller ikke accepteres, at fx regler om partshøring eller partsindsigt ikke altid
er til stede i den konkrete sagsbehandling. De vigtigste regler på dette område
findes i forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen, retssikkerhedsloven, lov om behandling af personoplysninger og ombudsmandens
praksis. Fælles for disse regler er, at de udgør en art empowerment-jura, således forstået, at de har til formål aktivt at synliggøre og bringe borgeren i spil i
sin egen sag. De udgør et regelkompleks, der søger at dæmpe myndighedernes vilkårlige og uberegnelige handlen i forhold til borgerne.
Vedrørende de materielle rettigheder gælder det samme som anført vedrørende procesrettighederne. De har en gensidig anerkendelse som grundlag,
hvor borgeren helt konkret anerkendes som bærer af rettigheder i mødet med
socialarbejderen. Et stort problem vedrørende materielle rettigheder er, at der
tilsyneladende foreligger en situation, hvor der lovgives om rettigheder, som
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kommunerne ikke finder at være i stand til at finansiere. Empirien viser, at
der ofte budgetteres fx med fikserede antal af fleksjob, med den konsekvens,
at når budgettet er overskredet med et vist antal, ophører tildelingen af
fleksjob uanset borgernes retskrav herpå.
Der er således uoverensstemmelse mellem politikernes tildeling af rettigheder, der har karakter af egentlige retskrav, og så de rettigheder som kommunerne anerkender, at borgerne har. Man kan hævde, at der er tale om et
implementeringsproblem, men efter min bedømmelse er der nærmere tale
om, at rettigheder kan have større eller mindre økonomiske konsekvenser for
kommunerne. Både Anna Christensen og Kristian Andenæs har peget på
dette element. Det er utilfredsstillende, at borgere tillægges rettigheder, som
de i praksis ikke kan opnå, selv om de opfylder de retlige betingelser herfor.
Udgangspunktet for en ideel retslære må være, at man har en reel mulighed for at opnå de rettigheder, man har krav på. Man må derfor efter min
bedømmelse indføre nogle sondringer mellem generelle skal rettigheder og
lokale materielle kan-rettigheder. De generelle rettigheder må være dem, hvor
politikere er enige om, at enhver borger har ret til disse, såfremt de retsstiftende kendsgerninger foreligger. Her kunne fx være tale om ret til uddannelse, sundhedsvæsenet eller kontanthjælp. Herefter kunne man have en gruppe
rettigheder, hvor den lokale socialpolitik afgør, om borgerne skal kunne opnå
disse.
Vi har i dag visse muligheder for lokalpolitisk at bestemme, hvilke rettigheder man kommunalt skal satse på, og denne praksis bør tydeliggøres og
systematiseres. Man kunne fx forestille sig forskellige niveauer af særlig
støtte til børn og unge efter servicelovens kap. 8, reglerne om personlig hjælp,
omsorg og pleje efter kap. 14, dækning af merudgifter efter kap. 15 og afsnittet om hjælpemidler i kap. 19. De mere procesorienterede regler i fx serviceloven – navnlig kap. 9 om sagsbehandling vedrørende foranstaltninger for
børn og unge – bør ligestilles med procesrettigheder.
Pointen i denne deling af materielle rettigheder i grupper er, at borgerne
altid får de rettigheder, som de har krav på, hvis de opfylder de retlige krav,
der stilles for at opnå disse. Det er demokratisk acceptabelt, at det tilkendegives, at man ikke har krav på visse rettigheder overalt i landet, men den enkelte kommune har pligt til at offentliggøre, hvilke rettigheder der kan opnås i
denne kommune – ud over de rettigheder, der gælder generelt.
Legitim social retsanvendelse er herefter kendetegnet ved, at den bygger
på immaterielle, processuelle og materielle rettigheder. Det forudsættes endvidere, at disse rettigheder fortolkes ud fra det ovenfor anførte normative
fortolkningsgrundlag. Legitimitet er således forbundet med noget immaterielt
både i form af et normativt grundlag og de nævnte immaterielle rettigheder,
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samt legalitet i form af procesrettigheder og materielle rettigheder. Her er tale
om en udtømmende beskrivelse af det retlige normgrundlag, som styrer retsanvendelsesprocessen, der sammen med socialfaglig viden og indsigt skaber
fortællinger, der tilsammen ender ud i en afgørelse, handleplan eller andet.
I nogle hovedpunker kan der indtil videre sammenfattes således om indholdet i en ideal social retslære:
Normativ fortolkningsramme:
Visionen om det gode liv – positiv grundværdi
Socialrettens mål – negativ afgrænsende værdi
Kollektive politiske idealer – negativ afgrænsende værdi
Rettigheder
Generelle immaterielle rettigheder. Kommunikative og etiske
Generelle procesrettigheder. Immaterielle rettigheders ydre manifestation
Materielle skal-rettigheder
Materielle bør-rettigheder
11. Opsamling
Den socialteori, som en social retslære må indlejres i, har som anført såvel en
mikrodel som en makrodel. Makrodelen handler om den enkelte i forhold til
samfundet, altså spørgsmålet om, hvorledes et demokratisk velfærdssamfund
kan opretholdes og fungere samtidig med, at den enkelte borger i mødet med
en social institution kan omfattes af en retsanvendelsesproces, der lever op til
de normative krav, der blev skildret ovenfor. Jeg har valgt termen social retfærdighed som betegnelse for samfundsperspektivet. Begrebet dækker ikke
alene hensynet til den enkelte, men til alle og enhver. Det handler om at beskrive et samfundsperspektiv, hvor retsanvendelsesprocessen ikke er betinget
af tilfældige forhold eller illegale magtforhold i form af fx økonomiske, politiske eller forvaltningsmæssige omstændigheder, der påvirker de immaterielle
og materielle rettigheders fortællingsskabende muligheder. Bemærk, at det er
illegale former for økonomiske, politiske eller forvaltningsmæssige omstændigheder, jeg her nævner.
Det billede, der tegnede sig i det empiriske studie i 2. del, var af en sådan
karakter, at det var muligt at konkludere, at sociale aktører har mistet, eller
måske aldrig haft, en professionel hverdagsrutine, hvori navnlig anvendelse
af sagsbehandlingsregler indgik. Noget lignende, men i mindre grad, viste sig
omkring den materielle socialret. Jeg brugte betegnelsen »en moralsk degenereret social retsorden«, hvilket bl.a. betyder, at andre fagligheder tillægges
højere moralsk værdi såsom social faglig viden, økonomiske, politiske og
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forvaltningsmæssige hensyn. Med begreberne om normpluralisme, top-down
og bottom-up regulering har jeg forsøgt at angive nogle forklaringer på denne
udvikling. Hvorom alting er, opfattes den sociale retsorden ikke som grundlæggende forpligtende i de sociale institutioner, måske fordi det altid har
været sådan? Dette spørgsmål kan kun besvares gennem historiske studier,
som falder udenfor denne afhandling.
Gennemførelse af en politik kræver ifølge Weber ganske bestemte institutioner og embedsmænd, der tænker og handler ud fra en bestemt rationalitet
og føler sig ubetinget forpligtet over for forfatningen og den retlige normdannelse, der følger heraf. Webers billede kan ikke eftervises empirisk på det
institutionelle sociale område. Tværtimod fremstår et billede af, at hverken de
sociale aktører, eller for den sags skyld de borgere, der henvender sig til forvaltningerne, mener, at der er noget at hente for dem i den socialretlige regulering. Jeg må understrege, at jeg med denne bemærkning i det væsentlige
tænker på det forvaltningsretlige. Undersøgelser viser, fx SFI’s undersøgelse
om forældre til handicappede børn, at der i specialenhederne i de mellemstore
og større kommuner er et indgående kendskab til den konkrete materielle
socialret. Pointen er, at på sagsbehandlingsområdet er tilstanden klart utilfredsstillende, mens billedet er noget mere nuanceret vedrørende de materielle sociale rettigheder, dog således at der også på dette område er betydelige
problemer.
Det vil være forkert at hævde, at vi ikke taler om værdier i samfundet. Det
er måske her, selve kernen ligger. Et stort antal institutioner, såvel Socialministeriet som snart de fleste kommuner, har et katalog over værdier, som
medarbejderne skal forholde sig til og anvende i praksis. Disse værdikataloger er i høj grad forskellige fra kommune til kommune, fra ministerium til
ministerium og medfører reelt en ophævelse af et fælles værdigrundlag, der
kan danne grundlag for sammenhængskraft i samfundet og individuel hensyntagen. Alle holdninger og værdier er i princippet lige gode, og man kan
derfor stort set argumentere for ethvert synspunkt, da det altid er muligt at
finde et eller flere synspunkter, der netop støtter denne værdi.
Styrken ved den opfattelse af etik, der kommer til udtryk hos den sene
frankfurterskole (Habermas, Honneth og Forst), er netop, at begrebet forstås
som værdimæssigt tomt. Anerkendelsestanken bygger på, at det ikke er et
værdikatalog, der skal afgøre, hvilke værdier der skal bygges på, når en borger henvender sig til en social forvaltning – men derimod de værdier, som
borgeren tilskriver sig selv. Forsts opfattelse af social retfærdighed bygger på
anerkendelse af borgerens etiske autonomi forstået som den enkelte persons
ret til så vidt muligt at forfølge sin egen vision om det gode liv. Den etiske
fordring til socialpolitikken og institutionernes praksis er ikke at trække for332
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skellige værdier ned over borgerne, men at anerkende, at det værdigrundlag,
som de tilskriver sig selv, og som derfor er identitetsdannende, bør danne
udgangspunkt for det sociale arbejde.
Det betyder ikke, at det kun er borgerens egne værdier, der skal bringes i
spil, men også materielle regler, der både indeholder rettigheder og pligter. I
den rettighedsmodel, som jeg har udviklet ovenfor, kan man sige, at procesrettighederne og de materielle rettigheder, der er nødvendige for at sikre et
acceptabelt velstandsniveau, har karakter af rettigheder i liberal forstand. De
immaterielle rettigheder har imidlertid et kommunitaristisk præg, da de bygger på det konkrete sociale fællesskab, borgeren indgår i. Der er tale om en
relation mellem den enkelte borger og den konkrete socialarbejder, hvor der
igennem kommunikation skal udvikles en oplevelse af gensidig anerkendelse.
Vedrørende de immaterielle rettigheder gælder det endvidere, at borgeren bør
anerkendes som en juridisk person, der konkret oppebærer de generelle og
abstrakt formulerede materielle rettigheder.
Forsts sondring mellem fire kontekster forekommer hensigtsmæssig i
denne sammenhæng. De tager hensyn til borgerens behov for anerkendelse
som etisk og juridisk person og i min fortolkning tillige som en politisk person – dvs. også med ansvar for økonomisk veldrevne og effektive sociale
institutioner.
Sammenfattende kan det siges, at kravet om social retfærdighed medfører
nogle perspektiver, som rækker ud over den enkelte borger. Der er tale om
hensynet til den samlede velfærdspolitik, effektive og økonomiske veldrevne
samfundsinstitutioner og lige muligheder for alle. Ved lige muligheder forstår
jeg, at hver enkelt borger så vidt muligt i mødet med det offentlige skal kunne
være arkitekt i sit eget liv. Den afvejning, der skal foretages af de forskellige
kontekster, må i et demokratisk velfærdssamfund som det danske, føre til en
høj prioritering af den enkelte borgers etiske og juridiske autonomi. Der skal
foreligge ekstraordinære omstændigheder, der kan begrunde en generel indgriben heri, da samfundet ved en sådan indgriben krænker borgernes frihed til
at udøve etisk autonomi.
Konkret betyder det, at borgernes rettigheder og pligter efter den materielle socialret ikke bør indskrænkes af økonomiske, politiske eller forvaltningsmæssige hensyn, men at der må foretages lovændringer, hvis en sådan indskrænkning ønskes. Der er dog grænser for, hvilke indskrænkninger der kan
foretages, navnlig ud fra bestemmelser i grundloven, internationale konventioner, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som har
karakter af almene idealer, som fx socialforvaltninger ikke kan tilsidesætte.
Vedrørende de tre hovedelementer – retsanvendelsesproces, legalitet og
legitimitet og social retfærdighed – er der en dømmekraft til stede. Vedrøren333

de retsanvendelsesprocessen er horisonten i dømmekraftens regulative idé
borgeren som etisk og juridisk person. I den del, der omhandler legalitet og
legitimitet, er den regulative idé legalitet, mens den regulative idé vedrørende
social retfærdighed er hensynet til alle og enhver.
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13. Modernisering af den offentlige sektor –
hvad er offentlig regulering?
a.
Anerkendelseskampe mellem reguleringsparadigmer
I 4. del af afhandlingen er opgaven at konfrontere en ideel retslære med de
praktiske betingelser, navnlig af institutionel karakter, som en retslære skal
være en del af. Det kræver en undersøgelse af de normer og strukturer, der er
til stede, når fx en socialarbejder skal træffe en afgørelse i en sag. Zahle formulerer den praktiske retsfilosofis hovedproblem som et spørgsmål, der lyder
(Zahle 2003, side 4): »Hvad skal jeg gøre i denne sag?«. Min tilgang er beslægtet hermed, dog således at jeg betragter retsanvendelsen som en proces,
hvor socialarbejderen løbende konfronteres med spørgsmålet om, »hvorledes
skal jeg handle lige nu?« Samtidig anvender jeg betegnelsen dømmekraft,
som den samlede handlingskapacitet hos en social aktør.
Der er tre hovedopgaver i denne 4. del. Først at beskrive nogle toneangivende reguleringsparadigmer, som konkurrerer med retlig regulering om
styringsprivilegiet i de sociale institutioner. For det andet at analysere disse
anerkendelseskampe, navnlig ud fra makrodelen af den i 3. del udviklede
sociale teori. Den tredje og sidste opgave er at udforme et udkast til en praktisk mulig retslære, dvs. en retslære, som jeg antager vil kunne accepteres af
jurister og socialarbejdere, og som har forståelse for hensynet til effektive og
veldrevne sociale institutioner under lokalpolitisk ledelse.
I den gennemgang og analyse, som jeg nu foretager af de mest toneangivende reguleringsparadigme, er formålet ikke en detaljeret udfoldelse af disse, men i højere grad at give en karakteristik af den særlige filosofi og det
rationale, som det enkelte paradigme bygger på. Det må samtidig nævnes, at
de fire paradigmer, jeg omtaler (målrationel økonomistyring, netværksstyring, institutionel teori og retlig regulering), hver især indeholder en mangfoldighed af rationaler og ideer. Det er således kun muligt at fremdrage nogle
mere grundlæggende træk ved disse paradigmer.
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1. Målrationel økonomistyring
Startskuddet for projektet om modernisering af den offentlige sektor lader sig
næppe præcist datere. Der har været diskussioner op igennem 1970’erne, men
navnlig i 1980’erne og 90’erne tager projektet fart. I en redegørelse til Folketinget om regeringens program for modernisering af den offentlige sektor fra
Finansministeriet fra november 1983 hedder det:
»Det er regeringens principielle opfattelse, at der skal gennemføres en decentralisering af
ansvar og kompetence. Arbejdet bliver mere effektivt og tilgodeser brugerens behov bedre,
hvis beslutningerne træffes så tæt som muligt ved det personale, der har den direkte kontakt med borgere og virksomheder. For de ansatte vil det give større råderum og flere
udfordringer. De centrale myndigheder i stat og kommunerne skal indskrænke sig til at
fastsætte generelle rammer for de udførende institutioners og myndigheders virke. Samtidig med denne redegørelse anmodes Finansudvalget om tilslutning til en reform af det
statslige budget – og bevillingssystem. Reformen skal decentralisere ansvar og kompetence på det økonomiske område til de enkelte statslige institutioner og styrelser. Reformen
indebærer desuden en stærkere politisk indflydelse på udviklingen i de samlede offentlige
udgifter.«

Det er vanskeligt at sige, om der i tilslutning til dette program ligger en mere
eller mindre erklæret mistillid til de traditionelle reguleringsformer. Meget
kunne dog tyde på det. I en fremstilling fra 1983 om nye styringsmåder i den
offentlige sektor skriver redaktøren Bøje Larsen, at temaet om styring af den
offentlige sektor har været populært i nogle år, og interessen især har drejet
sig om at påvise, at de hierarkiske og regelorienterede planlægnings- og styringssystemer virker meget dårligt. Bøje Larsen skriver videre (Larsen 1983,
side 10), at hele traditionen ligefrem er blevet kaldt »uregerlighedslitteraturen«. I den første artikel denne antologi skriver Kjell A. Eliasen (Eliasen
1983, side 15):
»Byråkrati kan derfor være et velegnet styringsprinsipp på noen områder av offentlig
virksomhet, men på andre er effektivitet og omstilling viktigere enn likebehandling og
millimeterrettferdighet.«

Det uddybes i samme fremstilling, side 17, hvor det hævdes, at det er en vigtig opgave at forsøge at reducere problemerne med den bureaukratiske styreform mest muligt. Denne styreform er karakteriseret ved retlig regulering, der
mange gange er tidskrævende og fører til uoverskuelig sagsbehandling. Det
fremhæves, at det er regelværket, der ofte kræver mange forskellige hensyn,
og det er derfor ønskeligt med billigere rutiner. Det forudsætter enklere og
mere firkantede regler i en offentlig virksomhed. Allerede her ser vi et cen-
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tralt træk ved filosofien bag moderniseringen af den offentlige sektor. I stedet
for hensynet til den enkelte skal der tages hensyn til grupper.
Der er tale om det utilitaristiske princip, der handler om størst mulig nytte
til flest mulige mennesker. Denne filosofi er i direkte modstrid med det
grundlæggende princip om individuel sagsbehandling. Det kan næppe udtrykkes mere præcist, end Eliasen gør (Eliasen 1983, side 20), hvor han skriver, at alle disse regler og bestemmelser er vigtige for samfundet og den enkelte borger, men der må foretages en kritisk vurdering af, om resultaterne
står i forhold til indsatsen og omkostninger. Eliasen spørger, om vi får nok for
pengene ved at satse på retssikkerhed for den enkelte borger? Han henviser
til, at der i årene fremover, dvs. fra 1983, bliver en stor knaphed på ressourcer, hvilket tilsiger en afvejning af hensynet over for den enkelte borger i
forhold til grupper af borgere.
I samme antologi skriver Ruth Kristiansen fra Socialstyrelsen, at der er
behov for alternativer til det, hun kalder for de traditionelle styringsformer,
der bygger på hierarkier. Hun nævner som eksempler herpå (Larsen 1983,
side 139) regler, direktiver, planer, kontrol, loft over udgifter og andre af
samme type. Hendes konklusion er, at det traditionelle forvaltningsapparat
forhindrer politikeren i at handle, så folk kan opnå tilstrækkelig sammenhæng
i deres levevilkår. Problemet er, at hvert lille båsopdelt hierarkiniveau kun har
viden inden for enkelte dele af virkelighedens verden, og de råd, de giver
politikerne, er specifikke og uden sammenhæng med folks samlede levevilkår.
Op gennem 1990’erne udvikler Finansministeriet og Økonomistyrelsen
projektet om modernisering af den offentlige sektor mere konkret. I Finansministeriets rapport fra 1993 med betegnelsen Nyt syn på den offentlige sektor redegøres der nærmere for, hvorledes Finansministeriet ser mulighederne
på det styringsmæssige område (Finansministeriet 1993, side 6). Det anføres,
at den offentlige sektor skal kunne tackle de mange udfordringer, som følger
af fornyelser i nytænkning i 1990’erne. Fornyelsen skal ske ved aktiv udvikling, navnlig af samspillet mellem den offentlige sektor og erhvervslivet, øget
kvalitet på de offentlige ydelser, samt ved at styringen af den offentlige sektor
skal indrettes herefter.
Rapporten kommer frem til (Finansministeriet 1993, side 87), at der gennem kontraktlignende styringsformer (markeds- og brugerstyring) både opnås
en mere præcis politisk styring og større metodefrihed for institutionerne.
Styringen tilpasses opgavens karakter og de vilkår, de løser. Man opererer
med begrebet politisk og økonomisk styring, hvor den økonomiske styring
skal sikre den rigtige kombination mellem den nødvendige politiske kontrol
med udviklingen og hensynet til en effektiv drift i den enkelte institution.
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Ifølge Finansministeriet (Finansministeriet 1993, side 90) består udfordringen
i:
»… at finde styringsformer, der kan sikre større selvstændighed i opgaveløsningen, samtidig med at de politiske mål kan varetages effektivt.«

Samme sted peges på tre styringsformer, som karakteriseres som hhv. kontraktstyring, markedsstyring og forbrugerstyring som hensigtsmæssige til en
bedre styring og en mere effektiv opgaveløsning. Det anføres (Finansministeriet 1993, side 91), at offentlige institutioner traditionelt styres igennem lovgivning, regler om bevillinger, personalenormering mv., hvor hovedvægten
ligger på formelle juridiske rammer og på de ressourcer, som anvendes i
institutionen. Kontraktstyring lægger op til, at vægten i styringen kan forskydes i retning af målopfyldelse og resultater. Også her ses det, som jeg tidligere karakteriserede som det grundlæggende filosofiske udgangspunkt for skiftet i retning af målopfyldelse og resultater, nemlig det utilitaristiske princip.
Samme sted i Finansministeriets redegørelse sættes jura generelt op over
for kontraktstyring. Således hævdes det, at generelle regelsæt ikke kan tage
højde for de store forskelle, der er mellem institutionerne, hvorimod kontraktstyring kan tilpasses eller skræddersys i forhold til den enkelte institutions
behov og vilkår. Ud over kontraktstyringen peger Finansministeriet som
nævnt også på markedsstyring. Dette betyder først og fremmest, at der skabes
konkurrence mellem offentlige virksomheder/institutioner indbyrdes. Det
anføres, at der kan være tale om konkurrence mellem offentlige og private
ved fx udlicitering. Som det tredje peger Finansministeriet på brugerdeltagelse og nævner som eksempel (Finansministeriet 1993, side 101) brugerbestyrelser i en række offentlige institutioner, fx kommunale folkeskoler og forældrebestyrelser i kommunernes dagpleje og daginstitutioner.
Finansministeriet fortsætter udviklingen af den økonomiske styring med
en redegørelse fra 1995 om kontraktstyring i staten, der indeholder erfaringer
fra 13 forsøg med resultatkontrakter. Det anføres i indledningen, at meningen
med kontrakterne er bedre styring og mere effektiv drift af institutioner og
styrelser. Samtidig følges der op på sidste redegørelse med en henvisning til,
at den traditionelle styring ikke har kunnet opfylde de forskelligartede styringsbehov, som institutioner og styrelser havde. I denne redegørelse gives en
definition af, hvad kontraktstyring er, og hvad en kontrakt bør indeholde.
Således anføres (Finansministeriet 1995, side 9), at princippet i kontraktstyring er, at kontraktformen anvendes til at beskrive en aftale mellem departement og styrelse om dens mål og resultatkrav og de vilkår, der gælder for
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udførelse af de aktuelle aktiviteter. Videre skrives (Finansministeriet 1995,
side 9):
»… at der er tale om en kontraktlignende aftale, der ikke er retligt bindende for departementerne, finansministeriet eller styrelserne. Ministre kan tilbagekalde kontrakten på
grundlag af det almindelige over-/underordnelsesforhold, mens kontrakten er bindende for
styrelserne under forudsætning af fastholdelse af kontrakternes forudsætninger.«

Finansministeriet giver (Finansministeriet 1995, side 15) en nærmere beskrivelse af kontraktens struktur og generelle indhold. Man anfører, at det handler
om at gøre brug af en kontraktform, der etablerer en kontraktlignende aftale.
De enkelte kontrakter bør opbygges over et paradigme efter følgende struktur
(Finansministeriet 1995, side 16):
»1. Et forord med en overordnet begrundelse for etablering af kontrakten.
2. En indledning, der præciserer aftalens karakter af kontraktlignende forhold, overordnede faktuelle forhold vedr. den pågældende styrelse samt det overordnede sigte med
kontrakten.
3. En redegørelse for styrelsens aktivitetsområde og formålet med virksomheden samt
mere konkretiserede målsætninger. Dette er samtidig grundlaget for at udpege kontraktperiodens centrale mål for styrelsen.
4. En opstilling af konkretiserede resultatkrav til styrelsen. Der er her i varierende grad
tale om målbare krav, men det gælder i samtlige kontrakter, at der defineres dokumentationskrav for indløsning af resultatkravene.
5. En opstilling af en række initiativområder, som typisk har en mindre veldefineret og
eksakt målbar karakter end resultatkravene, men som indeholder en forpligtelse for institutionen til at tage initiativ på området.
6. En fastsættelse af styrelsens budget – og bevillingsmæssige status i kontraktperioden,
hvor styrelsens evt. særlige vilkår og frihedsgrader defineres.
7. En fastsættelse af vilkår vedr. løn og personaleforhold, hvor styrelsens evt. frihedsgrader defineres. I en række tilfælde beror effektueringen af disse vilkår på opnåelse af
enighed med personaleorganisationerne.
8. En fastlæggelse af kompetence – og ansvarsfordeling, hvor aftalens status af kontraktlignende forhold præciseres.
9. Generelle bestemmelser vedr. ikrafttrædelsestidspunkt og evt. betingelser vedrørende
revision/ophævelse (i nogle kontrakter giver styrelsen mulighed for med 6 mdr.s varsel
til 1. januar at opsige aftalen). Endvidere bestemmes afrapporteringens hyppighed, hvor
der i visse kontrakter er aftalt en kvartalsvis afrapportering til fagministeriets departement. I alle kontrakter er der aftalt årlige afrapporteringer til både fagministeriets departement og Finansministeriet. Ligeledes er der aftalt en mere omfattende midtvejsregulering og status.«

Ser vi på den praktiske anvendelse af kontrakter, redegør vicedirektør Steen
Kyed fra Statens Museum for Kunst for anvendelse og erfaringer med kontraktstyring. Steen Kyed fremhæver indledningsvis, at der har været rigtig
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gode erfaringer med kontraktstyringen, og at der ikke er nogen tvivl om, at
det er fornuftigt at køre videre hermed. Han beskriver kontraktstyringens
tankegang således (Økonomistyrelsen 1997, side 20f):
»Kontraktstyringstankegangen startede på grundlag af et »noget for noget«- princip. Det
var udledt af en effektivitets-filosofi, der byggede på, at mere effektive offentlige institutioner forudsatte et udvidet ledelsesmæssigt og organisatorisk råderum, der skulle afbalanceres af en stærkere outputstyring. Elementerne var resultatkrav, frihedsgrader og budgetsikkerhed ... De krav, der ifølge Statens Museum for Kunst er resultatkrav for perioden 19931996 var øgede krav til besøgende, krav om øgede særudstillinger, etableringen af en
museumsbutik, øget tiltrækning af børn og unge, nye kataloger og bøger og målretning af
forskning. Endvidere blev omtalt øget publicering, faglig udvikling og øget egenindtjening.
Det blev så modsvaret af øgede frihedsgrader bl.a. i form af retten til resultatløn og udlodning af rationaliserings- og effektiviserings-gevinster.«

Det ses af dette citat, at der er tale om en stort set entydig fokusering på økonomi- og effektivitetsmaksimeringen. Det interessante ved disse kontrakter
er, at de skal være kontraktlignende. Det uddybes sjældent, hvad der ligger
heri, og de punkter, jeg ovenfor har citeret fra Finansministeriets redegørelse
fra 1995, synes ikke i særlig grad at pege i retning af retlige træk. Interessant
er måske pkt. 8, hvorefter der skal fastlægges kompetence- og ansvarsfordeling, hvor aftalens status som kontraktlignende skal præciseres. Set i et retligt
perspektiv er der en række ejendommeligheder, der kan fremhæves. Det første og mest grundlæggende er kontraktens tilblivelse som et resultat af et
over-/underordnelsesforhold. Selv om hele ideologien er antihierarkisk, fremhæves det alligevel, at der er tale om et over-/underordnelsesforhold, hvor
man således antager, at forvaltningsmyndighederne indgår i et hierarki, hvor
nogle myndigheder er overordnet i forhold til andre.
Ud fra normal forfatningsretlig tankegang indebærer dette en instruktionsbeføjelse, således at den underordnede ikke er uafhængig af den overordnede.
Karakteristisk for den juridiske kontrakt er, at den udspringer af løfter og
aftaler, der etablerer tillid til aftalens bindende virkning for parterne, og af
samme grund er det retssystemets opgave at sikre aftalernes overholdelse.
Dansk kontraktret hviler i høj grad på handlefrihed, hvor der er en balance
mellem parterne og en vilje til at indgå bindende aftaler. Denne handlefrihed
er forbundet med en tilsvarende kontraktfrihed, der betyder, at to parter påvirker kontraktens indhold ud fra de magtpositioner, der er til stede.
Den økonomiske resultatkontrakt er imidlertid et herredømmeforhold, der
er karakteriseret ved et over-/underordnelsesforhold, hvor den overordnede
dikterer kontraktens vilkår til den underordnede. Kontrakten bygger ikke på
gensidig anerkendelse mellem to ligeværdige parter, men på to organisationer, hvor den ene har herredømme over den anden.
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Den juridiske kontrakt er ikke alene forbundet med retlige normer om
aftaleindgåelse og ugyldighed, men også med regler om, hvad der kan gøres
ved misligeholdelse af en kontrakt. Nævnes kan aftaleloven, købeloven og
obligationsrettens almindelige del. Spørgsmålet er fx, hvorledes en institution
skal forholde sig, hvis der er omstændigheder ved kontraktens indgåelse, man
ikke var bekendt med, eller der fx foreligger svigtende forudsætninger. Endvidere kan man spørge, hvorledes det forholder sig ved kontraktens misligholdelse. Det kan konstateres, at disse karaktertræk ikke genfindes ved den
økonomiske kontrakt. Noget forenklet kan det udtrykkes således, at den økonomiske kontrakt har fokus på resultater/mål, mens den juridiske kontrakt
yderligere er interesseret i aftalens tilblivelseshistorie og processen frem til
resultatet/målet.
I de økonomiske kontrakter lægger man vægt på, at de ydelser, der er
omhandlet af kontrakten, er målbare. I Finansministeriets redegørelse fra
1995 fremhæves, at det handler om det, der kan måles (hellere en måling end
tusinde meninger – Finansministeriet 1995, side 6). Som eksempel på sådanne målinger nævnes sagsbehandlingen af arbejdsskadeanmeldelser (Finansministeriet 1995, side 17), hvor man kan måle gennemløbstiden og forbrugt
tid, omkostninger (ressourceforbrug), kvalitet og service i de fremlagte ydelser. Det påpeges, at kontraktydelsen bør være målbar. Det stiller immaterielle
behov i en særdeles vanskelig situation, da vi her har at gøre med ikke direkte
målbare størrelser. I den forbindelse er spørgsmålet, hvor langt kravet om
målbarhed rækker, når vi taler om serviceydelser på det sociale område.
Sammenfatningen på denne lille sammenligning mellem den økonomiske
styringskontrakt og den juridiske kontrakt viser, at nogle helt afgørende karakteristika for den juridiske kontrakt savnes ved den økonomiske kontrakt.
Der er ikke tale om et gensidighedsforhold men et over-/underordnelsesforhold. Muligheden for indvendinger om ugyldighed eller misligholdelse er
stort set ikke til stede. Det er vanskeligt at se anden begrundelse for resultatkontrakterne, end at selve ordet har en plusværdi, og derfor hensigtsmæssigt
kan anvendes. Man kunne lige så godt have anvendt cirkulærets form. Kendetegnene for et cirkulære er, at det udgår fra en administrativ myndighed og
retter sig mod en anden administrativ myndighed. Et cirkulære kan have
hjemmel dels i over-/underordnelsesforholdet, dels i generelle regler fastsat af
en minister eller statslige cirkulærer.
Her vil man se, at den juridiske cirkulæreform synes at være at foretrække
frem for begrebet kontrakt på det økonomiske område. Kontraktbegrebet,
som anvendes i den økonomiske regulering, tildækker det forhold, at der er
tale om et over-/underordnelsesforhold, hvor kontrakten er dikteret af den ene
part. Det juridiske cirkulære hviler på den grundlæggende forestilling, at der
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er dette over-/underordnelsesforhold, og det søges ikke tildækket. Den overordnede myndighed dikterer visse retningslinjer for de underordnede myndigheder.
Det interessante er i den forbindelse, at den økonomiske regulering fx via
kontrakter er blevet til i en stærk kritik af den retlige regulerings mangel på
fleksibilitet og et opgør med de traditionelle hierarkier. Imidlertid tilkendegives det helt åbent, at den økonomiske regulering fx ved hjælp af kontrakter
også hviler på et hierarki, hvor kontraktvilkårene dikteres af en overordnet
myndighed. Der er således ikke formmæssigt noget nydannende i kontraktreguleringen. Økonomikontrakterne har ikke traditionelle juridiske kendetegn
ud over navnet og må juridisk nærmest opfattes som et cirkulære.
2. Økonomistyringens nytteprincip
Generelt bygger teorien på et antijuridisk udgangspunkt, der formuleres på
flere forskellige måder, men navnlig som et opgør med det traditionelle hierarki, love og regler. Det hævdes, at disse hierarkier, og den herpå byggende
regulering, er til hinder for effektivisering og omstillingsparathed i den offentlige sektor. Der er ikke nogen underbygning af dette postulat, og der er
heller ingen kvalificeret redegørelse for kritikken af den retlige hierarkiske
regulering. Vedrørende det normative grundlag for reguleringen er der tale
om en utilitaristisk teori, der går under betegnelsen public choice. Der er en
teori om beslutninger i den offentlige sektor, og den tager udgangspunkt i den
økonomiske teoris aktør-forudsætninger. De centrale omdrejningspunkter i
denne teori er egeninteressen og aktøres incitamenter. Hvis man skal sikre
sig, at de reguleringsintentioner, man har, bliver gennemført, er det nødvendigt at undersøge, hvordan de spiller sammen med aktørernes incitamenter og
deres muligheder for at forfølge særinteresser. Ole Jess Olsen beskriver det
således (Olsen 1998, side 159):
»Public choice teorien giver nogle bud på, hvordan man kan analysere dette interessespil
og dets resultater. Ligesom i anden økonomisk teori tager analysen udgangspunkt i simple
antagelser om aktørernes adfærd (nyttemaksimering) og handlemuligheder (markedsstruktur og markedsregler), hvilket gør det muligt at analysere sig frem til »resultater« i en form
for forventet organisationsadfærd.«

Denne public choice-teori skal ses i sammenhæng med et andet træk, der går
ud på en nedprioritering af den konkrete og mere detaljerede sagsbehandling,
eller om deregulering og afskaffelse af bureaukrati. Ses disse punkter samlet,
fremstår der nogle problematiske konsekvenser. Der er tale om en mere
grundlæggende ophævelse af retsbeskyttelsen af den enkelte borger. Væsentlige træk ved forvaltningsretten som fx individuel vurdering, mulighed for
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kontradiktion (høring) og officialmaksimen synes at høre til de områder, der
skal nedprioriteres i og med, at retlig regulering bør holde sig på afstand af
det konkrete.
Videre er det problematisk, at den økonomiske regulering som tidligere
anført alene har blik for grupper og ikke for beskyttelsen af den enkelte. Det
empiriske studie i 2. del synes at bekræfte en del af de karaktertræk, som her
er nævnt ved den målrationelle økonomistyring. Jeg tænker her på de sociale
og politiske lederes udsagn om betydningenaf antallet af fx førtidspensioner
og fleksjob, der kunne arbejdes med. Her er tale om målbare størrelser, som
betyder, at der på et tidspunkt ikke er flere ressourcer til disse ydelser med
den følge, at de ikke tildeles. Tidspunktet for et opbrugt budget har en vis
vilkårlig karakter, selv om man må antage, at der budgetteres ud fra et års
forløb.
Niels Åkerstrøm Andersen har i bogen Borgernes kontraktliggørelse fra
2003 sat fokus på navnlig socialforvaltningernes brug af kontrakter. Efter en
række tværgående analyser konkluderer han, at man kan tale om den desperate forvaltning. Han konkluderer således (Andersen 2003, side 179):
»I mine analyser har jeg vist, hvordan der sker en forskydning i klientgørelsessemantikken
fra en forestilling om klienten som 1) En aktiv modtager af hjælp spændt ud mellem egen
skyld og uforskyldt, mellem at have skabt sin egen skæbne og være skabt af sin egen
skæbne, over 2) klienten som et kollektiviseret selv, der først bliver individ, når det optages
i et kollektivt til 3) det selvskabte selv, der først og fremmest bliver til et selv i forhold til
sig selv.

Det er en kompliceret konklusion, Andersen her når frem til. Men meningen
med navnlig pkt. 3 synes at være, at kontrakterne ikke fører til klientgørelse
eller væk herfra, men at klientgørelsesformen er en anden, der er karakteriseret ved, at politikken forsøger at krybe ind mellem klienten og klientens forhold til sig selv. Der er en række væsentlige forhold i denne konklusion. For
det første er det en korrekt iagttagelse, at der er tale om kontrakter, der har et
kollektivistisk sigte byggende på public choice-teoriens antagelser. Dvs. den
bygger på tanken om masseindividet, som finder sin identitet i kraft af at
tilhøre en masse. Hvis jeg i øvrigt har forstået pkt. 3 rigtigt, er jeg enig i, at
det politiske, og navnlig det politiske menneskesyn, har sneget sig ind mellem klienten og klientens forhold til sig selv. Der synes at være sammenfald
med den empiri, der er fremlagt i 2. del og synspunkter i Järvinens og MikMeyers bog At skabe en klient, fra 2003, der bl.a. kom frem til, at velfærdsinstitutionerne sætter nogle bestemte – og begrænsede – rammer for mødet
mellem klient og »system«.
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Set i forhold til den idealmodel af en retslære, som jeg afsluttede 3. del
med, er det væsentligt at fastholde, at den retslære, som jeg forsøger at formulere, har som udgangspunkt, at borgeren så vidt muligt skal kunne udvikle
sin egen identitet, kun begrænset af retsregler og kollektive politiske idealer.
Det er selv kernen i anerkendelsestanken. Man kan sige, at den økonomiske
regulering i høj grad undertrykker denne forestilling dels ved den utilitaristiske nyttetilgang, der opererer med masser, og dels ved den intervention med
særlige politiske opfattelser af et menneskes identitet, der synes at karakterisere dele af det sociale arbejde.
3. Netværksstyring
Hvis man i kort form skal sammenfatte den filosofi, som den målrationelle
økonomistyring hviler på, kan man sige, at den styrende tankemodel er homo
economicus. Denne idealperson vælger altid at foretage sig det, der giver ham
selv den største fordel uden hensyn til andres eller fællesskabets interesser.
Netværksregulering er en meget bred term, der indeholder en række forskellige teoridannelser, herunder også teorier, der støtter sig til en form for homo
economicus, selv om dette ikke er det teoretiske mest fremtrædende træk.
I kort form er tanken bag netværksstyringen, at hovedet er hugget af suverænen. Hermed menes, at samfundet ikke kan styres af en enhedstanke eller
et enhedsprincip, men i stedet har ændret sig således, at forskellige former for
netværk har taget over. Jacob Torfing udtrykker det på følgende måde (Torfing 2002, side 38):
»Foucault kritiserer den suveræne magtopfattelse, der reducerer magt til statens juridiske
sanktionerende repression i form af forbud, restriktioner, tabuering og censur. Hans eget
diskursive magtbegreb kapper hovedet af suverænen, og definerer magt som et krydsningsfelt af diskursive strategier, der former de sociale og politiske aktørers subjektivitet«.

Netværksstyring har som teoretisk fundament den såkaldte governmentalitylitteratur, der er stærkt inspireret af Foucault. Denne litteratur forholder sig
kritisk til den moderne opfattelse af staten som et center, hvorfra magten og
styringen udgår, og indeholder en mangfoldighed af teknikker og begrebsdannelser – navnlig diskursbegrebet – som har vist sig som hensigtsmæssige
til analyser af den faktuelle forandring af det moderne samfund. Der er altså
tale om praktikker og metoder, der er hensigtsmæssige til undersøgelser af
det liberale demokrati, navnlig magtens og politikkens italesættelse. Kernebegreber er government, der betegner den traditionelle hierarkiske styring, og
governance, som er betegnelsen på antihierarkiske og antibureaukratiske
styringsformer.
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Netværksstyring er, ifølge Torfing, karakteriseret ved (Torfing 2002, side
37):
»… at en række operationelt set uafhængige aktører fra stat, marked og civilsamfund
knyttes sammen ud fra en erkendelse af deres gensidige ressourceafhængighed.
… at styring beror på forhandling snarere end hierarkisk kontrol (stat), frie markedskræfter
(marked) og hævdvundne normer (civilsamfund).
… at aktørernes interaktion er selvregulerende og overholdelsen af fælles beslutninger
sikres i kraft af gensidig tillid og politisk forpligtelse frem for gennem retslige, økonomiske og normative sanktioner.
… at selvreguleringen foregår med udgangspunkt i fælles forestillinger, værdier og regler,
der løbende justeres gennem forhandling.«

Det er næppe rammende, når Torfing forbinder det retlige med sanktioner.
Allerede Durkheim gjorde op med den forestilling. Han viste, at samfundsudviklingen havde bevæget sig fra mekanisk til organisk solidaritet i det moderne arbejdsdelte samfund, hvilket han kom frem til gennem analyser af
retssystemet, som havde udviklet sig fra at være repressivt/straffende til at
være restituerende/genoprettende. Med grundloven i 1849 og senere med
velfærdsstatens udvikling har juraen overalt i Vesteuropa udviklet en forvaltningsret, som søger at beskytte borgeren mod overgreb fra myndighedernes
side og styrke borgerens position i egne sager.
4. Et eksempel på netværksregulering
I bogen Politikerne og Netværksdemokratiet med undertitlen Fra suveræn
politiker til meta-guvernør fra 2002 knytter Eva Sørensen direkte an til governmentalitylitteraturen. Hun skriver (Sørensen 2002, side 3), at Foucaults
studier af governmentality er et mentalt billede af, hvad styring er for noget,
der med al tydelighed afdækker, hvordan modernitetens forestillinger om
samfundsstyring har forandret sig. Der er i dag opstået en skepsis over for, at
det skulle være muligt at styre effektivt gennem hierarkisk oppefra og nedstyring (Sørensen 2002, side 47). Det uddybes ikke, hvad der egentlig ligger
heri, men der er tale om en begrundelse, som minder om den, vi også så under den målrationelle økonomistyring.
Herefter anføres det, at opgøret med den hierarkiske oppefra og nedstyring, eller den parlamentariske styringskæde, stille og roligt har fået fodfæste inden for teorier om samfundsstyring. Det har givet sig udtryk i en
række forskellige forslag, hvor den målrationelle økonomistyring er en tendens, mens netværksstyringen, der findes i mange udgaver, er et andet eksempel.
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Allerede her kan det være hensigtsmæssigt at fremhæve et generelt træk
ved de nye teoridannelser. Den retlige regulering med dens hierarkier og
stivnede normer er et væsentligt problem. Det interessante er imidlertid, at det
fænomen, som navnlig netværksstyringen tager udgangspunkt i, manglen på
samfundsmæssig suverænitet, har været erkendt og diskuteret i juridisk teori
igennem de sidste 30 år. Ikke alene den juridiske teori, men store dele af
lovgivningen tager udgangspunkt i en ikke-tilstedeværelse af en suveræn og
en høj grad af aktiv medinddragelse af borgeren (hvilket dog ikke betyder, at
det finder sted i praksis). Det problematiske er, at jura meget hurtigt ligestilles
med hierarki, forbud, straf og kontrol.
Efter en gennemgang af kritikken mod at bygge samfundsstyringen på
suverænitet og hierarki kommer Sørensen til (Sørensen 2002, side 51), at
disse kritiske teorier er uenige om mange ting, men til gengæld er de enige
om, at staten på ingen måder er suveræn. De er dog enige om, at der, hvor
vejene mødes, er i de såkaldte governanceteorier. Disse teorier ser samfundsstyringen som en kompleks proces, der involverer en mangfoldighed af private og offentlige aktører, hvor kernen er en forestilling om, at samfundsstyring
bedst produceres indirekte igennem regulering af selvregulering. I Eva Sørensens netværksteori indgår resultatet af den såkaldte bottom-up forskning.
Hermed forstås forskningsmetoder, der har fokus på den lokale sammenhæng, hvor styringen finder sted og mod de aktører, der i mere traditionelle
analyser defineres som de styrede.
Her er tale om en forskning, der søger at indfange den normativitet, som
der tænkes og handles ud fra i et lokalt perspektiv, og den hviler således på et
bevidst fravalg af at medinddrage mere hierarkisk orienterede normative
reguleringsfaktorer samt de laveste sociale lags holdninger. Eva Sørensen
præsenterer en model for netværksstyring, som består af en horisontal dialogbaseret forhandlet konsensus, der har karakter af governance som styring ved
hjælp af selvregulerende inter-organisatoriske netværk. Imidlertid er der behov for en regulering af denne selvregulering, som Sørensen betegner som
meta-styring. Her kommer undertitlen på bogen Fra Suveræn politiker til
meta-guvernør ind i billedet. Der er ikke tale om en suveræn, men om en
overordnet position i samfundsstyringen, hvorfra en enhedsorienteret samfundsstyring kan tilstræbes (Sørensen 2002, side 55).
Meningen er, at en bevidst og målrettet regering kan bygge på en overordnet samfundsstyring, der sker igennem fastlæggelse af rammer for autonome
aktørers virken og derigennem påvirke samfundsstyringen. Tanken er, at
politikerne ikke skal være politikere i traditionel forstand, dvs. regere samfundet. Derimod skal de optræde i en mere tilbagetrukken rolle som organisatorer af strukturer og rammer for netværksstyring, konstruktion af identitet og
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mening, netværksopbygning og netværksunderstøtning samt deltagelse i
netværk som (Sørensen 2002, side 60) »spilstyrere« eller meta-guvernører.
Disse meta-guvernører kan komme fra Folketinget eller det kommunale område. Det er altså muligt ved hjælp af denne meta-guvernør at tilvejebringe en
samlet overordnet samfundsstyring igennem forskellige former for regulering
af selvregulering. Det kan være vanskeligt at se forskel på en suveræn og en
meta-guvernør, men det understreges igen og igen, at der er forskel på de to
størrelser.
Sørensen skriver, at en lang række nyere teorier om samfundsstyring har
det til fælles, at de alle bidrager til opgøret med den suveræne styringskæde,
idet samfundet ikke kan ses som en oppe fra og ned proces, hvor en suveræn nationalstat med en samling politikere ved roret styrer samfundet igennem hierarkiske ordrer og regelrelationer. Det, der sættes i stedet, er samfundsstyringen som en kompleks proces, hvor et virvar af offentlige og private aktører bidrager til at give styringen retning og indhold. Denne form for
styring betegner Sørensen som netværksstyring. Den er kendetegnet ved
(Sørensen 2002, side 61): »En fragmenteret og lagdelt offentlig sektor, der
bedst kan betegnes som en løst koblet mangfoldighed af netværk af relativt
autonome aktører.«
5. En hierarkisk styring af netværk gennem udøvelse af forskellige former for
meta-styring
En helt central opgave for en meta-guvernør består i at beslutte, hvem der
skal beslutte hvad, og endvidere tage stilling til forskellige sammenhænge,
der vedrører de berørte. Der skal ligeledes træffes beslutninger om, hvilke
typer af beslutninger der har en politisk karakter og derfor skal gøres til genstand for en politisk beslutningsproces, og hvilke beslutninger der skal behandles administrativt. Videre angives, at en vigtig opgave for en metaguvernør består i at udfylde rollen som meningsskabende politisk leder. Det
er tilsyneladende det, som i den juridiske teori kaldes kompetence og forholdsnormer, som meta-guvernøren skal tage sig af.
Der er tale om et ganske betydeligt rolleskift i forhold til mere traditionelle
opfattelser af, hvad man som politiker skal beskæftige sig med og det er vanskeligt ikke at betragte den nye rolle som en reduktion til at være den praktiske organisator af den indholdsmæssige politiske diskurs. Selv om ideen er,
at den enkelte borger skal blive myndiggjort og medansvarliggjort, er der
intet i de empiriske studier, som jeg har fremlagt, der peger i retning af, at
dette er muligt. Der er, efter min bedømmelse, en betydelig risiko for, at borgerne bliver taberne i denne styringsform, navnlig de socialt svagest stillede.
Der er ikke nogen reel form for modmagt, der tilstræber idealer om gennem347
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sigtighed, offentlighed og inddragelse af borgerne. Tilsyneladende er der tale
om en styringsform, der ikke bygger på en folkelig legitimering eller er optaget af, hvorledes civilsamfundets viljedannelse kan kanaliseres ind det politiske system og transformeres til retsregler.
Hovedtitlen på Eva Sørensens bog er Politikerne og netværksdemokratiet.
Hun bygger på en ambition om en demokratisk underbygning af netværksstyringen. Her melder sig det problem, som drøftes på side 259 om demokratiet
uden et folk, som ifølge Sørensen skaber behovet for en meta-guvernør, der
på baggrund af demokratisk opstillede kriterier sammensætter demokratiske
beslutningsenheder og fordeler beslutningskompetencen mellem dem. Etableringen af en meta-guvernør fører ikke til noget fast og entydigt, men skal ses
som producent af koordinering og samordning af en mangfoldighed af beslutningsanliggender.
Det er vanskeligt helt at forstå konstruktionen med meta-guvernøren. Figuren udgør ikke et øverste referencepunkt, da den selv indgår i hierarkier.
Der er under ingen omstændigheder noget øverste referencepunkt, men en
uendelig mængde af komplekse netværk, der påvirker hinanden og sætter
rammerne for hinanden. Det er et interessant afsnit, og det er meget værdifuldt, at Sørensen inddrager et demokratiperspektiv. Her bliver det muligt at
afprøve grænserne for selve grundtanken i netværksstyringen. Uanset de
talrige forsøg på at frigøre sig fra hierarkier synes disse alligevel at snige sig
ind i Sørensens fremstilling af netværksreguleringen.
Alene ordet »meta« foran guvernør viser, at meta-guvernøren er overordnet i forhold til underordnede netværk. Selve fremstillingen om en metaguvernør synes at knytte an til en eller anden form for suverænitet. Betegnelserne er ændret fra hierarki til en overordnet meta-guvernør, og bureaukrati til
organisering og fordeling af beslutningskompetencen. Meta-guvernører er
altså er en slags hierarkisk indplacerede politiske bureaukrater, der ligesom
embedsmænd og politikere i almindelighed betjener sig af uformelle netværk
og er underlagt samfundsmæssige- og institutionelle politiske anerkendelseskampe.
Det nye er erkendelsen af, at det moderne samfunds hierarkiske strukturer
– sådan som fx Weber og Kelsen forestillede sig dem – er radikalt ændrede
på det sociale område. Konklusionen er altså ikke, at samfundet er uden hierarkier eller bureaukrati, men derimod at der er sket ganske betydelige ændringer, som vi generelt i samfundet og konkret i institutionerne endnu ikke
har fundet en adækvat beskrivelse af. Udviklingen viser navnlig ikke, at ret
og retlig regulering bør erstattes af andre reguleringsformer, men derimod, at
retsordenen i dag hænger sammen på en ny og hidtil uset måde, som stiller
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betydelige krav til samfundsvidenskaberne. Der er tale om faktiske ændringer
– som kan underkastes forskellige fortolkninger.
6. Meta-guvernørens konstruktion af identitet og mening
Sørensen kritiserer (Sørensen 2002, side 265) teorier, der bygger på en opfattelse af behovet for en demokratisk etik. Hun hævder, at problemet er, at der
ikke eksisterer et offentligt etos eller en alment gyldig fornuft. Indvendingen
synes at rette sig imod universelle former for etik, navnlig de teorier, der er
inspireret af Kants etik – men omfatter på ingen måde de etikformer, som har
et kommunitaristisk udspring fx som hos Forst og Honneth. Man kan sagtens
tænke sig at bygge et samfund på en ikke-universel etik. I nærværende afhandling søger jeg netop at tage udgangspunkt i en sådan etik, der bygger på,
at den enkelte borger så vidt muligt skal kunne forfølge sin egen vision om
det gode liv.
Videre argumenterer Sørensen for, at man ikke bør satse på det repræsentative demokratis bestræbelser på at sikre formel mulighedslighed gennem
almene valg, og en negativ frihed gennem afskærmning af individer og fællesskaber fra systemisk dominans, da der i højere grad er brug for styrkelsen
af menneskets politiske handlekraft.
Det er vanskeligt at se, hvordan denne inddragelse og mægtiggørelse af
det enkelte individ mere konkret kan komme i stand. Man kan spørge, hvilken form for autoritet netværksstyringen forudsætter. Her synes der alene at
være en henvisning til, at det enkelte netværk bygger på gensidig ressourceafhængighed, forhandling, gensidig tillid og politisk forpligtelse. Der er dog
ikke nogen nærmere udvikling af, hvorvidt denne gensidige tillid samt politisk forpligtelse skal komme i stand. Derimod viser empirien i 2. del af denne
afhandling og andre undersøgelser, at den gensidige ressourceafhængighed
fører til indskrænkning af borgernes rettigheder – fx til fleksjob og førtidspension.
I Sørensens opfattelse af netværksdemokratiet er det en særlig opgave for
meta-guvernøren at tilvejebringe betingelserne for åben politisk debat mellem
konkurrerende eliter og sub-eliter. Denne debat bliver ifølge Sørensen politisk ved, at den forholder sig til den fælles politiske dagsorden og definerer en
vision og tilvejebringer det gode samfund. Det kræver, at disse eliter og subeliter ansvarliggøres og integreres i samfundsstyringen og anerkendes som
legitime deltagere i den politiske proces (Sørensen 2002, side 273). Endvidere skal meta-guvernøren tilvejebringe gode institutionelle betingelser for, at
en så stor gruppe som mulig af de berørte bliver mægtiggjort og myndiggjort.
Det lyder rimeligt. Vandene skiller imidlertid fundamentalt fra den teoritradition, som jeg trækker på, når netværksteoriens grundlag for visionen om
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det gode samfund skal bestemmes. Sørensen skriver (Sørensen 2002, side
273): »… at de mange eliter og sub-eliter bliver politiske i den forstand at de
forholder sig til den fælles politiske dagsorden det er, at definere om og tilvejebringe det gode samfund«. Sammenholdes dette citat med det anførte om, at
det til meta-guvernørens opgaver hører at medvirke til konstruktion af identitet og mening, tegner der sig et billede af en teoridannelse, der er koblet fra
enkeltindividernes ønsker og værdiforestillinger.
Sørensen udfolder ikke nærmere, hvad hun forstår ved eliter eller subeliter, men hun forbinder bl.a. disse med krav om gode indflydelseskanaler
(Sørensen 2002, side 274). Ved elite forstår man sædvanligvis de bedste, eller
den dygtigste del af samfundet. Ved at frakoble civilsamfundets normdannelse eller de svagest stillede retfærdighedserfaringer som udgangspunkt i refleksionerne om det gode samfund kommer det normative grundlag for netværksteorien til at tage udgangspunkt hos ofte velfungerende individer med
gode sproglige kompetencer.
Hos Sørensen og Honneth har »bottom« forskellige niveauer. Sørensens
empiriske »bottom« er borgere, der besidder den sociale kode til at deltage i
den offentlige diskurs. De sidder i brugerråd, forældrebestyrelser og diverse
udvalg. Honneths empiriske »bottom« er de svagest stillede borgere, der ikke
behersker denne kode, og som forbliver usynlige i den offentlige diskurs,
medmindre nogle påtager sig at sprogliggøre de fragmenterede og kontekstsnære ytringer fra denne gruppe. Der er risiko for social eksklusion af de svagest stillede, hvis alene eliternes og sub-eliternes normer skal sikre det demokratiske fundament.
Det gode liv som udtryk for eliternes og sub-eliternes normer er efter min
bedømmelse ikke tillokkende. Ud over antologien At skabe en klient kan jeg
nævne Nanna Mik-Meyers ph.d.-afhandling, hvor allerede titlen fortæller,
hvad det handler om. Den hedder Dømt til personlig udvikling. Identitetsarbejde i revalidering. Mik-Meyer formulerer sig således (Mik-Meyer 2004,
side 164f):
»Jeg har i bogen stillet skarpt på den proces, der automatisk træder i kraft, når et menneske
henvender sig til en velfærdsorganisation. Denne proces går kort fortalt ud på at skabe en
klient (identitet), som den pågældende velfærdsorganisation kan arbejde med … Med
betegnelsen »behandlingsdiskurs« problematiserer jeg det forhold, at det er klienten og
dennes private, personlige situation, som udgør det ubetingede fokus i arbejdet.«

Her er tale om det måske mest betydningsfulde spørgsmål, når man taler om
offentlig regulering. Hvorledes forestiller man sig udviklingen af borgernes
identitet? I hvilken grad er det et offentligt anliggende, og i hvilket omfang er
det et privat anliggende? Jeg argumenterer for, at den enkelte borger, så vidt
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muligt, skal have mulighed for at være arkitekt i sit eget liv, og opfatter socialretten i dette perspektiv. Når Sørensen inddrager et demokratiperspektiv,
hvor det gode liv hos en bestemt samfundsgruppe er idealet, mangler der en
samfundsvidenskabelig argumentation for, hvorfor denne gruppes idealer er
bedre, eller mere værdifulde, end andre samfundsgruppers idealer.
7. Nyinstitutionel teori
Institutionel, eller nyinstitutionel teori er ikke en betegnelse for en offentlig
reguleringsform, der optræder i konkurrence med retlig regulering, målrationel økonomistyring eller netværksregulering. Der er tale om et omfattende
teorikompleks inden for økonomi, sociologi, politologi og forvaltning, der
søger at beskrive og analysere fx forandringer, strategier, administrative procedurer og politiske handlinger i et institutionelt perspektiv. Opgaven er som
hovedregel ikke en argumentation for en bestemt form for samfundsregulering, men nærmere at beskrive flere former for institutionelle forandringer.
Som eksempel kan nævnes antologien Forandringer i teori og praksis –
skiftende billeder fra den offentlige sektor fra 2000 redigeret af Marianne
Antonsen m.fl., hvor der arbejdes med teorier, der som udgangspunkt har den
såkaldte parlamentariske styringskæde. Ifølge dette teoretiske udgangspunkt
skal institutionelle forandringer være planlagte, dvs. de må indeholde en intention og således ikke virke som markedets usynlige hånd, der ikke kan
gøres til genstand for planlægning. Intentionen må bygge på en synlig og
bevidst valgt løsning på samfundsproblemer. Disse forandringer skal styres,
kontrolleres eller i hvert fald sanktioneres hierarkisk.
Det betyder ifølge forfatterne (Antonsen mfl. 2000, side 18f), at valgte
politikere i det mindste skal have sagt god for forandringerne, og at disse
derefter gennemføres som besluttet. Hvis det ikke er tilfældet, er politisk
ansvarsplacering meningsløs ifølge disse forfattere. Herefter inddeles de
forskellige institutionelle teorier i 4 grupper, der er hhv. hierarkiske og ikkehierarkiske og/eller planlagte eller uplanlagte. Her er tale om et hensigtsmæssigt valg, hvor der kan redegøres for en stor gruppe af teorier. Antologien
viser, at der er et omfattende teorifelt i spil, der ofte er beslægtet med målrationel økonomistyring og netværksstyring. Der opereres med begreber som
deregulering, forandring og styring og en kritisk indstilling over for retlig
regulering, der dog stort set ikke inddrages på samme faglige niveau som fx
politologi, økonomi og sociologi.
Indtil videre har jeg omtalt målrationel økonomistyring og netværksregulering som alternative paradigmer til retlig regulering. Nyinstitutionel teori
kan ikke uden videre betragtes som et alternativt reguleringsparadigme, da
denne fagdisciplin i højere grad bestræber sig på at beskrive og analysere
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institutionelle forandringsprocesser, herunder de faktisk eksisterende reguleringsformer. I det følgende arbejder jeg alene videre med målrationel økonomistyring og netværksregulering som alternativer.
Det er en svaghed, at jeg ikke fuldt ud medtager et reguleringsparadigme,
som man kan betegne politisk retorik som offentlig regulering. Kendetegnende for dette paradigme er, at det tilstræber at skyde genvej direkte fra et politisk niveau og til den konkrete sagsbehandling. Nævnes kan den tidligere
omtalte parole »noget for noget«, som benyttes som formel betingelse for
kontanthjælp, navnlig i de såkaldte straksaktiveringsprojekter, samtidig med,
at juridiske rettigheder om medinddragelse, meningsfuld aktivering og mindst
to aktiveringstilbud ofte fratages borgerne. Der skydes genvej, dvs. der gås
uden om den retlige regulering, der har som formål at bringe borgeren i spil i
sin egen sag. Dette reguleringsparadigme inddrager jeg sporadisk, da det i
praksis er vanskeligt at adskille fra økonomiske reguleringsformer. Det politiske niveau er inddraget i min fortolkningsteori under betegnelsen kollektive
politiske idealer og vil også indgå i de endelige afvejende prioriteringer i
denne 4. del af afhandlingen.
I det følgende skal jeg inddrage retlig regulering som reguleringsform. Her
er opgaven at anskue retten i et mere traditionelt lys, navnlig som den er udviklet i retssikkerhedsdiskussionen. Det er ikke hensigtsmæssigt eller formålet med dette afsnit at komme med en generel beskrivelse af retlig regulering,
men at se den i forhold til afhandlingens perspektiv og de øvrige reguleringsformer, der er redegjort for. Spørgsmålet er, hvorledes retlig regulering og
retssikkerhed kan forenes med nogle af de mål, som de øvrige reguleringsformer satser på, nemlig effektivitet, fleksibilitet og omstillingsparathed.
8. Retsteoretisk litteratur og modernisering af den offentlige sektor
Den samfundsanalyse, der ligger til grund for dele af det, der omtales som
modernisering af den offentlige sektor, er velkendt i den juridiske teori. Det
gælder i særlig grad dele af netværksreguleringens teori om en manglende
suveræn og derved en opgivelse af forestillingen om enhedsregulering. I dette
afsnit skal jeg kort redegøre for nogle af hovedtendenserne inden for forvaltningsretten og mere konkret tage udgangspunkt i Carsten Henrichsens senere
forfatterskab, da han formentlig er den danske jurist, der forskningsmæssigt
har set udviklingen fra en vinkel, som kan minde om min.
Jeg har kritiseret, at de moderne reformforsøg ofte fremstiller retten som
entydig stivnet og hierarkisk, hvorved man overser den teoretiske og lovgivningsmæssige udvikling de sidste 20-30 år. Det forekommer da også besynderligt, hvis det skulle forholde sig således, at økonomi, politologi, sociologi
og forvaltningslære nøje bygger på de nyeste videnskabelige indsigter inden
352

13. Modernisering af den offentlige sektor …
for den samfundsvidenskabelige og humanistiske forskning, mens juraen har
stået i stampe i et positivistisk jerngreb. Det forholder sig naturligvis ikke
således.
I Turf Böcker Jacobsens ph.d.-afhandling Legitimitetens logik. Institutionelle dilemmaer i det sociale klagesystem fra 2004, der i høj grad indeholder
analyser af retlige forhold, lægges det uden videre til grund, at juraen er positivistisk. Under forsvarshandlingen erkendte forfatteren, at han havde fundet
det uoverkommeligt at dykke ned i den retsteoretiske litteratur. Det er min
erfaring, at mange samfundsforskere uden videre foretager samme forhastede
slutning og dermed lettere kan ekskludere den retlige diskurs fra det samfundsvidenskabelige område.
Jeg har tidligere omtalt Zahles polycentri-teori, som er et eksempel på et
opgør med en hierarkisk retsforståelse. Fra dansk teori kan yderligere nævnes
Jørgen Dalberg-Larsens fremstilling Rettens enhed – en illusion? med undertitlen Om retlig pluralisme i teori og praksis fra 1994. Her gennemgås navnlig i kap. 3 en række internationale retsteoretikere og retsteoretiske skoler, der
netop arbejder ud fra det perspektiv, at den traditionelle moderne retsorden er
i opløsning eller under ændring. En klassiker på dette område er Douzinas,
Warrington & McVeigh Postmodern Jurisprudence fra 1993, der fokuserer
på begreberne moderne og senmoderne og giver en række kritiske analyser af
mere traditionel retsteori. På dansk foreligger yderligere inden for denne
tradition en bog af Jørgen Dalberg-Larsen Ret, tekst og kontekst fra 1998, der
i et kritisk perspektiv gennemgår en række af de toneangivende nye teoridannelser. Om den amerikanske udvikling kan henvises til Gary Mindas Postmodern Legal Moments fra 1995.
Når jeg nævner denne velkendte teoridannelse, er det fordi, man sidder
tilbage med en fornemmelse af, at juraen – også i teorien – er stivnet i en
positivistisk forståelsesramme af hierarkisk karakter, når man læser fremstillinger vedrørende modernisering af den offentlige sektor. En stor del af den
nyere juridiske teoridannelse behandler problemstillinger, som er beslægtede
med fx de institutionelle økonomiske, politologiske og forvaltningsmæssige
teorier. Det interessante er, at store dele af den teoridannelse, der findes omkring modernisering af den offentlige sektor, hævder at være tværfaglig, samtidig med at man ekskluderer retlig regulering, som har været kendt og anerkendt som den toneangivende form for offentlig regulering igennem århundreder.
9. Et eksempel på et retligt løsningsforslag
Som afsæt for den videre refleksion om retlig regulering set i forhold til de
nye reguleringsformer vil jeg i det følgende tage udgangspunkt i dele af Car353

4. Del. En praktisk mulig social retslære
sten Henrichsens seneste forfatterskab. Det viser, hvordan man fra juridisk
side kan diagnosticere udviklingen og fremkomme med forslag, og viser
samtidig den hastighed, udviklingen foregår i. For så vidt angår sidstnævnte,
kan man efter min bedømmelse tale om to udgaver af Henrichsen, således at
disputatsen fra 1997 om retssikkerhed og moderne forvaltning er den første
og største sammenfatning, mens en artikel i tidsskriftet Juristen fra 2002 med
titlen Forvaltningsretlige udfordringer i det 21. århundrede. Fra reguleringsstat til markedsstat? peger i retning af et delvis holdningsskift. Jeg skal navnlig lægge vægten på sidstnævnte artikel og de diagnoser og løsningsforslag,
der her skitseres. Dog er det hensigtsmæssigt kort at fremlægge nogle betragtninger fra disputatsen fra 1997.
En stor del af den beskrivelse og diagnose af udviklingen som følge af
moderniseringsprojektet, som Henrichsen foretager, er efter min bedømmelse
træffende. De forslag, der stilles til imødekommelse af denne udvikling, kan
jeg dog ikke følge hele vejen igennem. Det er imidlertid interessant at, den
tilgang, Henrichsen anvender, adskiller sig væsentligt fra tilgangen i nærværende afhandling. Henrichsen tager udgangspunkt i den offentlige ret, og hans
indfaldsvinkel er retspolitisk, med fokus på teoridannelser inden for den offentlige ret. Mit udgangspunkt er i høj grad retslærens, med fokus på socialfilosofi i form af anerkendelsesteori, socialteori og en antropologisk tese om
menneskets natur. Det interessante er, at de analyser og beskrivelser af udviklingen, som Henrichsen giver med sit teoretiske offentligretlige udgangspunkt, i det væsentlige er sammenfaldende med mine beskrivelser og analyser, der i høj grad bygger på empirisk forskning.
Nøglebegreberne i Henrichsens disputats er retssikkerhed og effektivitet,
dvs. den mere velkendte retlige opfattelse, der samles i begrebet retssikkerhed
over for de nye tendenser, der i høj grad er konsekvensen af målrationel økonomisk styring, der sammenfattes under betegnelsen effektivitet. Jeg er enig i
den kritik, Henrichsen udtrykker i forordet (Henrichsen 1997, side 7), hvorefter jurister ofte henholder sig til retsstatens idealer, hvilket fører til konflikt
med krav fra andre politiske og administrative synsvinkler. Juristernes teoriudvikling omkring retssikkerhed har ifølge Henrichsen ikke fulgt med tiden.
Der er tale om en mangelfuld tilpasning af den offentligretlige teori til nutidens forhold. Henrichsen konkluderer, at der ikke er nogen konflikt mellem
retssikkerhed og effektivitet, men at der i praksis kan forekomme indbyrdes
modstridende elementer i statsstyrelsens og forvaltningsapparatets opbygning
(Henrichsen 1997, side 589).
Den modstrid der måtte være, er et resultat af den måde, hvorpå forvaltningsvirksomheden konkret er organiseret og styret, og er derfor ikke et teoretisk, men et praktisk problem. Jeg er ikke enig i denne konklusion, da der
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efter min bedømmelse i høj grad er tale om et teoretisk problem, som har
praktiske følger. De forskellige nye reguleringsformer hviler på forskellige
paradigmer, der ifølge deres egen indre logik stræber mod at udvide egen
selvforståelse og kolonisere »fremmede« paradigmer. Denne opfattelse støtter
jeg ikke alene på det empiriske studie, men også på teoretiske værker.
Nævnes kan Lévinas, der i Totalitet og Uendelighed accepterer politikken
som helt nødvendig men nærer samtidig en dyb mistro til, at den politiske
orden kan påvirkes af et ideal om retfærdighed (Lévinas 1964, side 95). Han
hævder, at den historiske erfaring viser, at samfundet bevæger sig væk fra
retfærdighed i retning af strukturer, der reproducerer sig selv og har en tendens til at tabe den enkelte. Lévinas’ pointe er, at det enkelte menneske altid
er nødvendigt for retfærdigheden som den, der er ansvarlig hinsides enhver
grænse (økonomi, jura, planlægning mv.). Man kan fortolke Lévinas således,
at det individuelle menneske erstattes af et massesubjekt (de langtidsledige,
de handicappede, de hjemløse m.v.), som let indpasses i bureaukratiske strukturer. Her er den enkelte socialarbejder nødvendig som den, der ud fra nødens
autoritet i den andens blik er ansvarlig for, at der konkret handles retfærdigt.
Yderligere kan nævnes Modernitet og Holocaust af Bauman. Frygten hos
Bauman er, at menneskeligt samkvem bliver genstand for planlægning og
administration på en sådan måde, at faglige og videnskabelige teorier og
metoder får frit spil og fortrænger nærværets og situationens fortrolighedskundskab. Forudsætningen for holocaust var netop moderne institutioner, der
besad faglige kompetencer, samtidig med, at moralske kræfter var neutraliseret. Bauman taler i denne forbindelse om social ingeniørkunst, hvor sociale
relationer neutraliseres til fordel for rationalisering og perfektionering af
teknikker, der øger risikoen for produktion af umenneskelighed (Bauman
1994, side 231). Betegnelsen modernitet dækker hos Bauman over forsøget
på at nyttiggøre rationel og systematisk samfundsstyring inspireret af videnskabelige metoder. Han hævder, at de moralske kræfter, som medarbejderne i
institutionerne repræsenterer, ganske vist har en hæmmende virkning på tendensen til umenneskelighed. Imidlertid er disse kræfter i den bureaukratiske
selvforståelse henvist til jungleloven eller det private, altså noget, der skal
bekæmpes.
Der er således tale om anerkendelseskampe mellem forskellige reguleringsparadigmer, som sætter sig igennem i en slags institutionel dømmekraft,
der har stor betydning for fx praktisk socialt arbejde. Her er ikke tale om ond
vilje fra økonomers, politologers eller forvaltningsforskeres side, men alene
om at de forstår verden, institutionerne og mennesket ud fra en bestemt faglig
optik.
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Henrichsen synes at bygge på en historiefilosofi, der kan forekomme inspireret af Hegel. Han nævner (Henrichsen 1997, side 591), at man kan tale
om en idealtypisk udvikling efter sekvensen: tese, antitese og syntese. Herefter skitseres (side 593) en udvikling igennem det 19. århundrede, det 20.
århundrede og frem til det 21. århundrede. Første periode karakteriseres som
landbrugssamfundet, næste som industrisamfundet og endelig tredje periode,
der hvor vi nu befinder os, som informationssamfundet. Det nuværende stadie er mere konkret karakteriseret ved det, Henrichsen betegner miljøstaten,
refleksiv ret og adhokrati. Når min tanke falder på Hegels historiefilosofi, er
det fordi udviklingen beskrives i retning af noget bedre, noget der endnu
hører fremtiden til, eller nogle udviklingstendenser, der ligger »gemt« i den
aktuelle udvikling i staten og samfundslivet. Kendetegnet for miljøstaten og
adhokratiet er hensynet til en ligeværdig behandling af borgerne, hvortil kræves et substantielt retssikkerhedshensyn.
Denne form for retssikkerhed opnås ved, at lovgivningen pålægger myndighederne at skabe en dialog om løsningen af de samfundsproblemer, som
udviklingen medfører (Henrichsen 1997, side 599). Det bliver da, ideelt set,
hævder Henrichsen, myndighedernes opgave at fungere som mæglere i forhold til de konfliktgenererende interesser, som en regulering af det pågældende område bringer i fokus. Garantierne for retssikkerheden i den model,
som Henrichsen skildrer, må da (Henrichsen 1997, side 599f):
»… bestå i institutionalisering af et sæt af forhandlingsnormer, der placerer myndighederne i den nævnte mæglerrolle med hensyn til fastlæggelsen af resultatkrav til de enkelte
lokalområders miljø i vid forstand. Dermed er der lagt op til en politisering af den offentlige virksomhed, som står i modsætning til såvel velfærdsstatens professionalisering som
retsstatens judicalisering af de offentlige aktiviteter.«

Jeg tror ikke på den historiske udviklingsproces, som Henrichsen skitserer.
Samfundsmæssige anerkendelseskampe op gennem det forrige århundrede
førte ikke nødvendigvis til fremskridt. Mit empiriske studie peger derimod på
usynliggørelse af de modstandshandlinger, som de socialt svage stillede giver
udtryk for. Når Henrichsen foreslår, at lovgivningen skal pålægge myndighederne at skabe en dialog om løsningen af de samfundsmæssige problemer, må
jeg blot tilføje, at det har de gjort i vidt omfang, uden resultat.
Det er netop det, som jeg i indledningen af afhandlingen betegnede som et
paradoks. Den sociale lovgivning bygger netop i høj grad på dialog som bidrag til løsning af sociale problemer som Henrichsen foreslår. Garantien for
den form for retssikkerhed, som Henrichsen ønsker – implementeres via en
institutionalisering af et sæt forhandlingsnormer – lyder tillokkende. Jeg er
for så vidt enig i, at løsningen ligger i en institutionalisering af nogle normer.
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Men betingelsen for en sådan institutionalisering er, at de samfundsmæssige
anerkendelseskampe tilstræber en sådan institutionalisering. Problemet er
efter min opfattelse, at der er sket en moralsk degenerering af den sociale
retsorden, således at lovtekster, der indeholder regler om dialog, samarbejde
med borgerne og andre gode ting overrules af andre paradigmer, navnlig det
målrationelle økonomiparadigme.
Det er muligvis en overdrivelse at tale om Henrichsen i to udgaver. Imidlertid forekommer det mig, at han i den 5-årige periode fra disputatsen og
frem til tiltrædelsesforelæsningen 2002 har revideret sit syn på modernisering
af den offentlige sektor på nogle grundlæggende områder, en revision som
synes sammenfaldende med resultaterne af mine empiriske studier. I artiklen
beskriver Henrichsen udviklingen af den offentlige sektor politisk og administrativt samt vurderer, hvilke konsekvenser udviklingen har for de forvaltningsretlige grundkonceptioner.
Gennemgangen er beslægtet med den gennemgang, jeg ovenfor har foretaget af den målrationelle økonomistyring og netværksstyringen, dog således
at Henrichsen lægger vægt på den politiske retorik (brugerdemokrati, frie
forbrugsvalg, kvalitetssikring, evalueringsbølgen). Der hvor jeg kan se en
forskydning i forhold til disputatsen, er hans redegørelse for og delvise tilslutning til den norske jurist Hans Petter Gravers diagnose, hvor man kan tale
om en markedsstat, hvor dysfunktionelle politiske indgreb fører til tab i samfundsøkonomisk effektivitet. Herved opstår et velfærdstab, som rammer samfundets svagest stillede, som netop er de målgrupper, man ofte vil tilgodese.
Graver henviser til individualismens tidsånd i en kombination med markedslogik. Henrichsen henviser (2002, side 371) til miljøstaten som afløser
for velfærdsstaten og bl.a. teorien om refleksiv ret, der var centrale elementer
i disputatsen. I den forbindelse skriver han: »Siden er der løbet meget vand i
åen, og det må vel medgives Graver, at tendensen unægtelig kan synes at gå
stærkt i retning af markedsstaten.« Herefter konstaterer Henrichsen, at markedsstaten under alle omstændigheder ikke er en realitet endnu – i hvert fald
ikke her i landet.
Henrichsen gennemgår herefter nogle retsteoretiske udviklingstendenser
fra England og fæstner sig navnlig ved Rodney Austin, der hævder, at den
offentlige administration i England igennem de seneste par årtier er blevet
forandret nærmest til uigenkendelighed. Det er sket igennem en serie af strukturelle, institutionelle og processuelle reformer, der samlet betegnes New
Public Management. Denne udvikling er gået sporløst hen over hovedet på
den almene forvaltningsret, samtidig med at den har bragt væsentlige dele af
sektoren uden for lovgivningens rammer. De engelske teoretikere taler derfor
om et behov for »A new grounding for administrative law« (Henrichsen
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2002, side 372). Det interessante er, at Henrichsen samme sted anfører, at
udviklingen i den forvaltningsretlige teori i England har slående paralleller til
udviklingen i dansk ret. Denne konklusion synes også at være en afvigelse fra
de mere forsonlige konklusioner i forhold til moderniseringsprojektet, der
kom frem i disputatsen fra 1997.
Den udvikling, som Henrichsen redegør for, synes at have lighedspunkter
med de konklusioner, som jeg kommer frem til på baggrund af det empiriske
studie. Jeg fremhævede i 1. del, at flere jurister, fx Kirsten Ketscher og John
Klausen, i deres socialretlige fremstillinger arbejdede ud fra en antagelse om,
at den sociale realitet i institutionerne var i overensstemmelse med deres
juridiske idealfordring. Her kunne man fremhæve, at de betydelige ændringer
i de offentlige reguleringsformer på det sociale område er gået hen over hovederne på socialretten. Ligeledes er det forhold, at en stor del af det sociale
arbejde, trods den formelle retlige ramme, er sat uden for denne, let genkendeligt. Henrichsen svarer ikke direkte på spørgsmålet i titlen på artiklen – Fra
reguleringsstat til markedsstat? – men det synes at fremgå, at han er af den
opfattelse, at denne bevægelse i høj grad har fundet sted.
Han tilslutter sig kritikken fra engelsk teori, hvor den offentlige ret skal
tilpasses en global markedsmodel, der (Henrichsen 2002, side 374): »synes at
indebære en fuldstændig opløsning af alle valgte tankekategorier i den offentlige ret«. Navnlig retsteoretikerne Leyland og Woulds synes at have Henrichsens interesse – særligt deres model for et holistisk paradigme for en integrativ samfundsetik. Dette udgangspunkt, som ifølge Henrichsen kan forekomme for snævert, er centreret omkring det økologiske problemfelt og opfattes
som en fusion af en række teoretikere. Henrichsens eget begreb miljøstaten
betegner i videste forstand et opgør med den velfærdsstatslige praktik, hvor
ethvert problem først søges løst, når det er opstået. Alternativet er således en
forebyggende etik, som netop miljøbeskyttelsen har udviklet sig til, og som
udgør den bedste illustration af tanken.
Efter min bedømmelse er de alternativer, der sættes op, noget problematiske. Forvaltningsretten er den juridiske disciplin, der regulerer forholdet mellem forvaltningsmyndigheder og borgere, og forholdet mellem forvaltningsmyndighederne indbyrdes. Empiriske studier viser, at borgerne meget ofte er
sat uden for denne lovgivning, hvilket ikke alene kan medføre materielle
uretfærdigheder i form af forkerte afgørelser, men samtidig kan virke socialt
ekskluderende, således som Honneth har påpeget. I den forbindelse forekommer det mig vanskeligt at inddrage et økologisk problemfelt eller tage
udgangspunkt i en forestilling om en miljøstat, hvor svaret på problemerne
skulle være at forebygge frem for at løse problemerne, når de er opstået.
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Markedsgørelsen trækker væsentlige relationer mellem borgere og velfærdsinstitutionerne uden for lovgivningens rammer, hvilket fører til vilkårlighed og undergravning af klassiske juridiske begreber. Her er løsningen
ikke at sætte fokus på et økologisk problemfelt eller tage udgangspunkt i
nogle overordnede tanker, der refererer til miljøhensyn. Der er tale om mere
grundlæggende strukturelle og substantielle forhold, som risikerer at blive
tildækket, hvis udgangspunktet er meget abstrakte begreber med et problemfelt, der ikke har borgeren i centrum således som forvaltningsretten.
10. Værdier og offentlig regulering
I det følgende retter jeg blikket mod betydningen af generelle værdier og
socialretlige værdier. Spørgsmålet er, hvilken betydning værdier har for offentlig regulering. Udgør de en slags reguleringsparadigme, som indgår i
anerkendelseskampe med andre reguleringsparadigmer? Hvis man er i tvivl
om, hvorvidt der er en værdidebat i Danmark, kan man prøve med søgeordet
»værdier« på en anerkendt søgemaskine, fx Google. I mit tilfælde var søgeresultatet 224.000 hits udelukkende på danske hjemmesider. Et større antal af
disse søgeresultater var offentlige institutioner, der præsenterede deres værdikatalog, som man hævdede at arbejde efter.
Et af de første var Finansministeriets hæfte – Etik, ansvar og værdier i den
offentlige sektor. Der er tale om en publikation, hvor en række bidragydere
skriver om etik, ansvar og værdier, og hvilken betydning de har for den offentlige forvaltningsvirksomhed. Det vrimler med ord som »den gode cirkel«,
»værdighed«, »respekt«, »den gode dialog«, »mennesket i centrum«. Videre
ned ad listen følger kataloger for forskellige kommuner, Red Barnet og journalisters værdisæt.
I de kommuner, hvor jeg har foretaget undersøgelser, en mellemstor og en
stor kommune, var værdigrundlaget i den ene kommune: Den danske kulturtradition, det danske samfunds værdier og respekt for andre kulturer. Dette
værdisæt var foldet ud i en række enkeltpunkter. I den anden kommune bestod værdigrundlaget af 6 værdier, som blev betegnet som respekt og dialog,
nærvær og kvalitet, indhold i hverdagen, godt samarbejde på arbejdspladsen,
den udfordrende og udviklende arbejdsplads, den gode planlægning og tilrettelæggelse.
Stort set alle ministerier har værdikataloger, fx Undervisningsministeriets
publikation Værdier i virkeligheden fra år 2000. Socialministeriets værdikatalog hedder Værdier i socialpolitikken og er fra 2003 (som jeg selv har bidraget til). Socialministeriet arbejder ud fra følgende værdier: Selvbestemmelse,
værdighed, retfærdighed, social tryghed, social integration og social bæredygtighed.
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Værdibegrebet kommer fra nationaløkonomisk teori og fra dele af oplysningsfilosofien. Oprindelig var der tale om værdier af ting, men begrebet er
senere anvendt som betegnelse for det gode, det rigtige eller for den sags
skyld det onde eller det forkerte. Ud fra en samfundsfilosofisk betragtning er
begrebet problematisk, da det spalter virkeligheden op i facts og værdier.
Denne spaltning fører til forestilling om fakta som en slags teoriløse kendsgerninger og værdier, der prioriterer blandt kendsgerningerne. Det er en videreførelse af det moderne projekt som adskilte indre og ydre, der igen fører til
en opsplitning af vores liv i en humanistisk og mere naturvidenskabelig orienteret kultur. Mennesket lader sig langt bedre forstå som individ i både institutionel og samfundsmæssig sammenhæng ud fra et narrativt perspektiv.
Hertil kommer, at værdibegrebet stort set bliver udhulet, da det kommer til
at omfatte alt, hvad der overhovedet kan opfattes som godt og værdifuldt. Når
man læser de forskellige institutioners værdikataloger, er det vanskeligt at
pege på noget, som ikke er godt. Der er tale om abstrakte værdier, som drøftes på konferencer og på seminarer på de enkelte institutioner, men hvilken
betydning disse værdier har, fx i forhold til politisk og økonomisk regulering,
inddrages ikke i denne debat. Man kan sige, at ligesom man har retlig pluralisme eller polycentri, har man også værdipluralisme, hvor hver institution
eller ministerium søger at skabe sig en identitet ud fra et bestemt værdikatalog.
Denne position er i modstrid med den opfattelse af det normative, som jeg
støtter mig til i nærværende afhandling. Jeg finder det betænkeligt, at institutioner møder mennesket med enkelte eller bestemte værdier fx om et godt liv,
da man herved let kommer til at overse de værdier, som det enkelte menneske
tilskriver sig selv. I et multietnisk individualiseret samfund omgivet af en
sværm af værdikataloger må udgangspunktet netop være at søge at bygge videre på de værdier eller de visioner, som den enkelte borger bygger sin identitet og forståelse på. Man har tidligere brugt betegnelsen civilsamfundet om
de menneskelige kræfter, der er til stede uafhængig af statens institutioner.
Individualisering og stigende grad af multietnisitet har svækket civilsamfundet sådan forstået, at mere generelle værdier og identitetsforestillinger kan
komme herfra. Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at samfundets institutioner og staten skal overtage denne opgave. Udgangspunktet må være, at
de sociale institutionernes selvforståelse, procedurer og handlingsvejledninger så vidt muligt må være rettet mod borgernes egen vision om det gode liv.
11. Værdier i socialretten
Værdidiskussionen har også trængt sig ind på socialrettens område. Kirsten
Ketscher bruger kap. 4 til at redegøre for socialretlige grundværdier. Hun
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hævder, at retsvidenskaben har en grundnorm, som ikke hentes i den positive
ret, men som er en del af rettens ide. Denne grundnorm ligger så at sige under
alle sociale rettigheder og udtrykker retssystemets mest grundlæggende værdier (Ketscher 2002, side 76). Disse grundværdier er, ifølge Ketscher, forudsat i alle retskilder, i al retsanvendelse og fortolkning, og de har karakter af
udelelige og umistelige værdier. Denne grundnorm kan formuleres som beskyttelse af værdighed, frihed, lighed og fællesskab mellem mennesker og
kan omsættes til grundrettigheder, der ofte får udtryk i forfatninger og traktater men også i den positive lovgivning. Der er ingen tvivl om, at de værdier,
som Ketscher nævner, er værdifulde og hensigtsmæssige, men man kan undre
sig over, at et begreb som retfærdighed eller retlig autonomi ikke er omfattet
af grundnormen.
Ketscher tolker værdighedsbegrebet i sammenhæng med respekt for selvbestemmelse, men hævder samtidig, at det ikke afgrænses heraf (Ketscher
2002, side 80). Der er således i Ketschers socialretlige værdikatalog også tale
om inddragelse af en form for autonomi. Ud af den omtalte grundnorm udleder Ketscher et forbud mod kønsdiskrimination, et socialretligt ligestillingsprincip, et diskriminationsforbud på grund af etnicitet, religion og nationalitet
samt et forbud mod aldersdiskrimination. Hun giver et eksempel på anvendelse af værdier i den konkrete sociale retsanvendelse (Ketscher 2002, side
81):
»Også aktivlovens bestemmelser om aktivering kan gå tæt på værdighedskravet i spørgsmålet om et aktiveringstilbuds rimelighed, jf. aktivlovens § 13, stk. 2. Meningsløse aktiveringstilbud, der er udtryk for ren disciplinering eller en mekanisk gennemsættelse af en
»noget for noget«-tankegang, krænker værdigheds- og integritetskravet.«

Man kan spørge, hvorledes man i praksis kan sikre at disse værdier anerkendes. Ketscher skriver herom (Ketscher 2002, side 78):
»På grund af sin fundamentale betydning bliver grundværdierne et anliggende for såvel
lovgiver som retsanvender. De skal integreres i den retlige virksomhed. De kan derfor også
gøres til genstand for retlig prøvelse i ankeorganer og domstole. I traditionel dansk statsforfatningsret har man haft problemer med at opfatte sociale rettigheder som et retligt anliggende for domstolskontrol. Man har gjort det til en del af det dogmatiske grundlag, at
sådanne rettigheder er »politiske«. Deres eksistens og omfang henhører under Folketinget.«

Ifølge Ketscher er problemet, at der sker en sammenblanding af spørgsmålet
om grundrettighedernes eksistens og udstrækningen af prøvelsesmuligheder.
Efter min bedømmelse er der tale om et grundlæggende retsfilosofisk problem, der handler om anerkendelse og legitimitet. Ketschers argument om, at
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værdier er et anliggende for lovgivere og retsanvendere på grund af deres
fundamentale betydning, holder ikke. Disse værdier har altid været fundamentale og kendt i århundreder. Hvad er grunden til, at de lige nu er et anliggende for lovgivere og retsanvendere? Jeg tror ikke på, at en borger, der er
havnet i meningsløs aktivering, får meget ud af at henvise til, at hans værdighed er krænket i en anke til Det sociale nævn eller ved indbringelse af sagen
for domstolene.
Ketscher hævder, at socialretten er inde i en udvikling, hvor forbindelsen
til grundværdier og grundrettigheder tydeliggøres, samtidig med at det tekniske præg er under nedtoning. Det betyder formentlig, at den almindelige
forvaltningsret er nedtonet. Socialretten vil ifølge Ketschers fremskridtsprognose udvikle sig argumentativt i en mere værdiorienteret retning. Ketscher
viderefører sin værdiopfattelse til en kritik af den traditionelle retskildelære
og en argumentation for det, hun betegner som argumentativ ret. Jeg er enig i,
at forvaltningsretten er nedtonet i praktisk socialt arbejde, eller måske aldrig
har været implementeret i den sociale professionskultur, men der er ud fra
mine empiriske studier ikke tale om, at forvaltningsretten er ved at blive erstattet af en udvikling af en argumentativ eller værdiorienteret førstegangsretsanvendelse i de sociale institutioner.
12. Fra retskilder til argumentativ ret
Ketscher udvikler retskildelæren til en idealistisk lære baseret på værdier i
højere grad end på konkret lovgivning. Efter min bedømmelse er der her tale
om en tankegang, der for det første empirisk ikke kan eftervises, og for det
andet bygger på det begrænsede udsyn, som den traditionelle retsdogmatik
har. Som anført i første del tilslører den traditionelle retsdogmatik ofte de
svageste gruppers modstandshandlinger, og man kommer derfor nemt til at
udvikle retsteoretiske positioner, der bygger på et begrænset fagfællesskabs
selvforståelse i kombination med begejstring for globaliseringstendenser.
I artiklen Mod en argumentativ ret i Jussens Venner, hefte 5-6, s. 272-287,
Oslo 2000 redegør Ketscher nærmere for sin retskildeprognose. Grundsynspunktet er, at en argumentativ ret er på vej, hvorved vægten forskydes fra
formel til materiel autoritet, der indeholder både de legale, traditionelle og
karismatiske elementer side om side og danner grundlag for fortolkningsmulighederne. Ifølge samme prognose vil vi i stedet for retlige hierarkier se
retlige paletter, hvor farverne placeres side om side: retskilder, værdier, institutioner, demokratiske organer. Om følgerne af denne udvikling skriver Ketcher (ibid):
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»Retsanvenderen må lære at tackle denne situation gennem udvikling af den værdibaserede
retlige argumentation. Det bliver retsvidenskabens rolle at skabe og udvikle retlige begreber og bidrage til en systematisering af den retlige argumentation og de retlige (og samfundsmæssige) værdier, denne argumentation er udtryk for. Der er ingen tvivl om, at domstole og andre retsafgørende myndigheder (administrative ankeinstanser, konventionsorganer etc.) vil få langt større betydning, end vi er vant til i de nordiske lande. Deres afgørelser
kan komme til at gribe dybt ind i, hvad der traditionelt er opfattet som lovgivers enekompetence vedrørende fordeling af samfundsmæssige goder.«

Udgangspunktet for denne dynamik er den internationale udvikling, der har
betydet, at de nationale domstole og parlamenter har fået konkurrence fra en
række internationale domstole og klageorganer. Den europæiske Menneskerettighedsdomstol og EF-domstolen er ifølge Ketcher de egentlige sværvægtere. Disse kan ikke indordnes i et hierarki. Den formelle legitimation er ikke
nok, hverken nationalt eller internationalt. Det afgørende vil i højere og højere grad være en egentlig vurdering af den argumentation, der ligger til grund
for et resultat. Ketcher uddyber det således (ibid):
»Dette er også en af grundene til, at det må antages, at danske domstoles summariske
afgørelsesstil er stærkt på retur. Denne stil henter sin gyldighed i et forudsat hierarki efter
formlen: Jeg har ret fordi jeg har ret i.h.t. min placering i hierarkiet. Domstolene må forventes at ville udvikle en langt mere argumentativ stil. En udvikling, der klart er undervejs.
Der vil derfor blive stadig større og kritisk opmærksomhed om domsargumentationen.
Hermed tænker jeg såvel på retskildeanvendelsen, som på de værdier, der viser sig i afgørelsernes fortolkningsvalg. Domstolene og ankeorganer i øvrigt vil derfor i deres afgørelsesstil komme til at nærme sig den stil, som fx den danske ombudsmand har opdyrket.
Denne stil er præget af en stor grundighed og frem for alt af en redegørelse for de faktorer,
der begrunder resultatet.«

Det forekommer mig, at Ketcher her rasler med nøglerne til tusindårsriget.
Kan det virkelig passe, at vi nu kan se frem til domme og administrative afgørelser, der bygger ikke alene på jura men også på traditionen og karisma,
som Ketcher også henviser til, samtidig med, at der redegøres for de værdier
der viser sig i afgørelsernes fortolkningsvalg? Det vil være et historisk kvantespring.
Henvisningen til argumentation byggende på tradition og karisma henter
Ketscher hos Weber, men hun redegør ikke nærmere for konsekvenserne af
en argumentationen der bygger herpå. Weber tog afstand fra disse argumantationsformer (Weber 1994, side 94f og 98f). Man kan selvfølgelig sige, at
traditionen har stor betydning i fx dansk præjudikatlære, hvorefter forudgående rets- og administrative afgørelser spiller en betydelig rolle, når sammenlignelige sager opstår. Men det er næppe det, Ketscher tænker på. Det er
nærmere de traditionelle værdier, hun har i tankerne. Hvad karismatiske ar363
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gumenter angår, kan de naturligvis fremkomme, men spørgsmålet er, hvilken
vægt sådanne argumenter skal tillægges. Ketscher henviser til den historiske
udvikling som forklaring på udviklingen hen imod en argumentativ ret. Hun
formulerer det således i artiklen i Jussens Venner fra 2000:
»Udviklingen i samfundet generelt har inden for de seneste årtier været præget af, at forudsatte og vedtagne hierarkier nedbrydes og går i opløsning. Hvad der kan benævnes en
almindelig forhandlingsorientering har bredt sig til store dele af samfundslivet. Det gælder
således i familierne, på arbejdspladserne, på læreranstalterne etc. Den formelle autoritet
afløses af en kommunikationsstil, hvor det afgørende er blevet argumenternes værdi og
styrke, og hvor argumenterne ikke på forhånd tildeles en bestemt værdi. I familierne har
mor og far ikke længere den autoritet, der hænger sammen med forældre-barn-hierarkiet,
og som automatisk giver far en plads ved bordenden og ret til at bestemme, hvor skabet
skal stå og hvor barnets spørgsmål om hvorfor tingene skal gøres på den eller den måde
kan besvares med «fordi jeg siger det». På arbejdspladsen er arbejdsgiverens autoritet,
udledt af et overordnelsesforhold i relation til de ansatte stærkt på retur. Retten til at lede
og fordele arbejdet skal udøves i samarbejde med de ansatte. På universiteterne er de
studerendes autoritetstro overfor professorerne afløst af en kritisk vurdering af de synspunkter og kvaliteten af den faglighed, som professoren står for. I alle disse sammenhænge
er hierarkiet erstattet af samtale og argumenter. Argumenter bliver nu et nøgleord i stedet
for hierarkier. Autoriteten bindes ikke til det vedtagne, men til den argumentative værdi.«

Det er vanskeligt at se, hvad der hos Ketscher ligger i, at autoriteten ikke
bindes til det vedtagne, men i den argumentative værdi. Det nærmeste, jeg
kan komme i tanke om, er Habermas’ forestilling om »den tvangfrie tvang i
det bedre argument«. Den tvang, som Habermas taler om, er den, der kan
udfoldes i en herredømmefri kommunikationsrelation der er et ideal og ikke
en realitet. Der findes således ikke herredømmefrie sociale institutioner, og
det er for mig ikke muligt at se, hvorfor fx de værdier, som Ketscher nævner
som grundværdier, skulle være bedre end Socialministeriets værdier eller det
værdigrundlag, som den målrationelle økonomistyring hviler på.
Ketscher har ikke blik for den normpluralisme, som jeg bygger på i denne
afhandling. Hos hende er der ikke tale om anerkendelseskampe mellem forskellige reguleringsparadigmer, men kampe indenfor det retlige paradigme.
Der er ingen tvivl om, at Ketscher har en vigtig pointe, når talen er om nationalrettens suverænitetstab navnlig til fordel for EU-retten. Imidlertid er der
intet, der empirisk kan eftervises, som peger i retning af, at førstegangsretsanvendelsen i de sociale forvaltninger er præget af den udvikling, som
Ketscher beskriver, navnlig at retskilderne på det sociale område forstås, anvendes eller fortolkes i et værdiperspektiv. Empirien peger nærmere på, at i
de tilfælde, hvor sociale ydelser er forbundet med betydelige omkostninger,
spiller den økonomiske rationalitet en helt afgørende rolle. På det institutionelle plan fortrænges det retlige paradigme af det økonomiske paradigme.
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De empiriske studier peger i retning af systematisk institutionel umenneskelighed, som følger af bl.a. manglende anerkendelse af borgerne som medlemmer af et retsfællesskab. Der findes i praksis utallige eksempler på fx en
syg borger, som efter socialarbejdernes dømmekraft ikke vil kunne opnå
nogen tilknytning til arbejdsmarkedet men alligevel sendes i jobtræning, fordi
socialchefen og det politisk-økonomiske udvalg har meldt ud, at der er for
mange borgere på overførselsindkomst, og det er en stor økonomisk belastning for kommunen. Selv om socialarbejderen kender alle værdikatalogerne,
viser erfaringer, at det alligevel bliver det økonomiske argument, der er afgørende.
Når Ketscher samtidig drager den konklusion, at udviklingen vil gå i retning af, at værdierne får en sådan betydning, at man kan nedtone betydningen
af den traditionelle forvaltningsret, synes porten at åbne sig for systematisk
disrespekt overfor store grupper af borgere. De empiriske studier har vist, at
planlægning og administration og de nye omfattende metodekoncepter fortrænger nærværets og situationens fortrolighedskundskab, som er af hel central betydning, hvis prognosen for det sociale arbejde skal være god.
Problemet er efter min bedømmelse, at en række teoretikere, herunder
Kirsten Ketscher, ikke har placeret sin retsforståelse i en social teori, der tager
stilling til, hvorledes man opfatter samfundet, institutioner og menneskene.
Når man samtidig har en metodisk tilgang, der usynliggør den gruppe borgere, som fx socialretten retter sig imod, forstærkes problemet ganske betydeligt. Navnlig spørgsmålet om herredømmeforhold og institutionelle teorier
om magt synes ofte fraværende i disse sammenhænge.
Sammenfattende falder disse værditeorier på ikke at være forankret i en
førvidenskabelig social realitet, men på nogle sub-diskurser, der knytter sig til
visse dele af det juridiske forskermiljø. Hermed ikke sagt, at sådanne forestillinger ikke udtrykker »en virkelighed«, men pointen er, at den i nærværende
afhandling interessante virkelighed knytter sig til de borgeres livsverden, som
henvender sig til en social forvaltning. Med andre ord: den i samfundets institutioner reelt virkeliggjorte retsanvendelse og sociale retsorden.

14. Reguleringsparadigmernes legitimitet og styrkeforholdet mellem dem
14. Reguleringsparadigmernes legitimitet …
a.
Den nære institutionelle socialret og den fjerne nationale og internationale socialret
Ser vi herefter samlet på den offentlige regulering, tegner der sig et broget
billede af reguleringsparadigmer, der hævder at rette sig imod regulering af
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offentlige institutioner og velfærdsydelser. Det har vist sig, at navnlig den
målrationelle økonomistyring og det eksempel på netværksstyring, der er
omtalt, bygger på en klar filosofi om, hvad offentlig regulering er eller bør
være. I næste hovedafsnit skal jeg nærmere analysere de anerkendelseskampe, der finder sted mellem disse paradigmer. Her er endnu blot tilbage at
omtale endnu et perspektiv af etisk karakter. Fælles for de nye reguleringsformer er i høj grad, at de bygger på en utilitaristisk etik, hvorimod det kendetegnende for det retlige paradigme har været det enkelte individs rettigheder og pligter.
Det etiske perspektiv for det retlige paradigme er således knyttet til en
personetik og afviger fra den etik, de øvrige reguleringsformer hviler på. Man
kan som en første pointe konkludere, at man hverken kan eller bør foretage
valget mellem disse to etiske positioner men kan hævde, at de hver for sig har
sin berettigelse. Der kan ikke herske tvivl om, at det er berettiget, når den
målrationelle økonomistyring hævder, at samfundets institutioner skal drives
effektivt og økonomiske rationelt. Det er til glæde for alle, og her forekommer den utilitaristiske tilgang som uundværlig. På den anden side kan hverken den målrationelle økonomistyring eller netværksstyringen sikre borgerens konkrete immaterielle og materielle rettigheder, når han eller hun kontakter en socialforvaltning. Set fra denne synsvinkel har en retlig regulering af
forholdet mellem en borger og en institution sin legitime betydning.
Når den ideelle retslære skal udvikles til en praktisk mulig retslære, må
disse to etiske perspektiver forenes i den endelige udformning. Det giver
anledning til nogle betragtninger om forholdet mellem den nære retsanvendelse og den ideologiske retsdogmatiks værdiperspektiv.
1. Det ideologiske retsdogmatiske værdiperspektiv og retsanvendelse i de
sociale institutioner
Bukserne revner efter min opfattelse, hvis den sociale retsorden skal opfattes
således, at den både indeholder et paradigme, der arbejder ud fra et retsdogmatisk værdiorienteret perspektiv indeholdende en prognose om værdiers
stigende betydning og en nedtoning af forvaltningsretten, og på den anden
side et paradigme, der som ideologi arbejder ud fra et perspektiv om gensidig
anerkendelse og social retfærdighed. Her er tale om den mest abstrakte forestilling om en social retsorden over for den mest konkrete forestilling.
Begge perspektiver er rimelige og hensigtsmæssige, men det er væsentligt
at fastholde, at det retsdogmatiske, værdiorienterede paradigme kan komme
til at svække borgernes retsstilling i de sociale institutioner. Dels på grund af
den manglende forståelse for de paradigmatiske anerkendelseskampe om
offentlig regulering, dels fordi der mangler en begrundelse for, hvorfor retlige
366

14. Reguleringsparadigmernes legitimitet …
grundværdier i praktisk socialt arbejde vil blive anerkendt frem for andre
værdikataloger.
Min kritik af Ketschers perspektiv er således ikke, at hun forudser en udvikling i retning af værdibaseret argumentation på det socialretlige område.
Det handler om hendes prognose om en nedtoning af forvaltningsretten, som
tilsyneladende anses for en god ting, selv om forvaltningsretten netop angår
retlig beskyttelse af borgeren i den konkrete institutionelle retsanvendelse.
Ketschers retsteoretiske position indeholder ikke redskaber, der kan give
nogen retsbeskyttelse i det konkrete møde med institutionen, eller som på
anden måde muliggør, at borgere med sociale problemer kan forfølge deres
egen vision om det gode liv.
2. EU-rettens påvirkning af dansk socialret og menneskerettigheder
Der er ingen tvivl om, at det perspektiv, som Ketscher bygger på, er toneangivende også i den europæiske socialret. Således fremgår det fx af udkastet til
en traktat om en forfatning for Europa (udkast af 29. oktober 2004)), at værdier tildeles en hel central position. I den Europæiske Unions Charter om
grundlæggende rettigheder anføres (Forfatningstraktaten Del II, præambel):
»Unionen, der er sig sin åndelige og etiske arv bevidst, bygger på de udelelige og universelle værdier: Menneskets værdighed, frihed, lighed og solidaritet; den bygger på demokrati- og retsstatsprincippet. Den sætter mennesket i centrum for sit virke ved indførelse af
unionsborgerskabet og skabelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.
Unionen bidrager til bevarelsen af udviklingen af disse fælles værdier under hensyn til
de europæiske folks forskelligartede kulturer og traditioner samt til medlemsstaternes
nationale identitet og organisering af deres offentlige myndigheder på nationalt, regionalt
og lokalt plan; den søger at fremme en afbalanceret og bæredygtig udvikling og sikre fri
bevægelighed for personer, varer, tjenesteydelser og kapital samt etableringsfrihed.«

Vigtigheden af værdier ses også af, at allerede artikel 1, under overskriften
Unionens værdier, bestemmer (Forfatningstraktaten, Artikel 1-2):
»Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for
personer, der tilhører mindretal Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling tolerance, retfærdighed, solidaritet og
ligestilling mellem kvinder og mænd.«

I charteret om grundlæggende rettigheder uddybes indholdet af værdierne.
Det anføres blandt andet, at den menneskelige værdighed er ukrænkelig og
skal respekteres og beskyttes, at ethvert menneske har ret til livet, samt at
enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet. Når man tænker
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tilbage på den retspositivistiske æra, er der tale om en udvikling, der må understøttes, og som varsler nye toner i den retsteoretiske og retsdogmatiske
diskurs, hvilket tydeligt ses hos Ketscher. Det samme gør sig gældende med
de formålsbestemmelser, som jeg tidligere omtalte, som i stigende grad er
blevet almindelige på det socialretlige område.
Man begår imidlertid en fejlslutning, hvis man antager, at disse værdier er
noget, der på kort sigt sætter sig igennem i praktisk institutionel socialt arbejde, på tværs af professionskulturer, institutionelle magtforhold og de forskellige reguleringsparadigmer. Værdierne er vigtige og nødvendige, da de udtrykker noget om vores selvforståelse og kulturelle arv, men herfra og til at
antage en konkret operationalisering, hvor disse værdier har en central plads
ved fortolkning af retligt materiale i forbindelse med konkret sagsbehandling,
forekommer urealistisk. Store etiske skrifter som Aristoteles’ Den Nikomachæiske Etik, Bjergprædikenen i Matthæusevangeliet kapitel 5-7 eller Kants
Kritik af den praktiske fornuft om moralloven har ikke kunnet dæmme op
imod magtfordrejninger, magtmisbrug og egoisme i samfundets institutioner.
I forbindelse med en artikel med titlen Luthers retslære og moderne
retspositivisme publiceret i antologien Samfundsvidenskabelige syn på det
religiøse (Red. Lisbet Christoffersen 2001) havde jeg lejlighed til at studere
tre af vor kulturarvs største etikere. Det drejede sig om Augustin, Thomas
Aquinas og Martin Luther og deres syn på etik og samfund. Det var slående,
at de alle tre var bekymrede for korrupte og magtsyge embedsmænd.
Jeg er kommet til det resultat, at de gode viljer nok er nødvendige, men
ikke tilstrækkelige. Socialarbejdere har gennem årtier lært om etik og haft
omsorg for borgerne som et væsentligt kendemærke for deres profession.
Alligevel taler det empiriske studie og anden forskning sit eget sprog. De
gode viljer er ikke tilstrækkelige, men må understøttes af anerkendt retlig
regulering kombineret med en økonomisk incitamentstruktur (jf. afsnit 16,
side 5).
Det er dog klart, at en stor del af dansk socialret, som bør anvendes institutionelt, fx persondataloven, er et resultat af europæisk lovgivning. Eksemplet
med persondataloven er værd at bemærke, da netop dette lovkompleks stort
set synes ukendt i de sociale forvaltninger. Imidlertid må man håbe, at disse
regler på sigt bliver implementeret i de sociale forvaltninger.
EU-Charteret om grundlæggende rettigheder står ikke alene. Der findes en
række andre tekster, ud over den danske grundlov, som sigter på at tildele
menneskene sociale rettigheder. Nævnes kan Den Europæiske Socialpagt,
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s konvention om
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Bortset fra Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention, som har sin egen domstol, har disse tekster
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karakter af programerklæringer, der retter sig til staterne snarere end til borgerne (Koch og Thelle 2004, side 12f). Set fra borgerens og socialarbejderens
livsverden er der uendeligt langt til disse tekster, og de har derfor kun begrænset betydning for den sociale førstegangsretsanvendelse.
3. Den sociale retsorden forstås bedst som bestående af tre delordener
Som en delkonklusion på det foregående kan man sige, at det forskningsfelt,
som jeg har i fokus, er vanskeligt at sammenholde med fx Ketschers forskningsfelt. I begge tilfælde er der tale om socialretlig forskning, der vedrører
den sociale retsorden, men perspektiverne er meget forskellige. Man kan ikke
hævde, at det ene felt er mere socialretlig forskning end det andet. For at give
plads til et bredere perspektiv må det efter min opfattelse erkendes, at der er
en grundlæggende forskel på at arbejde med analyser af retsanvendelse i de
sociale institutioner og analyser af den nationale og internationale socialretlige udvikling og systematisering i et fortolknings- og retskildeperspektiv.
Det forekommer mig derfor hensigtsmæssigt at operere med en tredelt
social retsorden, hvor tre delelementer har forskellige funktioner og samtidig
et fælles sigte. Med et begreb hentet fra Lotta Westerhäll vil jeg betegne den
del af socialretten, som er i fokus i nærværende fremstilling, som nærretten
(Westerhäll 2002, side 64). Jeg løfter for så vidt dette begreb ud af den sammenhæng, som Westerhäll selv arbejder videre med, men finder det hensigtsmæssigt som betegnelse for den del af socialretten, der arbejder med de
nærmeste og mest konkrete relationer mellem institution og borger. Herudover kan man arbejde med kategorierne, den nationale socialret og den internationale socialret, navnlig EU-retten.
Grafisk kan tredelingen illustreres således:
International
socialret
Den
nationale
socialret
Nærretten
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Fælles for disse tre delelementer er en bestræbelse på at give et dækkende og
retvisende billede af hele den sociale retsorden. Herudover har de tre delelementer hver sin prioritering. Den internationale socialret sigter mod at beskrive og systematisere normindholdet i den internationale sociale retsorden.
Endvidere er der tale om et mere ideologisk sigte, der søger at analysere og
påpege hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige udviklingstendenser. Den
nationale socialret har en tilsvarende funktion, dog således at den via sin
fællesmængde med den internationale retsorden er forpligtet til at beskrive og
implementere international ret, navnlig EU-ret i national ret.
Det er min opfattelse, som jeg bygger på den empiriske del af afhandlingen, at man ikke på nuværende tidspunkt kan tale om en denationalisering af
de traditionelle danske retskilder, selv om der er en klar tendens til, at navnlig
EU-retten får en stadig større betydning for den nationale ret i form af fx
direktiver, der implementeres i den nationale ret. Den nationale socialret deler
også en fællesmængde med nærretten og således en forpligtelse til at implementere international- og national ret i de sociale institutioners retsanvendelse. Imidlertid synes de største problemer at knytte sig til nærretten, hvor tradition og magtforhold spiller ind og andre reguleringsparadigmer trænger sig
på.
Disse tre delelementer, der udelukkende er tankefigurer, gør det muligt, at
man forskningsmæssigt kan tage udgangspunkt i fx den sociale retsanvendelse uden at skulle argumentere imod en ideologisk dogmatisk værdiorienteret
forskning. Modellen er imidlertid ikke anvendelig, hvis der ikke er en løbende dialog mellem de tre delelementer. Der er en åbenbar risiko for, at hver
delretsorden udvikler sin egen logik og selvforståelse og dermed lukker sig af
for de to andre delelementer. Efter min opfattelse er dette ved at ske, dvs. det
ideologiske værdiparadigme har fortrængt de særlige problemer, som fremstår for nærretten. Når man hævder forvaltningsrettens nedprioritering, jf.
også Henrichsens betragtninger og refleksioner over engelsk retsteori, rejser
det spørgsmålet, om forvaltningsretlige principper som officialmaksimen,
kontratdiktion, partshøring, begrundelser mv. nu er blevet mindre relevante,
efter værdierne er kommet på banen.
Samfundsteoretisk kan man sige, at de tre delretsordener har forskellige
grundlag. Det retsdogmatiske værdiperspektiv tager udgangspunkt i liberale
og deontologiske betragtninger, hvor man forudsætter kontekstfrie og upersonlige rettigheder og pligter, mens nærretten har et mere kommunitaristisk
udgangspunkt, således forstået at historiske, professionelle, økonomiske og
andre strukturelle magtforhold spiller ind på den sociale retsanvendelse.
I den ideelle retslære er der udfoldet tre niveauer, som jeg betegnede hhv.
retsanvendelseproces, legalitet og legitimitet samt social retfærdighed. I den
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forbindelse knytter nærretten sig i særlig grad til retsanvendelsesprocessen,
mens legalitet og legitimitet knytter sig til den nationale socialret. Den internationale ret bygger i høj grad på forestillinger om social retfærdighed. Her er
ikke tale om et enten eller men om et både og, således forstået at retsanvendelsesprocessen naturligvis også hviler på en forestilling om legalitet og legitimitet og social retfærdighed, ligesom den internationale retsorden må medtænke disse begreber. Her er blot tale om det fokus, som de tre delretsordener
har. Den nationale sociale retsorden har, i modsætning til nærretten og den
internationale socialret, to fælles mængder med henholdsvis nærretten og den
internationale socialret. Det kan udtrykkes på den måde, at den nationale
retsorden i særlig grad er ansvarlig for en velfungerende nærret og en hensigtsmæssig implementering af den internationale ret i national- og nærretten.
4. Anerkendelseskampe mellem reguleringsparadigmer og institutionel dømmekraft
Samfundsmæssige anerkendelseskampe anvender jeg som betegnelse for
nogle svært beskrivelige magtformer, som i en historisk proces søger at vinde
fodfæste og erobre den institutionelle dømmekraft. Sådanne magtkampe er i
høj grad, ligesom alle andre kampe, afhængig af de styrkeforhold som de
enkelte kamppositioner besidder. Efter murens fald i 1989 synes der helt
overordnet at være en tendens til, at den liberalistiske magtposition har stået
stærkt i internationale og nationale anerkendelseskampe, således forstået at
forestillingen om frihed i høj grad knytter an til muligheden for frie rationelle
valg, ofte understøttet gennem økonomiske incitamenter.
Heraf følger tanker om udlicitering og markedsstyring af de offentlige
institutioner. Det er således ikke længere muligt at opretholde den forestilling
om navnlig styring af magt, som Weber, Ross og til dels Habermas arbejdede
ud fra. Der er snarere tale om, at magten bliver til i et historisk udviklingsperspektiv og sætter sig igennem med forskellig styrke. Den sociale stratifikation
kan bedst beskrives i nogle analytiske kategorier, som jeg betegner som hhv.
samfundsmæssige anerkendelseskampe, institutionel dømmekraft og social
dømmekraft. Her er alene tale om tankefigurer, der tjener til nærmere at kunne analysere det komplekse spil og magtforholdene mellem de forskellige
former for offentlig regulering, som jeg har redegjort for.
Konsekvensen af det anførte er, at det ikke længere er muligt at opretholde
den velkendte opfattelse af, at videnskab er prøvesten på ægte viden. Der er i
højere grad tale om, at forskellige måder at argumentere på, forskellige diskursformer, skaber autoritet og dermed magt i de enkelte institutioner. Hvis
Den Sociale Ankestyrelse fx igennem en kendelse har bestemt, hvad juridisk
viden er på et bestemt område, er det ikke ensbetydende med, at dette bliver
371

4. Del. En praktisk mulig social retslære
lagt til grund i retsanvendelsen i de sociale institutioner. Der kan være en
institutionel dømmekraft, der prioriterer andre vidensformer, fx økonomiske
eller politiske, som mere betydningsfulde og derfor kommer til at indgå som
handlingsvejledende i den sociale dømmekraft. Der er en intim sammenhæng
mellem den holdning, der er til stede som en regulativ ide i den institutionelle
og sociale dømmekraft, og den viden om retlige, økonomiske og sociale forhold, der handles ud fra over for borgerne. Den regulative idé fortolker viden
og begrænser fortrolighedskundskab ud fra den overordnede normative struktur, der er et resultat af samfundsmæssige anerkendelseskampe og indlejret i
den institutionelle dømmekraft. Holdninger, viden og handling er således
nært forbundne størrelser.
Navnlig Foucault havde et skarpt blik for, hvorledes den komplekse produktion af viden bliver til. Magt og viden smelter sammen og danner det, han
kalder for disciplineringsmekanismer, kontrol og beherskelse af mennesket.
Der er efter min bedømmelse ikke tvivl om, at han rammer noget helt centralt, idet han grundlæggende gør op med det moderne samfunds magtforståelse, der navnlig bygger på oplysningsfilosofien, fremskridtstroen og troen på
det autonome selvbestemmende og frie menneske. Han kommer til, at vi
tænker og handler inden for det samme overordnede system og en vidensopfattelse, der er historisk bestemt.
Der er et slægtskab mellem Foucault og Honneth – dog med omvendte
fortegn. Foucault kan siges at være optaget af, hvorledes koblingen mellem
magt og viden skaber det moderne individ. Foucault antager, at menneskekroppen er underlagt streng kontrol, er genstand for tvang, forbud og pligter,
der udøves igennem en næsten usynlig tvang, der sikrer sig herredømme over
kroppen, dens bevægelser, holdninger mv. Honneth har fokus på, hvorledes
et individ bliver et socialt velfungerende individ. Det sker igennem familie,
institutions- og samfundsmæssige betingelser, der skaber mulighed for gensidig anerkendelse på disse niveauer. Hvor Foucault således i høj grad anser
det for vanskeligt, måske umuligt, at mennesket kan danne sin egen identitet
og selvforståelse, anser Honneth denne mulighed for at være til stede, selv
om han kommer til, at det, der kendetegner det moderne samfund, ikke er
anerkendelse, men disrespekt.
Min egen position befinder sig mellem Foucault og Honneth. Det står efter
min opfattelse klart, hvilket understøttes af de empiriske studier, at politiske
og økonomiske magtforhold spiller en ganske stor rolle. Som eksempler kan
nævnes budgetstyringerne af de sociale ydelser og tendensen til at usynliggøre borgerne i den konkrete sagsbehandling. På den anden side er mennesket
ikke tomt eller uden en humanistisk eller social kerne. Der er et element af
autonomi til stede, som den ideale sociale retsorden bør satse på som mulig372
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hedsbetingelse for menneskelig opblomstring via gensidig anerkendelse. Det
antropologiske udgangspunkt, hvorefter mennesket har mulighed for at udvikle sig til et socialt velfungerende individ igennem et behov eller begær for
anerkendelse, opfatter jeg derfor som rigtigt.
I de tre delelementer af den sociale retsorden, jeg har beskrevet ovenfor, er
vægtningen af dømmekraftens enkeltelementer forskellige. I den internationale og nationale sociale retsorden er kampen i høj grad centreret om indholdet
af dømmekraftens regulative idé, dvs. den holdning, som skal være udgangspunktet for fortolkning af forskellige former for viden og indsigter. I nærretten er det element, der hedder fortrolighedskundskab i centrum, men naturligvis underlagt den fortolkning og viden og indsigt, der følger af den regulative idé. Det betyder ikke, at der ikke på institutionelt niveau kan føres anerkendelseskampe om indholdet af den institutionelle dømmekraft. Det kan der
i høj grad.
Socialarbejdere har et moralsk medansvar for den institutionelle dømmekraft, der kan løftes gennem anerkendelseskampe. Der er således behov for
anerkendelseskampe dels mellem frontsocialarbejderne indbyrdes, dels mellem frontsocialarbejdere og deres administrative og politiske ledere om indholdet af den praksis, institutionen står for. Der er tale om et medansvar, da
man ikke kan forestille sig, at socialarbejdere eller andre bærer det fulde ansvar for en institutions praksis. Ligeledes føres der anerkendelseskampe mellem den institutionelle dømmekraft og de anerkendelseskampe, der føres
mellem nærretten, den nationale og den internationale retsorden. Man kan
sige, at det er således, at anerkendelseskampene fører til et socialt stratifikationsmønster, som, inspireret af Hydén (Hydén 2002, side 16), kan se således
ud:
International social retsorden Æ Anerkendelseskampe om den regulative idé
om social retfærdighed.
Anerkendelseskampe mellem nationalt og internationalt niveau
Den nationale sociale retsorden Æ Anerkendelseskampe om legitimitet og
legalitet
Anerkendelseskampe mellem nationalt niveau og nærretten
Nærretten Æ Den institutionelle dømmekraft Æ social dømmekraft Æ
retsanvendelsesprocessen
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Der er tale om anerkendelseskampe i et vandret og lodret perspektiv. Det
vandrette perspektiv er anerkendelseskampe mellem forskellige reguleringsparadigmer, som fx kan være forskellige paradigmer inden for kategorien
målrationel økonomistyring eller netværksstyring eller fx forskellige paradigmer inden for retlig regulering, som prioriterer fx det værdimæssige perspektiv eller det forvaltningsretlige perspektiv. Samtidig er der tale om lodrette anerkendelseskampe, hvor socialarbejderen ofte sammen med kollegaer og
faglige institutioner søger at påvirke den institutionelle dømmekraft, ligesom
institutioner igennem deltagelse i den almindelige samfundsdialog og den
praksis, de står for, deltager i nationale og internationale anerkendelseskampe.
På det nationale plan handler anerkendelseskampen i høj grad om, hvad
der i samfundet skal anses for legitimt og legalt. Her er tale om en opfattelse
af den sociale retsorden, som omfatter de tre niveauer på kryds og tværs. Det
er ikke muligt at sige noget om, hvor magten befinder sig i dette perspektiv,
da den ikke indtager faste positioner og således ikke fx er indlejret i en retlig
kontekst, men nærmere er til stede på alle niveauer med forskellig styrke i en
løbende proces.
5. Svage og stærke normer
Den kampscene, der er skitseret ovenfor, medfører en vilkårlighed i forhold
til den sociale retsanvendelse i institutionerne. Der er tale om en hele tiden
skiftende dagsorden, der er betinget af internationale og nationale bevægelser,
som konstant sætter en ny dagsorden, hvilket afstedkommer forskellige reguleringsparadigmer, der alle gør krav på gyldighed i samfundets institutioner
ofte i konkurrence med retlig regulering. Det spørgsmål, som jeg stillede
tidligere, trænger sig på igen. Kan retten styre magten, eller styrer magten
retten? Med andre ord: kan retsanvendelse i konkret praksis adskille legitim
magt fra illegitim magt?
Det empiriske studie peger i retning af, at den retlige regulering ikke kan
styre illegal magt. Nævnes kan eksemplet om ønsket om færre på førtidspension, der blev nået gennem en ændring af det økonomiske byrdeforhold mellem stat og kommune, uden at der skete nogen egentlig ændring af retskravene for at opnå førtidspension. Yderligere kan henvises til udsagn fra socialchefer og socialpolitikere, der ikke synes at være i tvivl om, at økonomisk
regulering kan sætte grænser for, hvad der kan tildeles af ydelser, selv om de
retlige betingelser for at opnå disse er til stede.
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John Klausen har nogle udmærkede betragtninger om styring ved hjælp af ændrede finansieringsandele mellem stat og kommune (Klausen 2002, side 278ff) samt om finansiel
magtfordrejning (Klausen 2002, side 379ff)

På det socialretlige område må det således konstateres, at socialretten på
nogle områder er underlagt en særlig form for økonomisk lex superior, der
tager stilling til, hvad der kan tildeles og ikke tildeles. En sådan lex superior
er en del af den regulative idé i den institutionelle dømmekraft, hvorefter
økonomien spiller en stor rolle i de situationer, hvor retten er forbundet med
økonomiske udgifter. I de situationer, hvor der er tale om kostbare velfærdsydelser som fx førtidspension, fleksjob og sygedagpenge, udgør den økonomiske regulering stærke normer i forhold til den retlige regulering. Denne
argumentation holder imidlertid ikke for så vidt angår de forvaltningretlige
perspektiver, da disse ikke burde være særlig kostbare, såfremt de var en del
af den professionelle rutine.
Der tegner sig et dobbelt perspektiv. Retlig regulering, der vedrører de
omkostningskrævende ydelser, er i høj grad underlagt en økonomisk lex superior, mens sagsbehandlingsreglerne næppe tilsidesættes af økonomiske
grunde, men nærmere på grund af, at forvaltningsretten ikke er blevet en
integreret del af det professionelle beredskab.
Spørgsmålet er, om man kan forestille sig et politisk fundament for den
scene, som anerkendelseskampene udkæmpes på. Kan det retfærdiggøres
eller legitimeres, at sådanne magtkampe som hovedregel ikke må påvirke
borgernes etiske og juridiske autonomi, da man herved vanskeliggør eller
hindrer muligheden for, at en borger kan udvikle sig til et socialt velfungerende individ? Denne problemstilling er central i næste afsnit.
6. Social retfærdighed som ramme for socialpolitiske anerkendelseskampe
En normativ kritisk teori har til formål at opstille normer for, hvorledes hele
eller dele af samfundet ideelt bør indrettes. Der kan kun være tale om et ideal,
som kan fungere som en kritisk standard over for eksisterende samfundsforhold. Sådanne standarder må stå og falde med, om man kan retfærdiggøre
eller legitimere deres berettigelse. Som nævnt tager jeg udgangspunkt i den
tanke om social retfærdighed, Rainer Forst har udviklet, dog således at min
interesse er de problemstillinger, som jeg har fremlagt i nærværende afhandling. Det betyder, at det senmoderne- og normpluralistiske perspektiv skal
inddrages, hvilket Forsts teori nærmest indbyder til.
Min opgave er ikke at introducere eller fortolke Forsts teori, men at operationalisere den i et socialteoretisk, senmoderne- og normpluralistisk perspektiv. Den normative idé, der er bærende for dette afsnit, er negativt formuleret:
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ønsket om at undgå vilkårlighed i retsanvendelsen i de sociale institutioner,
eller positivt udtrykt: formulere en politisk ramme for den institutionelle
dømmekraft, der prioriterer borgernes etiske og juridiske autonomi.
Forst taler om et etisk samfund, der konstitueres af sociale bånd og forpligtelser og et retligt fællesskab, der beskytter den etiske identitet af borgere
som frie og lige medlemmer af retsfællesskabet. Som medlemmer af det politiske samfund er borgerne bl.a. medforfattere til lovgivningen, hvilket forudsætter gensidig anerkendelse mellem fx en sagsbehandler og en borger. Det,
der i sidste instans afgør spørgsmålet om, hvorvidt et samfund er retfærdigt,
er, hvorledes disse normative dimensioner indgår i samfundsfællesskabet,
hvor ingen af dem kan kræve absolut gyldighed. Ifølge Forsts teori er et samfund retfærdigt, når disse kontekster forenes på en hensigtsmæssig samfundsintegrerende måde.
Denne opfattelse af social retfærdighed kan forekomme noget diffus.
Hvad ligger der i »samfundsintegrerende måde«? For det første ligger der
heri, at det gode liv forudsætter anerkendelse af alle de fire kontekster for at
kunne udfoldes. For det andet, at en eller flere af de nævnte kontekster kan
indskrænkes af samfundsintegrerende hensyn. Hvis man indskrænker – eller
helt udelukker – en kontekst på en dysfunktionel måde, kan man ifølge Forst
tale om social uretfærdighed. Begrundelsen for at reducere eller udelukke en
kontekst skal kunne retfærdiggøres i forhold til en forestilling om samfundsintegration.
7. Retfærdiggørelse af ret og etik som grundlag for en vellykket identitetsdannelse
I det følgende koncentrerer jeg mig i første omgang om det etiske og retlige
perspektiv og inddrager herefter det politiske. Den sidste kontekst, den moralske, behandler jeg ikke særligt. Der er tale om mennesket som moralsk
ansvarlig for andres frihed til at forfølge deres visioner. Jeg forfølger heller
ikke den særlige argumentationsform, som Forst udvikler. Han har bygget sin
bog således op, at han refererer liberale teorier, som han herefter bringer i
diskussion med kommunitaristiske teorier.
Et væsentligt træk hos Forst, som er sammenfaldende med Honneths position, er, at det identitetsmæssige perspektiv er centralt. Hermed menes, at
udgangspunktet hos begge forfattere er, at enhver borger i velfærdssamfundet
så vidt muligt bør kunne være arkitekt i sit eget liv, kun begrænset af de
grænser som hensynet til andre sætter. Det er i den forbindelse væsentligt, at
begge forfattere forbinder retlig regulering med indfrielse af dette overordnede ideal, som Forst formulerer således (Forst 2002, side 68):
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»Law’s normative idea of recognizing and respecting persons as free and equal legal persons whatever concrete identity they may have as ethical persons implies that the conception of legal person – we can therefore say – represents outwardly the cover for the abstract
– formal recognition of the person, and inwardly the cover for the individual’s concrete
identity.«

Denne grundpræmis er central for en social retslære, der netop handler om at
arbejde med menneskers sociale problemer. Hermed også sagt, at denne
sammenhæng mellem det etiske og det retlige kan tage sig anderledes ud på
andre retsområder. Imidlertid bør der anlægges en identitetsmæssig vinkel på
retsforståelsen for det sociale område. I mere udviklet form redegør Honneth
for dette perspektiv – navnlig i anden del af The Struggle for Recognition.
Betegnelsen »juridisk person« betyder i denne sammenhæng, at borgeren er
bærer af rettigheder og ikke, som i liberal teori, har nogle rettigheder i kraft
af nogle universelle principper. Forskellen er, at man abstrakt kan tillægge
borgerne en række rettigheder, uden der på nogen måde er sikkerhed for, at
disse også konkret tildeles borgerne. Dvs. at der er tale om en uværdig behandling af en borger eller disrespekt i forhold til denne, hvis han eller hun
ikke anerkendes som konkret bærer af en række rettigheder i den institutionelle praksis.
Forst opfatter på lige fod med Honneth en juridisk person i et dynamisk
perspektiv, hvor realiseringen af borgeren som juridisk person sker sammen
med borgeren som medborger eller medlem af det politiske samfund og i
denne egenskab som medforfatter på det retlige grundlag, der finder anvendelse i hans eller hendes konkrete sag (Forst 2002, side 76, Honneth 1996,
side 116f). Forskellen ses her til de mange teorier om medborgerskab, som
indeholder forestillinger om borgeren som socialt handlende væsen, men
hvor der ikke synes at være taget højde for de lodrette og vandrette magtperspektiver. Herved er der sjældent tilstrækkeligt blik for netop kernen i Forsts
teori, hvor de universelle rettigheder bør udvikles, men ikke kan undvære det,
som jeg kalder nærretten, eller med andre ord anerkendelse af borgeren som
etisk og juridisk person. Sidstnævnte indebærer en fordring til den institutionelle dømmekraft om, hvorledes arbejdsgang og sagsbehandling bør tilrettelægges for at leve op til denne fordring.
Retfærdiggørelsen eller legitimeringen af borgeren som etisk og retlig
person kan foretages ved en henvisning til betydningen for borgernes mulighed for at udvikle en vellykket social identitet. Der er i Danmark tale om
borgere i et velfærdssamfund, der ikke generelt lider under fattigdomsproblemer, og hvor de materielle behov bør kunne tilfredsstilles på et rimeligt niveau. Det fører til, at etisk autonomi, som en immateriel rettighed, bør have
den øverste prioritet i et velfærdssamfund, der ikke er i krise. Legitimeringen
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af det specifikt retlige er således ikke alene hensynet til alle og enhver, men
også til rimelige materielle og processuelle rettigheder.
Da en social retslære i min udformning har et identitetsperspektiv, betyder
det, at korrekt retsanvendelse er kendetegnet ved at kunne understøtte udviklingen af en socialt velfungerende social identitet. Heri ligger såvel et individsom et samfundshensyn. Det menneske, der nyder anerkendelse i familieinstitutions- og samfundslivet, har de optimale betingelser for at udfolde sit
livspotentiale og er samtidig den arketypiske gode borger i et deliberativt
demokrati. Den argumentation, som jeg her har fremført, er naturligvis kun
holdbar, hvis man anerkender den grundlæggende præmis om, at et velfærdssamfund bør give alle borgere mulighed for at udvikle en social velfungerende identitet.
8. Retfærdiggørelse af økonomistyring og netværksregulering
Set i forhold til de forskellige andre reguleringsparadigmer skal jeg først rette
blikket imod den målrationelle økonomistyring. Retfærdiggørelsen eller legitimiteten af denne form for samfundsregulering er hensynet til effektive og
veldrevne samfundsinstitutioner. Således forstået er økonomistyring nødvendig og hensigtsmæssig, da det er uacceptabelt, hvis samfundets ressourcer
ikke anvendes bedst muligt. Det ligger i velfærdssamfundets ide, at ressourcerne bør anvendes til størst mulig nytte for flest mulige mennesker.
Der er imidlertid en grænse for økonomistyringens legitimitet. Grænsen
går ved de tilfælde, hvor økonomistyringen i større eller mindre grad er en
hindring for, at borgeren så vidt muligt kan forfølge sin egen vision om det
gode liv. Her bortser jeg fra samfundsmæssige krisesituationer, hvor samfundsøkonomien eller andre samfundsmæssige forhold tilskriver initiativer,
der begrænser borgernes etiske autonomi. Man kan sige, at borgernes etiske
autonomi aldrig er absolut men altid undergivet grænser. I et rigt velfærdssamfund er denne reduktion i borgernes etiske autonomi indskrænket til det
absolut nødvendige.
Imidlertid viser de empiriske studier, at den målrationelle økonomistyring
konkret griber ind i borgernes mulighed for at udfolde deres egne visioner.
Som eksempel kan nævnes den stort set manglende tilstedeværelse af systematisk brug af sagsbehandlingsregler og de budgetmæssige begrænsninger af
velfærdsydelser, som borgerne efter socialretten har retskrav på. Konklusionen er, at der bør arbejdes ud fra en økonomisk-juridisk tankegang, der understøtter den målrationelle økonomistyring, således at den kan nå sine mål
(effektivitet og hensigtsmæssig planlægning) uden at reducere eller fratage
borgerne deres immaterielle, sagsbehandlingsmæssige og materielle rettigheder. Dette ideal fordrer en tværvidenskabelig indsats, hvor det tydeliggøres,
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hvad der er beskyttelsesværdigt på det retlige område, og hvor økonomistyringen kan sætte sig fuldt igennem.
Vedrørende netværksregulering må der gælde de samme principper. Dvs.
at de forskere, der beskæftiger sig med netværksregulering, må kunne retfærdiggøre eller legitimere de reguleringsformer, som de argumenterer for. Den
forskningstradition, som jeg har redegjort for, hvorefter man dyrker forskning
uden hensyntagen til legitimitet af andre former for offentlig regulering, kan
ikke karakteriseres som social retfærdig, da den ofte ikke har forholdt sig til,
hvorledes borgernes etiske og retlige autonomi er forenelig med de reguleringsformer, som der argumenteres for. I denne retfærdiggørelse eller legitimering må der tages udgangspunkt i et samfundsintegrerende perspektiv eller
en forestilling om social retfærdighed.
9. Sammenfatning
Lad mig sammenfatte dette afsnit ved at pege på udgangspunktet for den
ideelle sociale retslære. Der er tale om en social teori, der indeholder et mikroelement, hvor kernen er gensidig anerkendelse, som forudsætter en vis
retlig beskyttelse. Videre er der tale om et makroelement, der handler om »en
for alle og alle for en«, og som udtrykkes ved forestillingen om en social
retfærdighed, der ikke har et konkret normativt indhold, men nærmere fastlægger nogle menneskelige sfærer, som vi alle indgår i og samtidig udgør
mulighedsbetingelserne for udviklingen af en socialt velfungerende identitet.
Her er tale om den svære balance mellem individ og samfund, hvor der nødvendigvis må være tale om afvejninger. En sådan afvejning bør ikke finde
sted ud fra vilkårlige anerkendelseskampe, hvor den stærkeste magtposition
slår igennem.
I dag er det således, at der politisk set kan tilføres betydelige økonomiske
ressourcer til en bestemt socialfaglig udvikling, fx metodekoncepter, som
herefter følges op med betydelige aktiviteter i form af kursusvirksomhed i
stort set alle amter. Arbejdsevnemetoden har således fået en stærk position i
de institutionelle magtkampe, hvor andre positioner herefter står svækket,
uanset om de kan retfærdiggøres eller legitimeres ud fra en forestilling om
social retfærdighed eller samfundsintegration. Dette betyder ikke, at man skal
ophøre med politisk at finansiere sådanne projekter, men at der politisk bør
anerkendes nogle spilleregler for de samfundsmæssige og institutionelle anerkendelseskampe. Disse spilleregler bør være undergivet en løbende socialfaglig og socialvidenskabelig kritisk diskurs.
Den væsentligste værdi, efter min opfattelse, i et veludviklet velfærdssamfund er borgernes mulighed for så vidt muligt at være arkitekt i deres eget liv,
hvilket stiller en række krav til socialretten. Nævnes kan en sund samfunds379
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økonomi samt veldrevne og effektive sociale institutioner. Det betyder, at
også økonomiske reguleringsformer er helt nødvendige. Hertil kommer forestillingen om borgeren som generel og politisk medforfatter af socialretten.
Dette element er betydningsfuldt i en samfunds- og institutionsstruktur, som
jeg har betegnet som radikal polycentrisk. Med den usikkerhed, der er omkring den enkelte socialarbejders faglighed og den grundlæggende ændring i
de hierarkiske styreforhold og normpluralisme, er det vanskeligt at argumentere imod, at borgeren skal være medfortolker af den konkrete socialpolitik
og det retlige grundlag, der skal lægges til grund for hans eller hendes egen
sag.
Det falder uden for denne afhandlings rammer at udvikle et mere fuldstændigt sæt spilleregler eller et socialpolitisk fundament for de samfundsmæssige og institutionelle anerkendelseskampe. Her er blot peget på relevansen af en række af de sfærer, som borgeren indgår i samt en påstand om, at
andre reguleringsparadigmer eller magtforhold, som er til stede i institutionerne, må legitimere deres eksistensberettigelse under henvisning til, hvilken
betydning disse har for borgerne, institutionerne, samfundet og demokratiet.

15. Økonomisk institutionelt reguleringsherredømme
15. Økonomisk institutionelt reguleringsherredømme
a.
En social retslære under en økonomisk lex superior
I dette afsnit skal jeg nærmere se på, hvorledes man konkret kan forestille sig
sammenstød mellem forskellige normer. Opgaven er ikke ligetil. I den juridiske fortolkningslære er det en velkendt problemstilling at forholde sig til
modsigelser mellem retsregler. I de situationer, hvor de samme betingede
kendsgerninger afstedkommer uforenelige følger, taler man om modsigelser
mellem retsregler. Man kan da fortolke retsreglerne, der modsiger hinanden,
ud fra lex posterior princippet, hvoraf følger at den yngre retsregel har fortrin
for den ældre, lex specialis princippet der angiver, at den specielle regel går
forud for den almindelige eller lex superior principper, hvorefter den trinhøje
regel bryder med den trinlave. Sådan kan man efter min bedømmelse ikke
forholde sig til sammenstød mellem fx økonomiske og juridiske regler, da der
er tale om to helt forskellige paradigmer, der bygger på forskellige begrebsdannelser og målsætninger.
Alligevel må der tages udgangspunkt i sammenstød mellem fx økonomiske og juridiske normer, da dette ofte forekommer i praksis. I det følgende
indskrænker jeg de konkurrerende paradigmer til at være det økonomiske og
det juridiske. Jura er et bredt begreb, der indeholder rettigheder og pligter.
Når jeg anvender betegnelsen jura, har jeg socialretten i bred forstand i tan380
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kerne. Der drejer sig også om pligtregler, fx om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet som betingelse og visse kontantydelser eller regler om jobtræning. Sådanne regler er nødvendige, ligesom det er nødvendigt, at forældre
pålægger deres børn pligter i familiefællesskabet. Sondringen går ikke mellem rettigheder og pligter, når jeg taler om social retfærdighed, men om
hvorvidt juraen understøtter menneskelig opblomstring eller har karakter af
social disciplinering.
Det betyder imidlertid ikke, at netværksregulering ikke spiller en betydelig rolle på det
sociale område, men alene, at mit empiriske studie ikke er rettet mod at kaste lys over
netværksreguleringens praktiske betydning. Generelt kan jeg henvise til Lars Hulgårds bog
Værdiforandringer i Velfærdsstaten fra 1997, som analyserer Det Sociale Udviklingsprogram (SUM program), der er et forskningsprogram, der blev støttet med 350 millioner
kroner over en treårig periode.

Mere konkret har Socialforskningsinstituttet i 1999 og 2000 udgivet rapporter
om Socialministeriets puljer. I rapporten fra 1999 behandles spørgsmålet om,
hvorvidt netværksregulering kan føre til sammenspisthed og dermed være en
trussel mod demokratiet. Der er ikke noget klart svar herpå. Det anføres (SfI
1999, side 18), at Kommunernes Landsforening mener, der er et problem, da
Socialministeriets frie puljer lægger op til en ny form for nepotisme, hvor
vennerne deler ud til vennerne. Socialministeriet medgiver ifølge rapporten
(samme side), at der findes »professionelle« projektmagere, der kan alle de
rigtige »hurraord«, og derfor får adgang til flere puljepenge end rimeligt. Det
er dog ministeriets opfattelse, at puljerne grundlæggende er med til at støtte
nogle organisationer, som styrker den lokale demokratiske debat.
1. Det normpluralistiske fortolkningsmønster i lyset af fordringen om social
retfærdighed
Det normpluralistiske fortolkningsmønster indeholder et stort antal normer,
der ud over økonomi og jura også indbefatter politiske normer, vaner og traditioner, forvaltningsadministrative regler og personlige holdninger på flere
niveauer. Det er ikke muligt analytisk at arbejde med et så komplekst billede,
hvis man ønsker at sætte fokus på normsammenstødet. Jeg vælger derfor som
eksempel et forenklet billede, hvor der kan tænkes sammenstød mellem økonomiske og juridiske normer.
Forestiller vi os, at vi har en sag, der vedrører en mand på 45 år, der som
følge af stof- og alkoholmisbrug igennem en længere årrække har pådraget
sig alvorlige psykiske problemer med en heraf følgende varigt nedsat arbejdsevne, der har bevirket, at han ikke har kunnet fastholde beskæftigelse på
det ordinære arbejdsmarked. Vi forestiller os endvidere, at han bor i en kom381
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mune, der har et loft på 110 fleksjob. Manden har været i forskellige jobtræningsforløb, og flere andre tiltag har ikke ført til forsørgelse eller nærmere
tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialarbejderen vurderer herefter, at han
opfylder betingelserne i lov om beskæftigelsesindsats (lov nr. 419 af 10/6
2003 om en aktiv beskæftigelsesindsats) § 70, hvor kommunen giver tilbud
om fleksjob i en række tilfælde, som socialarbejderen skønner er opfyldt.
Der findes en række situationer, hvor der ingen modsigelser er mellem den
økonomiske og den juridiske regulering. Er situationen fx, at kommunen
indtil videre alene har tildelt 90 borgere fleksjob, kan den pågældende alene
på baggrund af sit retskrav efter § 70 få et fleksjob. Forholder situationen sig
imidlertid således, at kommunen allerede har overskredet grænsen på 110
fleksjob, er situationen en anden. Nu er der normsammenstød mellem lov om
beskæftigelsesindsats § 70 og budgettets norm om max. 110 fleksjobbere.
Det fører til en række vanskelige spørgsmål.
I praksis fører denne situation til, at borgeren ikke får fleksjob, men forbliver roterende i det sociale system på forskellige midlertidige støtteordninger. Hans retlige autonomi anerkendes ikke af den økonomiske lex superior,
som er en del af den konkrete institutionelle dømmekraft. Denne tilstand er
socialt uretfærdig, da man herved samtidig svækker hans muligheder for at
forfølge sin egen vision om det gode liv, dvs. krænker hans etiske autonomi.
Ifølge det grundlag, som jeg udfoldede i det foregående afsnit, skal der foreligge kriseagtige situationer, for at man kan indskrænke borgerens etiske eller
retlige autonomi. I en situation, hvor målrationel økonomistyring tilsidesætter
retlig regulering, som i det foreliggende eksempel, er det passende at anvende
betegnelsen social uretfærdighed.
Det forslag, jeg fremkom med under udviklingen af den ideelle retslære,
vil i denne situation betyde, at der sker en graduering af velfærdsrettighederne i såkaldte »kan« rettigheder og »skal« rettigheder, hvor man kan lade
fleksjob høre til kan-rettighederne. Herefter har man ikke krænket borgerens
juridiske autonomi, men der kan naturligvis være tale om, at det bliver vanskeligere for borgeren at forfølge sin etiske vision, som muligvis var knyttet
til et job på det ordinære arbejdsmarked via et fleksjob.
Der er her tale om et klassisk samfundsfilosofisk problem mellem hensynet til borgeren og kommunen eller samfundet, eller mellem den sociale teoris mikroniveau og dens makroniveau. Således som jeg har udfoldet fundamentet for de institutionelle anerkendelseskampe i de foregående afsnit, bør
resultatet af modsigelser mellem normer være, at der foretages en hensigtsmæssig og rimelig afvejning af borgerens etiske og retlige autonomi på den
ene side og hensynet til kommunens og samfundets økonomiske situation på
den anden side.
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2. Juraens og økonomiens gennemskuelighed
Der knytter sig et særligt problem til det normpluralistiske mønster og dets
praktiske anvendelighed. Forestillingen om retssikkerhed handler grundlæggende om gennemskuelighed, forstået således at borgeren skal have mulighed
for at kunne orientere sig i det retlige grundlag, der er af betydning for de
handlinger, som en institution foretager – navnlig i forhold til hans eller hendes egne sager. På det retlige område er det vanskeligt i dag at opretholde
forestillingen om gennemskuelighed, men det forekommer endnu vanskeligere, når der inddrages økonomiske, politiske og forvaltningsmæssige normer i
dette billede. Det betyder reelt, at borgeren anbringes i en situation, hvor det
ikke er muligt at orientere sig i den normverden, der har afgørende betydning
for, om den pågældende fx kan få et fleksjob.
Det er ikke muligt for en borger at gennemskue, hvorledes den økonomiske og politiske kompleksitet slår igennem i den enkelte sagsbehandling og
eventuelt fratager ham eller hende en eller flere rettigheder. Efter min bedømmelse bør dette problem løses ved, at man i højere grad taler om social
retfærdighed end om retssikkerhed og navnlig påpeger tre elementer i forestillingen om social retfærdighed. Først udgangspunktet i borgerens etiske
autonomi, dernæst en beskyttelse heraf i kraft af juridisk autonomi og endelig
muligheden for at være medforfatter på det regelgrundlag og den vurdering af
de faktuelle omstændigheder, der konkret indgår i hendes eller hans egen sag.
Som situationen er i dag, kan man tale om en økonomisk lex superior, der
virker som en skjult dagsorden. Der gives udtryk for, at love og regler overholdes, og borgeren får de rettigheder, som han har krav på efter socialretten,
mens der reelt er tale om, at den relevante lovgivning er underlagt et økonomisk fortolkende herredømme. Der er i den forbindelse set eksempler på, at
det økonomiske herredømme har anvendt dele af socialretten til et disciplinerende formål (retssikkerhedslovens § 10). Der er således behov for, at den
medinddragelse, der foretages af borgeren, ikke alene hviler på oplysninger
om sagsbehandlingsrettigheder og materielle pligter og rettigheder, men tillige om økonomiske, politiske og forvaltningsmæssige normer af betydning for
sagen.
Hvis der eksempelvis er truffet en beslutning om, at der maksimalt kan
tildeles 110 fleksjob, og denne grænse er overskredet, når borgeren henvender sig til kommunen, bør det indgå i informationen til denne, at den reelle
grund til, at personen ikke kan få fleksjob er, at det fører til overskridelse af
den økonomiske ramme, som kommunalbestyrelsen har lagt. En sådan meddelelse må naturligvis virke forvirrende for borgeren og krænke hans retsbevidsthed, hvis han i øvrigt har en begrundet opfattelse af, at han opfylder de
juridiske betingelser for at få et fleksjob.
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Når dette problem ikke har været så tydeligt fremme i de mange drøftelser
af socialt arbejde, hænger det efter min opfattelse sammen med, at økonomiske, politiske og administrative normer ofte har karakter af skjulte dagsordener, der fortolkende virker ind på juraen og ofte fratager borgeren nogle velfærdsrettigheder, som denne efter lovgivningen har krav på. Det videre udgangspunkt i den retspolitiske del må være, at der kan opstilles nogle retlige
og økonomiske principper, der har mulighed for at ændre på denne situation.
Det er vigtigt her at understrege, at jeg ikke med ændring forstår, at borgeren
nødvendigvis skal have et fleksjob, men derimod at han skal have det, hvis
der forefindes en lov, der giver ham et retskrav på denne velfærdsydelse.

16. Retspolitisk forslag: Skitse til en forenklet narrativ social retsanvendelsesmodel, der understøttes af borgerkrav på godtgørelse ved krænkelser
16. Retspolitisk forslag: Skitse til forenklet narrativ model
Jeg er nu nået dertil, hvor jeg på baggrund af det foregående skal se, om det
er muligt at komme med mere konkrete rets- og fagpolitiske forslag, der kan
bane vej for en praktisk social retslære, der er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den ideale retslære og bør kunne implementeres i en real institutionel sammenhæng. Fokus er stadig den levede socialret eller den retsanvendelse, der udfoldes i de sociale institutioner – navnlig i mødet mellem borger
og socialarbejder.
Det rets- og fagpolitiske forslag består af to elementer. En forenklet narrativ retsanvendelsesmodel, der bygger på forholdsvis få punkter, som indeholder kernen af de immaterielle, processuelle og materielle rettigheder. Forenklingen bevirker, at en række detailsituationer ikke vil være omfattet af retsanvendelsen i første instans i nogle tilfælde, men naturligvis vil blive inddraget i
fx en ankesag. Denne del af det retspolitiske forslag bygger på den opfattelse,
at juristers model for retsanvendelse ikke er velegnet som model for socialarbejderes retsanvendelse.
Erfaringerne viser imidlertid, at professionsvaner og økonomisk regulering har en tendens til at tilsidesætte sådanne forslag. Det vil derfor, som det
andet element være hensigtsmæssigt at understøtte en sådan socialarbejdermodel med en økonomisk incitamentstruktur, som giver borgeren kompensation i form af en godtgørelse, hvis de elementer, der fremgår af socialarbejdermodellen, ikke er til stede i den konkrete retsanvendelsesproces. Der er
ikke tale om et retsøkonomisk forslag, nærmere et økonomisk-retligt forslag.
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a.
Udgangspunkt: En moralsk degenereret social retsorden
Det moralsk degenererede ved den nuværende sociale retsorden består i et
dobbelt fænomen, der inddrager både jurister og socialarbejdere. Begge faggrupper har det til fælles, at de ikke anerkender hinandens opfattelse af de
sociale realiteter. Juristerne bedriver forskning og skriver lærebøger i socialret, der ofte har en ideologisk karakter, der retter sig mod et teknisk fænomen
vedrørende denationalisering af retskilder og værdifortolkning af disse. Heraf
følger en beskrivelse af den sociale retsorden, som ikke bestræber sig på at
forklare den realitet eller virkelighed, som socialretten i den institutionelle
praksis eksisterer i. Dette er konsekvensen af en uheldig juridisk tradition,
hvor juridisk forskning ikke inddrager teorier om, hvorledes samfundet og
institutionerne fungerer.
Retssociologen Roger Cotterrell skriver i et afsnit om The Social Basis of
Law, at et af de største problemer for retssociologien er, at ikke alene jurister
men mange mennesker i al almindelighed foretager en separation af det juridiske fra andre aspekter af livet (Cotterrell 1992, side 16f). Han formulerer
det således:
»One of the most important characteristics of law seen from this professional standpoint
has been its intellectual isolation. Law has been envisaged in such a way that as doctrine
and professional practice it can be analysed and understood in terms of its own internal
categories and without reference to the social environment within which it develops.«

Zahle er inde på lignende betragtninger, hvor han nærmere behandler retsfilosofiens situation. Han påpeger, at faget er i krise, ikke alene på Københavns
Universitet, men også ved institutioner i Europa og i USA. Zahle opregner en
række krisetegn, hvor det i nærværende sammenhæng navnlig er det tredje
krisetegn og de efterfølgende, der er af interesse. Han formulerer det bl.a.
således (Zahle 2003, side 1):
»Et tredje krisetegn er retsfilosofiens plads i de akademiske afhandlinger – ph.d.- og doktorafhandlinger. I sådanne afhandlinger skal der efter de gældende regler og den herskende
kultur gives en redegørelse for den teori og metode, der er gjort brug af. Det er vel i og for
sig meget naturligt. Problemet er, at mange forfattere (men igen: ikke alle!) er usikre på,
hvad de skal skrive om, for disse forfatteres akademiske arbejder er ikke baseret på et
reflekteret valg af teori og metode. De er ikke gået igennem en retsfilosofisk overvejelse
af, hvordan deres emne og undersøgelsen af det kunne være formet efter forskellige teorier,
hvad hver af teorierne ville have betydet for deres arbejde, således at der på dette grundlag
kunne argumenteres for valget af den teori og metode, der blev brugt. Snarere er det indledende afsnit om disse emner et nødtørftigt resume af, hvad forfatteren har opfanget på et
forskerkursus om teori og metode, eller de er skrevet ved afslutninger af skriveprocessen
som et resume af, hvad forfatteren for længst uden nærmere refleksion har gjort. – På den
anden side er de principielle problemer, som forfatteren er stødt på, ofte ikke dækket af
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retsfilosofien, som den almindeligvis opfattes, og doktorafhandlinger drøfter dem derfor
slet ikke.«

Håkan Hydén er inde på lignende betragtninger. Han skriver, at juraen ikke
som andre teoretiske samfundsvidenskaber søger at forklare den verden, vi
lever i, men i stedet for antager, at verdenen kan forstås ud fra regelsystemet
(Hydén 2001, side 11). Det betyder, at retsvidenskaben og samfundsvidenskaberne repræsenterer forskellige perspektiver på retten, der bygger på hhv.
kendskab til retsreglernes indhold og fortolkning af disse i et slags internt
fortolkningsperspektiv.
Cotterrell, Zahle og Hydén har efter min bedømmelse fat i en central pointe, når de påpeger, at retsdogmatikken er isoleret fra andre dele af samfundsvidenskaberne. For egen regning vil jeg tilføje, at der er det yderligere problem, at den retsdogmatiske selvforståelse hos toneangivende socialretlige
forfattere ofte er, at det er en reel, praktiseret virkelighed, man forholder sig
til.
Som jeg beskrev i 1. del, kan man ikke udforme en socialret, der gør krav
på at forstå den levede socialret i de sociale institutioner, uden man bygger på
en bestemt samfundsmodel, fx en senmoderne opfattelse, hvor top-down og
bottom-up normer er i spil med horisontale normer fra andre samfundsvidenskabelige felter fx økonomi, politik og forvaltning. Hvis man reducerer sin
retsforståelse så meget, at disse elementer skæres fra, kommer man til at skildre en retlig virkelighed, som ikke kan genkendes i den socialretlige institutionspraksis, men givetvis er meningsfuld i en isoleret intellektuel og socialretlig verden.
Navnlig det velfærdsretlige område lider under et betydeligt savn af forståelsesrammer, der kan betyde en meningsfuld forståelse for retsanvendere,
der ikke har juridisk baggrund. Cotterrell nævner, at kun få personer ud over
jurister kan overskue det mysterium, der indeholdes i tusindvis af juridiske
rapporter, lovgivning, traktater, myndighedernes praksis kombineret med
fortolkningsprincipper, retskilder mv. (Cotterrell 1992, side 16). Samtidig
peger han på et yderligere fænomen, der svækker navnlig velfærdsretten
ganske betydeligt. Nemlig rettens konkrete forankring i et større menneskeligt fællesskab. Han fremhæver den engelske common law tradition, hvor
retten udviklede sig langsomt og pragmatisk igennem domstolenes praksis,
og på den anden side lande, hvor lovgivningen produceres i en stadig større
hast. Det savner mening i dag at tale om, at fx socialretten er rodfæstet i et
større eller mindre menneskeligt fællesskab. Kun meget få har et mere generelt overblik over dette felt. Denne kombination af en forskerinteresse, der
isolerer sig fra den levede socialret, og en hastigt skiftende lovgivning, hvor
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ændringer ofte sker ud fra konkrete sager og ikke inddrager forskningsmæssige perspektiver, vanskeliggør forestillingen om et velegnet retsgrundlag for
udøvelse af social retfærdig retsanvendelse i de sociale institutioner.
Efter min bedømmelse forekommer det både urealistisk og uhensigtsmæssigt at forestille sig, at socialarbejdere skal overtage den særlige tænkemåde,
som jurister er blevet socialiseret ind i. Navnlig det efterhånden meget store
antal tekniske fremstillinger af retskilderne og den juridiske metode, hvor der
forudsættes viden om lovgivning, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger, betydningen af retspraksis, sædvaner mv. Hertil kommer komplicerede
fortolkningsregler, der indeholder principper for ordlydsfortolkning, modsætningsfortolkning, analogifortolkning, formålsfortolkning og betydningen af
forarbejder og efterarbejder til lovgivningen. Dette kombineres i nyere fremstillinger (fx Evald 2000, side 62) med et værdikatalog, som indgår i et kompliceret juridisk argumentationsmønster. Problemet består i høj grad af den
intellektuelle isolation, som Cotterrell omtalte, hvor jurister og juridiske forskere kan blive i deres eget lukkede univers, hvor retsordenen og normindhold kan beskrives hensigtsmæssigt og velfungerende.
Socialarbejdernes professionskultur synes heller ikke at tillægge den sociale retsorden forpligtende moralsk karakter. Professionskulturen indeholder
ikke en sproglighed, hvorved der kan føres en meningsfuld samtale om elementære forvaltningsretlige problemstillinger, ligesom undersøgelser foretaget af Steen Bengtsson, Marianne Skytte og Tine Egelund peger i retning af,
at retlig regulering prioriteres lavt i det sociale arbejde. Der er naturligvis en
sammenhæng mellem juristernes tilgang til den sociale retsorden og socialarbejdernes. Man kan hævde, at det må være juristernes opgave at udforme
metodiske redskaber, der er velegnede til brug for ikke-juristers retsanvendelse i praktisk socialt arbejde og at de ikke har løst denne opgave tilfredsstillende.
Sammenfattende synes det berettiget at tale om en moralsk degenereret
social retsorden, der er karakteriseret ved, at den juridiske forskning og de
praktisk arbejdende socialarbejdere ikke har en særlig interesse for socialrettens implementering i de sociale institutioner. Socialministeriet har kendskab
til den manglende implementering af socialretten, hvilket også afspejler sig i
en række tiltag fra ministeriets side gennem de seneste år. Der har været holdt
en række møder med forskellige eksperter, hvor jeg også selv har deltaget.
Spørgsmålet har været, hvordan vi får socialretten til at virke i praksis.
I 1998 kom så retssikkerhedsloven, der som en særlig forvaltningslov på
det sociale område skulle rette op på forholdene navnlig igennem tidsfrister,
medinddragelse af borgerne og et forenklet klagesystem. Da retssikkerhedsloven imidlertid ikke medførte den store ændring, blev det næste store tiltag
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den såkaldte arbejdsevnemetode, der indtil videre synes at være svaret på de
opståede problemer. Det er imidlertid ikke muligt, fx igennem en retssikkerhedslov at implementere socialretten, da retssikkerhedsloven selv er en lov og
derfor omfattet af den specielle holdning til retlig regulering inden for det
sociale område. Arbejdsevnemetoden har givetvis større succes, da socialarbejdere i høj grad forbinder sig selv og deres profession med metodekoncepter.
Grundlæggende er problemet ved disse tiltag, at de arbejder med en forestilling om en moderne hierarkisk retsorden og stræber efter ensartet retsanvendelse i hele landet. Endvidere inddrages ikke det normpluralistiske problem. Formålet med Den Sociale Ankestyrelse er således at skabe retsenhed,
og arbejdsevnemetoden, der som ideal har den socialmedicinske anamnese,
har samme overordnede formål. Det er efter min bedømmelse tvivlsomt, om
disse tiltag vil have den ønskede effekt, da de ikke bygger på forestillinger
om en senmoderne normpluralistisk retsorden, men på naturvidenskabeligt
prægede tankegange, som man kan genfinde fx hos Ross.
1. De samfundsmæssige grundvilkår
I 2. del analyserede jeg den faktiske sociale retsorden og sammenholdt den
med den juridiske idealfordring. Denne analyse tegner et billede af et udsnit
af socialarbejdernes professionskultur og den juridiske selvforståelse. På
grundlag af disse to billeder samt retsfilosofisk og retssociologisk litteratur
blev der i 3. del opstillet en ideal social retslære. Opgaven i dette hovedafsnit
er med udgangspunkt i de tre billeder at udvikle et fjerde, der er karakteriseret
ved at være operationelt for socialarbejdere og fagligt accepteret af jurister.
Analysen af den faktiske retslære viste, at en række forvaltningsretlige
grundbegreber som fx officialmaksimen, kontradiktion, medinddragelse af
borgeren, begrundelser og skønsudøvelse kun meget svagt er til stede i det
praktiske sociale arbejde. Samtidig står juristers metodeforståelse i vejen for
en hensigtsmæssig implementering af et juridisk tankesæt, der kan praktiseres
i det sociale arbejde.
Det er næppe realistisk, at socialarbejderne som en anden dommer Herkules skulle kunne besidde omfattende humanistiske egenskaber, stor socialfaglig indsigt og beherske den juridiske selvforståelse med indsigt i retskilder og
fortolkningsprincipper i en verden, hvor lovgivning hastigt ændres og den
socialretlige regelproduktion er større end nogensinde. Der må derfor tilvejebringes en juridisk tænkemåde, som vil have en chance for at kunne vinde
gehør i socialarbejderkredse, og som kan indgå løbende i en fælles dialog
mellem socialarbejdere, social forskning og juridiske forskere.
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2. Identitet og immaterielle rettigheder
Den opfattelse af socialretten, jeg har tilkendegivet i idealmodellen for en
retslære for det sociale område, deler en fællesmængde med det sociale arbejdes selvforståelse. Det forekommer derfor hensigtsmæssigt, at denne fællesmængde danner en platform for forståelse af det sociale arbejde og socialretten, som er mulighedsbetingelser for, at en borger kan udvikle en vellykket
social identitet. At nå dette mål forudsætter, som bl.a. påpeget af Honneth og
Forst, en form for retlig regulering, der kan understøtte borgernes muligheder
for udvikling af selvværd og deres muligheder for så vidt muligt at forfølge
deres egen vision om det gode liv.
3. Immateriel socialret
I den samfundsvidenskabelige forskning, herunder den juridiske, har der
været en liberalistisk–socialistisk tendens til enighed om, at det socialpolitiske handler om fordelingen af materielle ydelser. De anerkendelseskampe,
der føres, handler i høj grad om fordelingspolitik og i forskningen er det som
oftest fordeling af penge- og serviceydelser, der er omdrejningspunktet. Det
nærmeste, man inden for juraen kan komme, er formentlig det retsområde,
der betegnes som immateriel ret, hvorefter der kan opnås retsbeskyttelse af et
litterært og kunstnerisk værk, hvis visse betingelser er til stede. Det er ikke
den slags immaterielle ret, der er i fokus her. Forskellen til den velkendte
juridiske immaterielle ret er, at det sociale begreb om immaterielle rettigheder
er et krav om at blive set og forstået, som et unikt menneske.
Det er ikke nogen nyhed på det sociale område at fremhæve noget immaterielt som grundbetingelsen for, at socialt arbejde kan lykkes. Sætninger som
»den gode samtale«, »mennesket i centrum« og lign. har været brugt gennem
mange år. Det nye er at se den immaterielle ret i det sociale arbejde som en
del af sagsbehandlingsrettighederne og de materielle rettigheder samt et forsøg på at kæde denne særlige ret sammen med det enkelte menneskes mulighed for at udvikle en heldig identitet. Inden for socialt arbejdes praksis har
man i alt for høj grad satset på de gode viljer, som vejen til ordentlige kommunikative relationer til borgerne. Forskningen peger imidlertid i retning af,
at disse gode viljer ikke kan overvinde de strukturelle magtforhold, der ofte
udspringer af den institutionelle dømmekraft. Der må derfor tænkes anderledes, hvis dette helt centrale udgangspunkt – immaterielle rettigheder – mere
konkret skal kunne implementeres i de sociale institutioner.
4. Socialret og økonomistyring på en ny måde
Mit forslag skal kunne imødegå nogle faktuelle problemer. De er forbundet
med det, jeg har betegnet som juraens og etikkens autoritetstab, den specielle
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socialarbejderkultur og nye samfundsfaglige professioner, som har ført til det,
som jeg sammenfatter under betegnelsen den moralsk degenererede sociale
retsorden. I næste afsnit vil jeg nærmere udvikle to tiltag, som efter min bedømmelse måske ikke løser de i denne afhandling skitserede problemer, men
dog kan medvirke til en forbedring. Der er tale om et forsøg på at implementere den ideelle sociale retslære som en praktisk mulig social retslære. Det
fordrer, at tanken om tekniske retskilder og kendskab til det tekstkorpus, der
knytter sig hertil, gives en sekundær placering og erstattes af nogle retlige
fælles elementer til brug for socialt arbejde. Sådanne fælles elementer træder
i stedet for retskilder og metodelæren ud fra den betragtning, at det næppe er
sandsynligt, at socialarbejdere fremover vil læse lovtekster, bekendtgørelser,
cirkulærer, forarbejder, domme mv. eller tilegne sig juristers særlige metodeog fortolkningsteorier.
Baggrunden for at foreslå en anden tilgang til den sociale retsanvendelse
er ikke alene det empiriske studie i denne afhandling, der viste, at det ofte var
vanskeligt at føre en blot nogenlunde juridisk kvalificeret samtale om elementære sagsbehandlingsregler med socialarbejdere. Også Christensen og
Andenæs er nået til lignende konklusioner (Chirstensen 1980, kap. 1 og Andenæs 1989, side 179). På dette grundlag har jeg fundet det nødvendigt med
en særlig socialretsfaglig model, der er forenklet i forhold til en sædvanlig
juridisk tankegang, men samtidig styrker borgerens retsposition.
Forenklingen vil givetvis betyde, at en række nuancer og specielle problemstillinger ikke bliver indfanget, men på den anden side medføre en ganske betydelig forøgelse af borgerens mulighed for at blive reelt medinddraget
i sin egen sag. Retskilde- og metodelæren bør være et noget tilbagetrukket
grundlag i det pædagogiske arbejde med uddannelse af socialarbejdere, hvor
hovedvægten bør ligge på en særlig socialarbejderretlig tænkemåde, som jeg
her betegner de retlige fælles elementer. I ankeinstanserne, hvor jurister deltager, er den traditionelle juridiske tænkemåde udgangspunktet, mens de
retlige fælles elementer tjener som en art målestok for, hvorvidt socialarbejderen konkret har levet op til god institutionel socialretlig praksis.
Retsanvendelsesmodeller skaber imidlertid ikke forandring, og der er
næppe grund til at antage, at udviklingen af sådanne retlige fælles elementer
uden videre vil vinde indpas i de sociale institutioner. For at fremme implementeringsprocessen forekommer det mig hensigtsmæssigt at indføre en
lovregel, der omhandler godtgørelse for krænkelse af borgerens retsposition i
forbindelse med social sagsbehandling. En sådan regel bør omhandle situationer, hvor kommunen forsømmer at tilrettelægge behandlingen af de enkelte
sager på en sådan måde, at borgeren har mulighed for at agere i sin egen sag.
Et sådant økonomisk incitament bør kædes sammen med de retlige fælles
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elementer, sådan forstået at hvis det ikke konkret fremgår af borgerens journal, at sagsbehandleren i det væsentligste har handlet i overensstemmelse
med de retlige fælles elementer, er borgeren berettiget til en godtgørelse.
5. Narrativ retlige fælles elementer understøttet af en økonomisk incitament
struktur
Formålet med første del af dette afsnit er at udvikle et alternativ til den traditionelle retskildelære til brug for socialt arbejde. Der vil være tale om nogle
fælles retlige elementer, som må antages at være velegnede i en retsanvendelsesproces, hvor perspektivet er fremadrettet imod løsning af sociale problemer og ikke bagudrettet med henblik på at træffe en retlig afgørelse. I anden
del af afsnittet skal jeg fremkomme med et forslag til en økonomisk incitamentsstruktur, der har til formål at fremme implementeringen af de retlige
fælles elementer.
6. Fra retskilder til retlige narrativer
Indledningsvis er spørgsmålet, om retskilderegler er noget, man kan supplere
eller korrigere. Det må antages, at juridisk retskilde- og metodelære bliver til i
et historisk perspektiv, hvor forskellige opfattelser drøftes i forskningsmiljøerne og udkrystalliserer sig som mere eller mindre anerkendte retskilder. Ser
man på dansk retskildelære, lader det sig næppe gøre at pege på en enkelt
fremstilling som den toneangivende blandt jurister. På Århus Universitet
doceres en opfattelse af retskilderne, som varierer ganske betydeligt fra Zahles fremstilling, og det er næppe muligt at sige noget om, hvilken retskildelære praktiske jurister henholder sig til. Der er dog næppe tvivl om, at alle teorier er enige om, at lovgivning med forarbejder og myndighedernes praksis er
den helt overvejende måde at orientere sig på som jurist.
En af de store nydannelser, som H.L.A. Hart tilførte retslæren, var argumentationen for det, han kaldte sekundære regler (Hart 1994, kap 6). Han gør
op med den tidligere befalingsteori, navnlig udviklet af Austin, hvor en suveræn ikke er bundet af andre regler eller befalinger end sine egne. Hart peger
på, at et væsentligt grundtræk ved det moderne retssamfund er, at det også
bygger på regler, som ikke kommer fra et politisk system, men fra juridisk
forskning. Han henviser til forskellige former for retskilde- og metodelæreregler, der systematiserer og fortolker det, vi i almindelighed forstår ved retsregler. Der eksisterer altså et regelsæt udviklet af retsvidenskaben, der udpeger de relevante retsregler og angiver retningslinjer for fortolkning og anvendelse.
Hart antager, at retskildereglerne ikke blot er frit formuleret men ofte viser
sig ved at blive anerkendt gennem brug af domstolene, forvaltningen og pri391
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vatpersoner, der optræder i retsforhold. Betegnelsen »rule of recognition« er
en god betegnelse. Man kan oversætte det med regler, der anerkendes, og
tilføje: til brug for praktisk retsanvendelse.
Det er ikke muligt på baggrund af de empiriske studier at opstille retsanvendelsesregler for praktisk socialt arbejde. Det ville føre til en henvisning til
den faktiske retsanvendelse, der efter min bedømmelse er uacceptabel. Opgaven er derfor at udvikle et alternativ til retskilderne til brug for socialarbejdere, dvs. ikke-jurister, som nyder anerkendelse både hos jurister, i socialarbejderkredse og i den sociale forskning. På samme måde som ved almindelige
retskilderegler er sådanne undergivet løbende forskning. Det vil betyde, at det
forslag, jeg kommer med om retlige fælles elementer, står og falder med,
hvorvidt det bliver anerkendt i det juridiske og socialfaglige miljø og videreudviklet i de tilsvarende forskningsmiljøer.
De retlige fælles elementer adskiller sig grundlæggende fra traditionelle
retskilder på to punkter. For det første ved at de i højere grad opgiver et teknisk sprog og søger at formulere sig et dagligdags narrativt sprog, der egner
sig til en retlig forståelse af et forløb. For det andet ved at de fælles retlige
elementer består af retlige normer, som ikke er sammenfaldende med de
retskilder, som de søger at indfange i det narrative sprog. Den detaljerigdom,
som fx forvaltningsloven og retssikkerhedsloven består af i form af lovtekster, myndighedernes og domstolenes praksis tillige med omfattende vejledninger, er reduceret til nogle forholdsvis enkle narrativer, der uundgåeligt vil
føre til, at en række detaljer tabes af syne. Det er en forskningsmæssig opgave
at forbedre de fælles narrative retlige elementer, efterhånden som der indhøstes erfaring med disse.
7. Fra teknisk sprog til narrativer
Det kendetegner socialretten, at den er omfattende, hurtigskiftende og består
af et ganske omfattende tekstkorpus. Ændringerne er størst på det materielle
område, men der ses efterhånden også hastige ændringer på det forvaltningsmæssige område – fx vedrørende retssikkerhedsloven og tilkomsten af persondataloven.
Ved retlige narrativer forstår jeg tekststykker, hvor formålet ikke er at
ordlydsfortolke enkelte begreber i teksten men derimod at få en mening ud af
teksten som en fortælling med et plot. Det betyder naturligvis ikke, at man
ikke kan drøfte enkelte sætninger, begreber eller andet, men det væsentlige er
den mening, der lægges i teksten og får den til at fremstå som en fortælling
med indledning, handling og afslutning. Det nærmeste forbillede, jeg umiddelbart kan komme i tanke om, er reglerne i Danske Lov, der har en vis fortællingsstruktur, men som alligevel også på en række punkter giver anledning
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til tolkning af enkelte ord. Nævnes kan Danske Lov 3-19-2, som stadigvæk
har stor praktisk betydning. Reglen lyder således:
»End giver Husbond sin Tiener, eller anden, Fuldmagt paa sine Vegne at forrette noget, da
bør Husbond selv at svare til hvad derudj forseis af den, som hand Fuldmagt givet haver,
og af hannem igien søge Opretning.«

Der er en begyndelse i denne fortælling, hvor vi har at gøre med en husbond,
der har en tjener. Indledningen på fortællingen er, at husbonden giver tjeneren
fuldmagt til at gøre noget på sine egne vegne. Herefter får vi at vide, at husbonden har ansvaret for, hvad tjeneren foretager sig og således må betale
erstatning til en tredjemand, hvis tjeneren har pådraget sig et erstatningsansvar i forhold til denne. Der er tale om en billeddannende bestemmelse, som
stadig spiller en fremtrædende rolle i dansk erstatningsret, når arbejdsgiverens ansvar for ansatte og deres eget ansvar skal bestemmes (Eyben og Isager, 2003, kap. 6). Plottet i den narrative læsning af DL 3-19-2 er, at husbonden overtager det ansvar som tjeneren måtte pådrage sig overfor gæster eller
forretningsforbindelser. Som en dybere indsigt ligger i dette plot, at tjeneren
gør arbejdet i husbondens interesse og er valgt til tjenerjobbet af husbonden.
Heroverfor står det moderne retssprog, som ikke mindst pga. en naturvidenskabeligt præget tankegang i retsteorien ofte har et meget teknisk præg.
Kombineret med den hastige produktion af nye regler, er der tale om et uhensigtsmæssigt grundlag – navnlig på det forvaltningsmæssige område for en
praktisk social retslære.
De narrative retlige fælles elementer er tænkt som et sæt fortællinger, der
ikke eksisterer i form af kendsgerninger eller traditionelle retsregler, men er
udvalgt med det formål at være »den forhåndenværende viden« om socialret i
bred forstand. Som anført i 1. del er den forhåndenværende viden en viden,
der indgår i den daglige intersubjektive verden. Håbet er, at disse fælles elementer kan blive en del af den institutionelle dømmekrafts sprog og dermed
handlingsvejledende i socialarbejdernes praksis. Schütz udtrykker det således
(Schütz 1975, side 61):

»Al tolkning af denne verden er baseret på et lager af tidligere oplevelser af den, vor egne
og dem, der er overgivet os af vores forældre og lærere, oplevelser, som i form af »forhåndenværende viden« fungerer som et referenceskema.«

Hensigten med at udvikle narrative retlige fælles elementer er at tilføre socialarbejderen en forhåndenværende viden i Schütz forstand, således at denne
viden kan fungere som referenceskema i den retlige del af det sociale arbejde.
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Det kræver en indlæring, der har karakter af en proces, hvor man med
udgangspunkt i den velkendte lovgivning, fx forvaltningsloven, retssikkerhedsloven, offentlighedsloven, persondataloven og ombudsmandens principper om god forvaltningsskik, nøje gennemgår de enkelte regler men løbende
lader dem sammenfatte i de retlige fælles elementer, som er dem, der skal
tages med og danne grundlag for det professionelle arbejde. Målet er, at disse
fælles elementer kan identificere de retlige principper fra sagsbehandlingsprocessens begyndelse hen over forløbet til afslutningen uden afbrydelser,
hvor socialarbejderen kun undtagelsesvis skal slå op eller finde retsanvendelsesmodellen frem. Målet er, at de retlige fælles elementer sætter sig igennem
som en integreret del af dagligdagens professionskultur i de sociale institutioner. Selv om der er tale om en nedjustering i forhold til juristernes idealfordring, udgør de fælles retlige elementer en ganske betydelig opprioritering i
forhold til den faktiske retsanvendelse, således som den blev afdækket i 2.
del.
8. Hjemmel – legalitet
Hensigten er, at de retlige fælles elementer navnlig styrker sagsprocesreglerne og borgerens mulighed for at deltage i fortolkning af de materielle retsregler og skønsudøvelse. Den største betydning for de retlige fælles elementer er
således at sikre borgerens deltagelse, hvor der er mulighed for fortolkning,
skønsudøvelse og sikring af, at borgeren får de rettigheder, som han eller hun
har krav på. En betydelig del af de retlige fælles elementer har karakter af
sikring af immaterielle og processuelle rettigheder og dermed med betydning
for forståelsen og fortolkningen af de materielle regler. Legalitetsprincippet,
således som det kendes i dag, har sin traditionelle betydning, navnlig i ankesager og ved domstolsbehandlingen.
I førstegangsretsanvendelsen kan man tale om en særlig form for socialarbejderlegalitet, hvor legalitetskravet er opfyldt, såfremt de narrativer, som de
retlige fælles elementer indeholder, indgår som retlige fortællinger i sagsbehandlingsprocessen. Det betyder ikke, at fx Det sociale nævn eller Den Sociale Ankestyrelse vil komme til, at der forelå sagsbehandlingsfejl eller andre
forhold, der bevirker at en afgørelse er ugyldighed. Formålet med de retlige
fælles elementer er godt nok at forebygge og undgå sagsbehandlingsfejl og
derved minimere risikoen for fejlagtige afgørelser, men disse fælles elementer er ikke udtømmende, da de ikke kan angive alle de ofte komplicerede
regler, som findes på det forvaltningsretlige område.
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Lad mig give et eksempel. Forvaltningsretten indeholder en række regler,
der skal beskytte borgeren imod, at en række personlige oplysninger om denne ikke kommer ud til en videre kreds end højest nødvendigt. Forvaltningsloven indeholder omfattende regler herom, der med udgangspunkt i straffelovens § 152, tager stilling til, hvilke oplysninger som er fortrolige og belagt
med tavshedspligt, hvad konsekvenserne er af uberettiget videregivelse, og
hvilke informationer der må videregives. Reglerne om tavshedspligt har i høj
grad en teknisk karakter, og jeg har endnu ikke mødt en socialarbejder, der er
fortrolig med disse regler i alle detaljer. Derimod er der en bred forståelse for,
at der skal iagttages tavshedspligt, og at der er visse hensyn til borgeren, men
disse hensyn og reglerne herfor har ofte en diffus karakter hos socialarbejderen.
Hertil kommer lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31.
maj 2000). Denne lov tjener et formål, der er beslægtet med reglerne om
tavshedspligt, samtidig med at man på en hensigtsmæssig måde kan anvende
informationer om borgerne i elektroniske registre. Persondataloven er stort
set ukendt i de sociale institutioner til trods for alle gode intentioner. Loven er
i sin opbygning teknisk kompliceret, og det ligger efter min bedømmelse
uden for det rimelige at forlange, at en socialarbejder i sit praktiske arbejde
skal have kendskab til de sondringer og detaljerede regler, der indgår i denne
lovgivning. Følgen er, at disse regler eksisterer som abstrakte, til dels ukendte
rettigheder, som ikke tillægges betydning i det konkrete sociale arbejde.
Borgeren oppebærer således ikke disse rettigheder i det institutionelle
arbejde, selv om Danmark kan henvise til, at man har implementeret det EUdirektiv som ligger til grund for loven. Det bekymrende ligger i, at såvel
reglerne om tavshedspligt som loven om behandling af personoplysninger
indeholder nogle væsentlige retlige hensyn i forhold til den enkelte borgers
immaterielle ret, og hermed muligheden for vellykket identitetsdannelse. Der
er tale om en afvejning af, hvilket niveau der skal anlægges i det sociale arbejde, for at man kan tale om acceptabel retsanvendelse. Mine analyser har
ført mig til den konklusion, at en narrativ retlig model kun vil kunne føre til
en øget anerkendelse af borgeren som juridisk og dermed som etisk person.
Tine Egelund og Lis Hillgaard skriver, at en profession søger at udvikle sit
eget særpræg bl.a. ved at omformulere andre professioners tilgange til egne
faglige termer og professionsforståelse. De beskriver socialrådgiverprofessionens udvikling på følgende måde (Egelund og Hillgaard 1997, side 87f):
»Professionsudviklingen foregår i et evigt samspil med den samfundsmæssige udvikling,
hvor nye tiders udfordringer stiller nye krav til kompetence, til styrkelse og revision af eller
opgør med den gamle kendte. Processen foregår ujævnt og ikke som en jævn stigning fra et
professionaliseringsniveau til lidt højere. Nogle gange går det måske nogle skridt tilbage i
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stedet for frem. Professionens medlemmers faglige landvendinger er en væsentlig drivkraft
i processen, men ikke den eneste. Værdiorienteringerne i det samfund, der muliggør professionens eksistens, er en mindst lige så væsentlig drivkraft.«

Der er tale om en god beskrivelse af, hvorledes en profession opretholder,
udvikler eller ændrer sin egen selvforståelse. Jeg har valgt betegnelsen fælles
elementer, da der er tale om et begreb, som er velkendt inden for den socialfaglige verden. Man taler om fælles elementer i socialt arbejde, som handler
om etik, helhedssyn, kontakt og kommunikation samt systematisk tænkning
og handling. Jeg skal ikke kommentere disse elementer, udover hvad jeg
tidligere har gjort, men blot anføre, at meningen med narrative retlige fælles
elementer er at indgå i den samlede forståelse af socialt arbejde. De narrative
retlige fælles elementer er således ikke juristernes særlige tænkemåde eller
forståelseshorisont og heller ikke entydigt socialarbejdernes. De retlige fælles
elementer kan ikke erstatte de enkelte regler i førstegangsretsanvendelsen.
Socialarbejderen skal fx i mange situationer angive den konkrete lovhjemmel,
ligesom den pågældende skal kunne redegøre for regler og praksis, således at
borgeren kan medvirke som medforfatter på det retlige grundlag.
b. En model for den forhåndenværende retlige indsigt
Betegnelsen narrativ dækker over, at de nedenfor skildrede fælles elementer
indeholder et tidsligt forløb med en begyndelse, en handling og en afslutning.
Inden for de enkelte faser er angivet nogle enkelte narrativer, der er tilstræbt
formuleret i et dagligsprog, hvor hovedpersonerne er borgeren og socialarbejderen. Valget af de narrativer, som indgår i de retlige fælles elementer, er
foretaget på baggrund af det empiriske studie og med det formål at styrke
borgeren som juridisk person. Meningen er ikke, at disse fælles elementer
skal læres på samme måde som retsregler. Hensigten er, at disse elementer,
over en periode, kommer til at indgå i socialarbejdernes forhåndenværende
viden, altså bliver en del af den professionelle kunnen. Ligesom bilisten som
nybegynder lærer ved hjælp af skemaer og tavler i et teorilokale, kan en socialarbejder tilegne sig indholdet, ideen og logikken i de retlige fælles elementer. Meningen er, at socialarbejderen, ligesom bilisten, gennem praktisk rutine
handler helhedsorienteret og intuitivt ud fra de fælles elementer.
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1. Narrative fælles elementer i retligt socialt arbejde
A
Sagens begyndelse
1
Borgerens etiske og juridiske autonomi er udgangspunktet for tilrettelæggelsen
af, hvordan borgeren konkret kan inddrages i sin
egen sag. Det betyder, at
borgeren bør opleve, at
socialarbejderen anerkender
hans eller hendes selvforståelse, selv om der ofte kan
være socialfaglige grunde til
at påvirke dele heraf. Borgeren er ubetinget medlem
af samfundets og kommunens retsfællesskab.
2
Borgeren skal løbende – i
det omfang han eller hun
magter det – være medfortolker af sin egen socialhistorie, kommunens praksis
og retligt materiale, som
konkret er relevant. Det
forudsætter, at borgeren har
forstået og har haft konkret
mulighed for at drøfte sagens faktiske sociale og retlige grundlag med socialarbejderen. Intet sagsbehandlerskridt, der har betydning
for den reelle medvirken,
må foretages, før borgeren
har et fyldestgørende informationsgrundlag.
3
Af hensyn til fortrolighedsforholdet som er betydningsfuldt for borgerens etiske og juridiske autonomi,
rettes der ikke henvendelse,
eller indhentes data, til eller
fra nogen uden for forvaltningen uden borgerens udtrykkelige accept.

B
Sagens forløb
1
Sagens oplyses af socialarbejderen i samarbejde med
borgeren. Ansvaret for tilstrækkelig oplysning påhviler socialarbejderen. Ønsker
borgeren, at nogle informationer ikke skal inddrages, må
sagen behandles uden inddragelse af disse, hvilket ofte
fører til en svækkelse af et
optimalt forløb.

C
Sagens afslutning
1
Lakmusprøven på vellykket socialt arbejde er, at
borgeren har oplevet, at
hans eller hendes etiske
og retlige autonomi har
været anerkendt. Forudsætningen herfor er, at
borgeren faktisk har haft
mulighed for at medvirke
uden tilstedeværelse af
skjulte dagsordener.

2
Skønsudøvelse foretages i
samarbejde med borgeren. I
centrum for skønsudøvelsen
står borgerens etiske autonomi, den relevante lovgivnings formålsbestemmelser,
kollektive politiske mål og
hensynet til alle og enhver.
Socialarbejderen har det
endelige skønsprivilegium.
Uoverensstemmelser journaliseres.

2
Tilkendegiver borgeren
direkte eller indirekte utilfredshed med forløbet,
drøfter socialarbejderen
og borgeren de tvivlsomme punkter, og socialarbejderen genovervejer sagen.
Afgørelser, der ikke giver borgeren medhold,
skal altid begrundes forståeligt og konkret.
Foretages der ingen
ændringer, refereres de
tvivlsomme punkter i
journalen.
3
Socialarbejderen orienterer om klagemuligheder
og hjælper borgeren med
at udforme klagen, medmindre denne ikke ønsker
dette.

3
Borgeren og socialarbejderen fortolker reglerne om de
relevante sociale ydelser og
eventuelle pligter i lyset af
den konkrete sag. Som fortolkningsramme gælder borgerens etiske autonomi, den
relevante lovgivnings formålsbestemmelser og hensynet til alle og enhver. Socialarbejderen har det endelige
fortolkningsprivilegium. Ved
uoverensstemmelser journaliseres de drøftede fortolkninger.
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Disse fælles elementer indeholder ord og begreber, som ikke uden videre er
kendte. Jeg skal derfor knytte nogle kommentarer til disse fælles elementerne.
For at bruge disse kræves en forståelse for, hvad der menes med etisk og
juridisk autonomi. Jeg skal ikke redegøre for det på dette sted men henvise til
tidligere udlægninger. Det samme gælder punktet om, at borgeren ubetinget
er medlem af samfundets og kommunens retsfællesskab.
2. Sagens begyndelse. Felterne A 1-3
Disse felter indeholder en trinfølge, hvor plottet i feltet A 1 er, at udgangspunktet er borgerens vision om det gode liv. Fastholdelse heraf giver de optimale betingelser for et godt forløb. De to centrale immaterielle rettigheder
om anerkendelse af etisk autonomi og som juridisk person kommer til udtryk
i dette felt. I de to efterfølgende felter – A 2-3 – angives nogle narrativer, der
har til formål at understøtte plottet i A 1. Kernen i A 2 er, at borgeren skal
have konkret mulighed for at vælge, kommentere og være medfortolker af de
faktiske og retlige elementer, som indgår i sagen. Feltet dækker over de regler, der handler om borgerens inddragelse, fx retssikkerhedslovens §§ 4 og 5
og den vigtige regel om partshøring i forvaltningslovens § 19. Endvidere kan
nævnes Socialministeriets skrivelse nr. 9274 af 15/5 2003 om borgermedvirken, oplysningspligt, mv., der tjener til en præcisering af reglerne om borgerens medvirken, myndighedernes oplysningspligt og myndighedernes beføjelse til at indhente fortrolige oplysninger mv.
At borgeren er medforfatter, betyder ikke, at der kan digtes hvad som
helst. Han eller hun er bundet af den fortællingsramme, som sagen tager afsæt
i. Navnlig Dworkin har vist, hvorledes en retlig afgørelse, der opfattes som en
fortælling, sætter grænser for fortolkningsfriheden (Dworkin 1986, side 46ff).
Socialarbejderen har formelt fortolkningsprivilegiet, hvilket under normale
omstændigheder betyder, at han eller hun er den, der indestår for, at de faktiske og retlige fortællinger er fagligt acceptable. Feltet A 3 indeholder fortrolighedsfeltet. Plottet i dette felt siger til socialarbejderen: Svigt ikke den tillid
som jeg viser dig ved at fortælle om min sårbarhed.
3. Sagens forløb. Felterne B 1-3
Plottet i B 1 kan udtrykkes således: Du må ikke dømme mig, før du har sikret
dig, at alle relevante omstændigheder og informationer er til stede. Her er tale
om officialmaksimen, hvor hensynene retter sig mod medinddragelse, tilstrækkeligt faktisk grundlag og beskyttelse af borgerens integritet og privatliv. Det empiriske studie viste flere eksempler på, at der blev handlet på et
utilstrækkeligt grundlag. Felterne B 2 og 3 angiver det normative grundlag
for skønsudøvelse og fortolkning af retligt materiale. Det drejer sig om borge398
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rens etiske vision, den relevante lovgivnings formålsbestemmelser, kollektive
politiske mål og hensynet til alle og enhver. Disse felter tydeliggør, at skønsudøvelse og lovfortolkning ikke er fri, men bundet til nogle etiske og retlige
kriterier. Samtidig pålægges det socialarbejderen at journalisere uoverensstemmelser. Dette har betydning for en eventuel klagesag og spørgsmålet om
godtgørelse til borgeren, jf. nedenfor.
4. Sagens afslutning. Felterne C 1-3
Feltet C 1 viser tilbage til feltet A 1. Med andre ord, har borgeren oplevet, at
hans eller hendes immaterielle retlige behov er blevet imødekommet? Hvis
dette er tilfældet, er felterne C 2 og 3 uden betydning i de fleste tilfælde. Felterne C 2 og C 3 indeholder en procedure for, hvorledes socialarbejderen bør
forholde sig, hvis borgeren er utilfreds med sagsbehandlingsprocessen, resultatet eller begge dele. Først er spørgsmålet, om socialarbejderen kan og vil
ændre på de forhold, som borgeren peger på, og om der herved skabes tilfredshed hos borgeren. Hvis dette ikke er tilfældet, er opgaven at sikre, at
borgeren kender socialarbejderens begrundelser og gennem grundig journalisering, som borgeren gøres bekendt med, fastholde de punkter hvorom der er
uenighed. Sidste felt, der ofte er udtryk for et uheldigt forløb, hvor borgerne
oplever, at deres etiske og retlige behov ikke er imødekommet, angår klage
og klagevejledning.
Disse fælles elementer kan forstås således, at de dækker et langt forløb,
hvor der træffes en række enkeltafgørelser men kan også opfattes som fælles
elementer for en enkelt mindre sag, eller en del af et længere sagsforløb. Fælles elementerne i retligt socialt arbejde udgør samlet en fortælling, hvor plottet er borgerens immaterielle rettigheder, understøttet af delfortællinger om
proces- og materielle rettigheder. Fortællingsforløbet kan forstås således, at
det tilrettelægges, forløber og afsluttes med optimal hensyntagen til borgerens
etiske autonomi. Begrundelsen for dette fokus er som tidligere anført, at jeg
har defineret socialretten som en af flere mulighedsbetingelser for menneskelig opblomstring, som har forbindelse med borgerens mulighed for at opretholde kernen i sin egen identitetsfortælling.
Den etiske autonomi kan imidlertid ikke være uden grænser. Forskellen på
etik og jura er bl.a., at etikken er et ubetinget imperativ, mens juraen er betinget af det politiske og økonomiske mulige. En praktisk social retslære må
således, i modsætning til en ideal retslære, tåle indskrænkninger af lovgivning, kollektive politiske mål og af hensynet til alle andre. Det betyder, at
borgeren må acceptere, at fx lovgivningen sætter grænser for borgerens mulighed for at forfølge sin egen vision, ligesom hensynet til et lighedsideal kan
sætte grænser. Konkret kan dette betyde, at borgeren muligvis ikke kan få den
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revalidering, han eller hun ønsker, men en anden form for opkvalificering,
som ligger inden for kommunens fortolkning af lovgivningen og lighedsidealet og ikke strider mod kollektive politiske mål.
At socialarbejderen har fortolkningsprivilegiet og skønsprivilegiet, betyder, at disse privilegier kun undtagelsesvis forventes at blive bragt i anvendelse. I disse tilfælde sker det under ansvar for borgerens etiske og juridiske
autonomi og kræver en særlig begrundelse, der må fremgå af journalen. En
række områder er ikke konkret omtalt, men er efter min opfattelse indeholdt i
de retlige fælles elementer. Nævnes kan reglerne om aktindsigt og notatpligt
iht. forvaltningsloven og offentlighedsloven. Disse er efter min opfattelse
dækket af, at udgangspunktet er borgerens etiske autonomi. Det samme gælder rådgivningsreglerne, herunder forvaltningslovens § 7. Regler om kompetence, habilitet og inhabilitet falder uden for de retlige fælles elementer.
Man kan drøfte, hvilke økonomiske ressourcer der er forbundet med en
supplering af socialarbejdernes faglige og rutineprægede beredskab. Det kan
ikke udelukkes, at der i en periode, hvor man søger at implementere retlige
fælles elementer, vil gå noget mere tid med den enkelte sag, men gevinsten
skulle gerne kunne ses i form af en bedre prognose i det sociale arbejde også
ud fra borgernes egne vurderinger. Der kræves til en sådan implementering
politisk såvel som ledelsesmæssig tilslutning. Disse narrative retlige fælles
elementer er efter min opfattelse velegnede også i forbindelse med den nye
arbejdsevnemetode, da muligheden for, at borgerne vil kunne acceptere arbejdsmetodekonceptet øges. Da det næppe kan antages, at sådanne retlige
fælles elementer implementeres uden visse incitamenter, er det min opfattelse, at der i tilknytning hertil bør vedtages en bestemmelse fx i retssikkerhedsloven, som giver borgerne en godtgørelse i de tilfælde, hvor borgernes immaterielle rettigheder krænkes. Dette er temaet for de næste afsnit.
5. En økonomisk incitamentstruktur
Jeg har tidligere omtalt de mange forslag og forsøg, der gennem tiderne er
gjort for at overvinde det, som jeg i begyndelsen af afhandlingen kaldte for
det socialretlige paradoks. I den forbindelse har der ofte været efterlyst en
forenkling af de regler, som der skal arbejdes ud fra, ligesom der med rette
har været en kritik af konstante ændringer og en næsten tæppebankning af de
sociale institutioner med retligt materiale. Disse problemer er ikke løst med
den ovenfor udviklede narrative model for retlige fælles elementer. Imidlertid
er tanken med denne model, at den ud over at være en ganske betydelig forenkling i forhold til det oprindelige retskildemateriale, som jurister arbejder
med, ikke bør ændres med den hastighed, som velfærdslovgivningen i øvrigt
er undergivet.
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De fælles elementer har karakter af rule of recognition i Harts forstand. De
kan forstås således, at målet er, at de opnår anerkendelse i den sociale professionskultur og samtidig indgår i et juridisk og socialfagligt forskningsmiljø i
nær kontakt med praktisk socialt arbejde. For at understrege vigtigheden af at
anerkende borgernes immaterielle rettigheder og undgå de konsekvenser, som
navnlig Forst og Honneth har peget på, kan det efter min bedømmelse være
hensigtsmæssigt med et kommunalt økonomisk incitament til hurtigt at implementere disse fælles elementer og derved sætte fokus på borgernes immaterielle rettigheder. Når dette er nødvendigt, er det, fordi de gode viljer ikke er
tilstrækkeligt i en normpluralistisk og radikal polycentrisk institutionsstruktur, ofte påvirket af målrationel økonomistyring. Jeg foreslår derfor en tilføjelse til retssikkerhedsloven med følgende overskrift:
Godtgørelse for krænkelse af borgerens retsposition i forbindelse med
social sagsbehandling i offentlige institutioner.
»§ xxx. Forsømmer kommunen at tilrettelægge behandlingen af de enkelte sager på en
sådan måde, at borgeren ikke har mulighed for at medvirke i sin egne sager, tilkommer der
borgeren en godtgørelse på 5.000,00 kr.
Stk. 2. Fremgår det ikke af journalen, at borgerens medvirken har været drøftet, tilrettelagt og praktiseret i samarbejde med socialarbejderen, antages det, at der foreligger forsømmelse. Afgørende er, hvorvidt borgeren reelt har haft mulighed for at medvirke i sin
egen sag.«

Der er tale om en godtgørelse, der ikke kræver dokumentation for noget tab,
som normalt kendetegner et erstatningskrav. Da er tale om godtgørelse for en
ikke-økonomisk eller ikke-materiel skade, og godtgørelsen bør fastsættes
politisk i en størrelsesorden, der kan virke motiverende. Der er samtidig tale
om et beløb, der bør reguleres op eller ned alt efter den konkrete virkning.
Ansvarsgrundlaget kan karakteriseres som culpa, dog således at kommunen
(socialarbejderen) skal bevise, at han eller hun ikke har handlet culpøst, dvs.
omvendt bevisbyrde. Kompetencen til at træffe afgørelse om godtgørelse bør
ligge hos kommunen med Det sociale nævn som ankeinstans. Den Sociale
Ankestyrelse bør koordinere praksis på landsplan ved at udvælge en række
afgørelser fra De sociale nævn og træffe principielle afgørelser. Prøvelse hos
Ombudsmanden og ved domstolene bør også være mulig efter udtømt administrativ rekurs.
Der skal foreligge en forsømmelse, hvor det afgørende kriterium er, hvorvidt borgeren reelt har haft mulighed for at medvirke i sin egen sag, eller om
socialarbejderen har forsømt at drøfte, tilrettelægge og praktisere denne medinddragelse sammen med borgeren. Det skal ikke forstås således, at hvis blot
et af elementerne ikke er til stede, foreligger der forsømmelse. Der må være
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tale om en samlet vurdering, der som udgangspunkt tager stilling til, hvor vidt
borgeren har haft mulighed for at medvirke i sin egen sag. Den omvendte
bevisbyrde viser sig ved, at kommunen skal bevise, at der ikke foreligger
forsømmelser. Denne bevisbyrde kan løftes ved at fremlægge journalen, der
bør indeholde informationer om sagens begyndelse, forløb og afslutning.
Bevisbyrden må anses for løftet, hvis det fremgår af journalen, at de retlige
fælles elementer har været til stede i det konkrete sociale arbejde.
Det skal tillægges betydning, om det fremgår af journalen, at borgeren har
været sikret et fyldestgørende informationsgrundlag og været inddraget i et
eventuelt skøns- og fortolkningsforløb. Det er således vigtigt, at socialarbejderen sørger for at føre journalen, således at bevisbyrden kan løftes.
I det næste afsnit skal jeg udforme den endelige praktiske retslære med
udgangspunkt i den tidligere skitserede rettighedsstruktur og de her udviklede
narrative retlige fælles elementer med tilhørende incitamentstruktur.

17. Nogle sammenfatninger og perspektiver
17. Nogle sammenfatninger og perspektiver
a.
Forandringer og behov
1. Den degenererede sociale retsordens forudsætninger
Lad mig i nogle spidsformuleringer kort trække nogle hovedlinjer op. Grundlaget for den degenererede sociale retsorden er i det væsentligste tre historiske spor.
Det første spor kalder jeg etikkens og juraens autoritetstab på det sociale
område. Det har ført til, at begrebet offentlig regulering i dag dækker en
mangfoldighed af reguleringsparadigmer, der alle gør krav på autoritet i de
sociale institutioner. Der er tale om en normpluralisme, hvor reguleringsherredømmet bestemmes af styrkeforholdet mellem de paradigmer, som indgår i
de institutionelle anerkendelseskampe.
Det andet spor kalder jeg radikal polycentri, der fører til, at det ofte er
privatlivets erfaringer, der udgør det faglige beredskab, eller den forhåndenværende viden. Der ligger to indsigter i dette spor. Først, at de moderne hierarkiske opfattelser ikke kan opretholdes, da de ikke er forenelige med det
empiriske forhold i de sociale institutioner. Den praktiske følge er – for det
andet – en ny type social embedsmand. Der er ikke længere, som Weber
arbejdede ud fra, tale om et afpersonaliseret socialt arbejde, hvor den sociale
aktør forvalter ud fra sin plads i hierarkiet via retlig regulering og faglig viden, som nyder anerkendelse i en samlet profession. Følgen af dette spor er,
at det internationale, nationale og lokale politiske niveau ikke har et sagligt
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velfunderet og politisk uafhængigt bureaukrati til rådighed på det sociale
område.
Det tredje spor kalder jeg ændrede professionsforhold, der har ført dels til
ankomsten af nye samfundsvidenskabelige uddannelser, som har andre faglige tilgange end juristernes, dels til en ikke ubetydelig animositet mod retlig
regulering hos sociale retsanvendere.
Disse tre spor udgør dynamikken i en historisk proces, som har ført til en
degenereret social retsorden. I det følgende uddyber jeg ikke systematisk
disse spor, men søger at slå ned på nogle centrale temaer og udviklingstendenser. Først skal jeg sammenfatte nogle forandringsprocesser, som en social
retslære er indlejret i. Herefter hvordan man kan beskrive tilblivelsen af institutionelle normer. Jeg vælger betegnelsen institutionelle normer for dermed
at vise, at retsnormerne er en del af et bredere normkompleks, der på samme
tid er til stede i de sociale institutioner. Endelig skal jeg i dette afsnit sammenfatte elementerne i den praktiske sociale retslære, hvor jeg sammentænker de retlige fælles elementer med den tidligere udviklede rettighedsstruktur.
I afhandlingens sidste afsnit skal jeg behandle nogle generelle spørgsmål
vedrørende legitimitet, legalitet og frihed.
Det har været en hovedtanke i denne afhandling, at retsordenen har gennemgået en række forandringer, som jeg har betegnet som hhv. bevægelsen
fra en moderne til en senmoderne retsorden. Konsekvenserne heraf var en
ændret opfattelse af hierarki og fremkomsten af bottom-up normer, som i sin
destruktive form har karakter af vilkårlig magtudøvelse, mens disse bottomup normer fra en positiv synsvinkel må bygge på fortrolighedskundskab
navnlig mellem en borger og en socialarbejder. Den anden hovedtanke, der
har knyttet sig hertil, er forestillingen om normpluralisme, hvor jeg har foreslået, at anerkendelseskampene mellem forskellige reguleringsparadigmer
foregår inden for en ordnet ramme, som jeg har kaldt social retfærdighed.
En central antagelse har endvidere været, at menneskets materielle behov
er vigtige og nødvendige, men ikke kan stå alene, bl.a. fordi det danske velfærdssamfunds hovedproblem ikke længere kan karakteriseres som generel
fattigdomsbekæmpelse. Derimod synes der at være et betydeligt udækket
behov for en imødekommelse af ikke-materielle behov. En usynliggørelse af
disse kan føre til social eksklusion og manglende evne til at udfolde et offentligt socialt liv. Den vinkel, jeg har valgt, på det socialretlige felt er, at store
dele af socialretten handler om vellykket identitetsdannelse fx regler om aktivering, revalidering, fleksjob, skånejob og andre foranstaltninger, der er knyttet til livsstil.
De retssociologiske forandringsprocesser kan karakteriseres som mere
eller mindre omfattende. Vi så i begyndelsen af afhandlingen, at Bogason
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kommer til, at der er ganske betydelige institutionelle forandringer, mens
Rønsholdt stort set tager udgangspunkt i en forholdsvis konservativ moderne
retsopfattelse. På det normpluralistiske område kunne vi se en række enkelte
paradigmer, der stort set forfølger deres eget filosofiske og ideologiske udgangspunkt uden hensyn til andre reguleringsparadigmer. Man kan således
sige, at der føres anerkendelseskampe, ikke blot mellem forskellige opfattelser af samfundet som moderne, postmoderne eller senmoderne men også
mellem forskellige reguleringsparadigmer. Jeg har i denne afhandling søgt at
indlejre den sociale retslære i nogle overordnede samfundsmæssige perspektiver og forsøgt at vise sammenhængen mellem disse strukturer og de institutionelle forandringer frem til konsekvenserne heraf for samspillet mellem
socialarbejder og borger.
Betegnelsen senmoderne knytter sig i høj grad til Anthony Giddens og
muligvis også Habermas. Ofte udtrykkes det på den måde, at moderniteten
ikke er et afsluttet projekt efter disse teoretikeres opfattelse. Navnlig Giddens
har fortolket denne udvikling som førende til større kompleksitet og åbenhed
med den følge, at individet i dag har større valgmuligheder end nogen sinde
før i forhold til at forfølge sin egen vision om det gode liv. På dette punkt
afviger mine studier på afgørende vis fra Giddens’.
De empiriske studier fra 2. del peger i en anden retning, nemlig på at borgernes etiske og retlige autonomi krænkes med den følge, at det er meget
vanskeligt for de borgere, der kontakter en social institution, at foretage valg
og forme deres egen livshistorie. Jeg støtter mig vedrørende denne konklusion også til Honneth og hans påpegning af disrespektens sociale dynamik, der
fører til usynliggørelse af moralske modstandshandlinger fra de laveste sociale lag. Jeg er dog enig med Giddens i, at social praksis er konstituerende for
det sociale liv, således forstået, at social praksis er det medierende begreb
mellem individ og samfund. I min begrebsudvikling kommer det til udtryk
med begreberne anerkendelseskampe og dømmekraftens regulative idé, der
konstituerer den sociale praksis.
Når jeg skal tage stilling til de retssociologiske forandringer, er det min
opfattelse, at de ofte overdrives ganske betydeligt. Der er efter min bedømmelse ikke grundlag for at antage, at hierarkier, hverken de retlige eller politiske, er afgået ved døden. Der er imidlertid sikker dokumentation for, at disse
hierarkier har ændret karakter, således at navnlig økonomisk hierarkisk tænkning har erstattet dele af de retlige hierarkier. Det gælder navnlig på de områder, hvor der er større omkostninger knyttet til de sociale ydelser. Et emne,
som jeg ikke har inddraget væsentligt i nærværende afhandling, er anbringelse af børn uden for hjemmet, hvor økonomien også spiller en ganske betydelig rolle. Det er derfor berettiget at tale om en praktisk social retslære delvis
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under en lex economicus navnlig i de situationer, hvor der er tale om omkostningskrævende velfærdsydelser.
2. Tilblivelsen af sociale institutionelle normer
Jeg har valgt begrebet dømmekraft som det centrale til at forstå, hvorledes
sociale normer bliver til i et komplekst billede af samfundsmæssige og institutionelle anerkendelseskampe, der fører til handlinger i forhold til borgerne.
Denne dømmekraft indeholder en regulativ ide, der udgør den forståelseshorisont, hvorved viden anskues, og teoretisk viden og indsigt bringes i anvendelse. Hertil kommer evnen til at udvikle fortrolighedskundskab. Man kan
sige, at den regulative idé og evnen til at udvikle fortrolighedskundskab trækker i modsat retning. Førstnævnte udgøres af en slags hermeneutisk forståelseshorisont, der er blevet til gennem anerkendelseskampe, mens sidstnævnte
bygger på nærværet med den person, man sidder over for. Imidlertid er der
altid herredømmeforhold til stede i enhver samtalesituation, og traditionens
fordomme på godt og ondt er derfor altid med, når fortrolighedskundskab
skal udfoldes fx mellem en borger og en socialarbejder. Den sociale dømmekraft, som en socialarbejder udfolder i mødet med borgeren, bygger således
på en disciplinering fra en institutionel dømmekraft, som inkarnerer institutionens strukturelle og bevidsthedskontrollerende magtforhold med løbende
samfundsmæssige anerkendelseskampe.
Det er min erfaring fra arbejde sammen med socialarbejdere og uddannelse af socialrådgivere, at de har de bedste etiske og menneskelige intentioner,
både for valget af deres uddannelse og ønsket om, hvordan man i det sociale
arbejde skal handle fagligt og menneskeligt over for andre. Imidlertid overses
ofte den betydelige disciplinering, der ligger i at indtræde i en institution og
optræde som en del af institutionens magtstruktur, hvor det kan være særdeles
vanskeligt at opretholde den humanisme, som man ideelt set helst vil arbejde
ud fra. Her er tale om et grundvilkår, som filosoffer og sociologer som fx
Bauman og Arendt har påpeget gennem mange år.
I 2. del så vi, at juristers idealfordring til den sociale retsanvendelse på
vigtige områder var stærkt afvigende fra den faktiske retsanvendelse. Det
synes, som om jurister og socialarbejdere og til dels borgere har opgivet den
retlige regulering som et nødvendigt element i socialt arbejde. Som anført er
dele af den socialretlige forskning optaget af internationaliseringsprojektet,
mens socialarbejderne formentlig igennem mange år ofte har anset jura for
uhensigtsmæssig i forbindelse med praktisk socialt arbejde.
Som påpeget af Forst og Honneth udgør retlig regulering imidlertid et
centralt aspekt i en samfunds- og institutionsforståelse, hvis man ønsker at
styrke borgernes etiske autonomi. Det er min bedømmelse, at de tanker, såle405

4. Del. En praktisk mulig social retslære
des som jeg har fortolket dem, kan bidrage til en bedre prognose for det sociale arbejde. Det er således ikke afgørelsens korrekthed eller spørgsmålet om
gældende ret, men derimod spørgsmålet om, hvorvidt dele af socialretten kan
medvirke til en heldig social identitetsdannelse.
3. Socialarbejdernes professionskultur
Udviklingen fra den klassisk liberale retsstat til det nuværende velfærdssamfund har medført mere grundlæggende ændringer i opfattelsen af ret og retsanvendelse. Retsstaten er kendetegnet ved at have retssikkerhed som et kernebegreb, ofte forstået som borgernes beskyttelse over for institutionelle
overgreb og mulighed for at gennemskue konsekvenserne af forskellige handlinger. De empiriske studier har bekræftet den almindelige opfattelse, hvorefter retten har ændret karakter, idet den konkrete retssikkerhed er nedtonet.
Samtidig er dele af socialretten, stort set upåagtet, i stigende grad blevet frakoblet det institutionelle styringsgrundlag, hvor andre reguleringsformer –
navnlig den målrationelle økonomistyring – har udfyldt tomrummet efter
juraen.
Der er strid i teorien om, hvad dette reelt har betydet for retssikkerheden,
hvor nogle hævder, at retssikkerheden hermed ikke nødvendigvis er blevet
ringere, mens anden – efter min opfattelse tungtvejende – forskning tyder på
det modsatte. Det er således min konklusion, at den velkendte opfattelse af
retssikkerhed i høj grad knytter sig til det retsstatslige paradigme og den oplysningsfilosofi, som der i denne sammenhæng bygges på.
Det er et spørgsmål om smag og behag, om man vil tale om social retfærdighed, der indebærer et krav om anerkendelse af borgerens etiske og juridiske autonomi eller sige, at retssikkerhed er et spørgsmål om borgerens mulighed for at forfølge sin egen vision om det gode liv, hvilket kræver en vis
retlig beskyttelse. Jeg vælger at tale om social retfærdighed i den sidstnævnte
forståelse for at undgå den misforståelse, at man kan opretholde en ensartet,
rationel styret retsanvendelse eller på et abstrakt grundlag vil kunne forudsige
konsekvenser af handlinger på det sociale område.
En væsentlig årsag hertil er, at vi ikke længere, således som Weber forudsatte det, kan satse på, at samfundspolitikerne og kommunalpolitikerne har et
rationelt fungerende bureaukrati til rådighed bestående af fagpersoner, der ud
fra forskellige fagligt og etiske normer varetager forskellige opgaver. Socialarbejdere udgør i høj grad det, der ofte kaldes »frontlinjepersonale«, men det
kan ikke antages, at det giver nogen garanti for retmæssig behandling af borgernes forhold. Her overses betydningen af den institutionelle dømmekrafts
disciplinering af socialarbejderen, der ikke alene socialiserer denne ind i den
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institutionelle dømmekrafts regulative idé, men også åbner for betydelige
individuelle handlemuligheder.
4. Socialretlige professionskategorier
Den juridiske metode og retskildelære udgør for jurister nøglen til forståelse
af samfundet, dens institutioner og forholdet mellem forskellige aktører. Juraen adskiller sig således ikke fra andre professioner, der har nogle kernekategorier, som udgør forståelsesrammen for den enkelte professions tilgang til
verden. Problemet er efter min bedømmelse, at det sociale arbejde aldrig er
blevet udstyret med nogle professionskategorier på det retlige område, som
de selv har kunnet påvirke og acceptere som hensigtsmæssige i det daglige
sociale arbejde.
Socialrådgivere og socialformidlere bliver undervist i socialret, som imidlertid hovedsagelig bygger på den juridiske selvforståelse. Der gives en introduktion til retskilde- og metodelæren samt en undervisning, der tekstnært er
knyttet til de enkelte dele af socialretten. Herved opnås en form for kontekstfri paratviden, der har vist sig ikke at være særlig langtidsholdbar. Den underliggende ide er, at de kommende socialrådgivere og socialformidlere skal
overtage juristernes tankegods. Det er efter min opfattelse ikke nogen god
ide. Ligesom ingeniøren og lægen skal have solidt kendskab til væsentlige
dele af fysikken, matematikken og biokemien, skal ingeniøren og lægen ikke
være fysiker, matematiker eller biokemiker. På samme måde skal socialarbejderen heller ikke være jurist. Imidlertid skal der være elementer af det
socialfaglige beredskab, der sikrer en acceptabel social retsanvendelse.
På denne baggrund er mit retspolitiske forslag todelt. For det første et
udkast til en praktisk social retslære, der bygger på narrative retlige fælles
elementer, hvor fortolkninger og vurderinger foretages ud fra hensynet til
borgerens etiske autonomi, lovgivningens formålsbestemmelser, kollektive
politiske mål og social retfærdighed. Det betyder, at der ikke berettiget kan
være en forventning om, at socialarbejdere behersker dele af juristernes traditionelle tankegods i form af juridisk metode- og retskildelære. Der må således
etableres en tværfaglig forskning mellem socialretsforskere og forskere fra
det sociale miljø med interesse for dette felt. Mit forslag om narrative fælles
elementer i socialt arbejde skal i den forbindelse alene betragtes som et første
udkast til et sådant forskningsprojekt. Noget sådant fordrer nogle reviderede
opfattelser af legalitetsprincippet på det sociale område, hvor legaliteten ikke
alene knyttes til en velkendt retskilde, men i førstegangsretsanvendelsen i
højere grad knyttes til nogle fælles retlige elementer, der nyder anerkendelse
hos jurister og socialarbejdere.
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5. Abstrakte og substantielle rettigheder
Som det er fremgået i 1. del, tilsigter en ikke ringe del af den nye socialret, at
borgeren skal have mulighed for at medvirke i sin egen sag. Samtidig viser en
række undersøgelser og mine egne empiriske studier, at dette reelt ikke sker i
praksis. Der er på dette punkt ingen overensstemmelse med idealet om borgerens etiske og retlige autonomi som udgangspunkt. Det er vanskeligt at forestille sig en socialpolitisk modstand mod, at netop disse idealer danner udgangspunkt for en praktisk social retslære. Hertil kommer imidlertid en retspolitisk del. Ud over de retlige fælles elementer, bør der lovgivningsmæssigt
indføres en sondring mellem »skal«- og »kan«-velfærdsrettigheder. Det er
ikke min opgave at foretage de valg, som denne sondring lægger op til, men
det turde være klart, at rettigheder angående uddannelse, sundhed og ældrepleje i høj grad må høre til skal-rettighederne.
Der bør altså foretages en revitalisering af velfærdsrettighederne, hvor det
fra lovgivers side klart tilkendegives, hvor man ønsker, at borgerne har ubestridelige, og hvor kommunen kan vælge mellem et antal yderligere velfærdsrettigheder ud fra lokalpolitiske og økonomiske betragtninger. Man kan forstå
dette således, at en retlig hierarkisk struktur entydigt bør opretholdes vedrørende de retlige fælles elementer og »skal«-rettigheder, mens »kan«rettighederne kan svinge fra kommune til kommune.
Man kan spørge, om dette overhovedet er muligt. Fordrer det ikke en anden samfunds- og institutionsforståelse end den, jeg har tilkendegivet under
betegnelsen senmoderne, normpluralisme og radikal polycentri? Ikke efter
min opfattelse. Som anført i indledningen er det muligt for Folketinget og
Højesteret at sætte sig igennem på institutionelt niveau, hvis man ønsker det.
Det kræver imidlertid en politisk besindelse, hvorefter politikerne ikke vedtager social lovgivning, som i praksis ikke kan gennemføres.
Det er ikke min opfattelse at det er muligt eller ønskeligt at genoprette
»neutrale«, moderne institutioner, hvilket formentlig heller ikke kan lade sig
gøre. Jeg ønsker blot at fremhæve, at den nuværende cocktail, der består af en
tæppebankning af institutionerne med retlige tekster, og radikalt polycentriske sociale institutioner, der ikke altid synes at disse tekster er særligt vigtige,
er en uheldig blanding. Cocktailen synes at bygge på en stiltiende overenskomst mellem staten om kommunerne, hvorefter Folketinget kan vedtage den
sociallovgivning, som det ønsker at profilere sig på, mens kommunerne kan
sortere i det omfattende materiale og bruge det, de kan forstå og profilere sig
på, og lade det øvrige retlige materiale sygne hen i tavshed.
Formålet med eventuel indførelse af økonomiske sanktioner i forbindelse
med forsømmelser ved anvendelse af de retlige fælles elementer skal tjene
som en lille modmagt over for navnlig den målrationelle økonomistyrings
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tendens til at monopolisere den institutionelle regulering. Denne modmagt er
alene at forstå som beskyttelse af den del af juraen, der har den etiske og
retlige autonomi som beskyttelsesområde. Der bør ikke herske tvivl om, at
økonomisk regulering er nødvendig og hensigtsmæssig, men der er også
områder, hvor kun samfundsmæssige og institutionelle økonomiske og andre
væsentlige krisesituationer kan tilsige krænkelser.
6. Den sociale retsorden
De retlige fælles elementer og de materielle rettigheder, som jeg ovenfor har
beskrevet, er selve kernen i det, jeg tidligere har betegnet som nærretten. Der
er lodrette anerkendelseskampe mellem nærretten, den nationale ret og den
internationale ret, som handler om både hierarkisk styring og normative anerkendelser. Perspektivet er hermeneutisk i den forstand, at de tre delordener,
der tilsammen udgør den sociale retsorden, er undergivet den historiske dynamik og de horisontdannelser, som denne udvikling afstedkommer. Det
lader sig ikke gøre at opretholde forestillingen om en social retsorden, der
omhandler problemstillinger i forhold til retsanvendelsen i institutionerne og
yderligere inddrager den nationale rets legitimitets- og legalitetsstrategier
samt visionerne i den internationale ret. Det vil virke som en spændetrøje for
forskningen på det sociale område og forekommer derfor ikke hensigtsmæssigt.
7. Legitimitet, legalitet og menneskelig opblomstring
Den foreslåede praktiske sociale retslære giver anledning til en revurdering af
nogle grundlæggende politiske og juridiske begreber. Begrebet legitimitet har
i dansk sammenhæng mistet sin betydning som værdimålestok med den
retspositivistiske traditions gennembrud. Legitimitet forbindes i høj grad med
besiddelse af den faktiske magt. Det legitime er herefter det, der håndhæves
af myndighederne uden hensyn til, hvilke normer der er tale om. Ross (Ross
1971, side 44) kunne således hævde, at Hitlers voldsregimente havde karakter
af en retsorden, som var legitim, da den faktisk var virksom, samtidig med at
han kunne anse det for sin højeste moralske opgave at omstyrte selvsamme
retsorden. Hermed sker der et sammenfald mellem det legitime og det legale,
hvor den juridiske metode fastlægger gældende ret, som er legitim i kraft af at
være gældende.
Imidlertid følger det af udgangspunktet for denne afhandling, at der må
være forskel på begreberne legitimitet og legalitet. For det første fordi socialret ikke kan opfattes udelukkende som magtudøvelse, men i høj grad som
grundlag for identitetsdannelse, og for det andet fordi socialret og de heraf
følgende immaterielle processuelle og materielle rettigheder må have en par409
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tikulær, dvs. konkret institutionel betydning for at kunne være legitime. Traditionelt har man opfattet legitimitet som en retfærdiggørelse på grundlag af
værdier, mens legalitet opfattes som retfærdiggørelse på grundlag af ret
(Bernt og Doublet 1996, side 430). Bernt og Doublet fremhæver, at retfærdiggørelsen på grundlag af værdier og på grund af ret, hviler på forskellige
typer af anerkendelse (Bernt og Doublet 1996, side 438).
Ved at genopfriske den mere traditionelle opfattelse af begreberne legitimitet og legalitet bliver disse begreber ikke nødvendigvis sammenfaldende.
Man kan således godt retfærdiggøre en bestemt retsafgørelse som legal, uden
at denne nødvendigvis samtidig er legitim. Ligeledes kan legitimitetsbegrebet
forholde sig til andet end legalitet – nemlig til andre reguleringsformer som
fx målrationel økonomistyring og netværksstyring. Bernt og Doublet har
alene en mere summarisk redegørelse for deres anerkendelsesbegreb. I den
fortolkning jeg har redegjort for i afhandlingen, vil legitimitet både af retlig
og økonomisk regulering bygge på en grundlæggende værdi om etisk autonomi. Det er vanskeligt at forestille sig en værdi, der bør prioriteres højere i et
moderne rigt velfærdssamfund som det danske. Dette fører til en anden værdi, nemlig retlig autonomi, som i denne sammenhæng ikke er en legitimering
af retlig regulering generelt, men den del af retten, som jeg har sammenfattet i
de retlige fælles elementer, og som tilsigter at styrke borgerens muligheder
for menneskelig opblomstring.
Begreberne legitimitet og legalitet har navnlig betydning, når der forekommer institutionelle og normative ændringer, således at strukturen ikke
længere giver et retvisende billede af autoritetsforhold, hvilket der efter min
opfattelse er tale om på nuværende tidspunkt. Lidt slagordsagtigt har jeg
anvendt betegnelsen den moralsk degenererede sociale retsorden. I sådanne
situationer er der en ikke ringe risiko for, at retssystemet, den sociale retsorden, mister sin politiske legitimitet og derved bringes i modsætning til den
retsdogmatiske fremstilling af retsordenen. Bernt og Doublet beskriver det
således (Bernt og Doublet 1996, side 431f):

»Forestillinger om rettssystemets legitimitet er en forutsetning for opprettholdelsen av
selve rettssystemet også under mer normale forhold. Et moderne rettssystem kan bare
fungere hvis det har et minimum av legitimitet slik at borgerne også anser seg forpliktet av
loven, ikke bare tvunget av den, slik at lovene etterleves også når det ikke er muligt å
kontrollere det. Det siste forutssetter et minimum av anerkjennelse som bl.a. udtrykker at
rettssystemet har rettslig legitimitet«.
Bernt og Doublet kæder rettens legitimitet sammen med borgernes faktiske
anerkendelse, men de understreger videre, at der ikke er tale om anerkendelse
af en enkelt retsregel, men mere om en accept af, at de lovgivende og retsan410
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vendende organer har en legitim magt til at bestemme, hvad der skal ske.
Sammenholdes disse betragtninger med undersøgelsen i nærværende afhandling, træder det i indledningen omtalte paradoks frem. Man kan stille spørgsmålet således: Har de lovgivende og retsanvendende organer reel magt til at
bestemme, hvad der skal gælde som ret i en retsanvendelseproces i en social
institution?
Sådan som forholdene er beskrevet, hvor fx økonomisk belastende velfærdsrettigheder underlægges en målrationel økonomistyring i form af budgetregulering, er svaret på det stillede spørgsmål nej. Lovgivningsmagten har
den legitime magt, men den tilsidesættes i nogle tilfælde af en illegitim magt,
der forfølger andre værdier end legitimitet (her bør det erindres, at målrationel økonomistyring kan være legitim i de specielle situationer, hvor det vurderes, at borgerens etiske autonomi må indskrænkes).
I det senmoderne normpluralistiske velfærdssamfund bør begreberne legitimitet og legalitet differentieres, således forstået at det legitime og legale kan
have forskelligt indhold, ikke alene fra institution til institution men også fra
socialarbejder til socialarbejder. Den etiske forpligtelse, som hver enkelt
socialarbejder bør følge, og som ifølge mit forslag bør understøttes af en økonomisk incitamentstruktur, retter sig imod borgernes immaterielle rettigheder
og den beskyttelse heraf, der er angivet i de narrative retlige fælles elementer.
Det legitime er herefter et socialt arbejde, der forløber over tid, hvor menneskelig opblomstring søges understøttet ved hjælp af socialfaglige metoder og
understøttet af de retlige fælles elementer.
En sådan social behandlingsproces må betegnes som legitim. Den er imidlertid ikke altid legal. Det kan tænkes, at en række mere specifikke dele af
sagsbehandlingsreglerne er tilsidesat med den følge, at Det sociale nævn, Den
Sociale Ankestyrelse eller domstolene karakteriserer dele af processen som
ugyldig. Man kan altså godt tænke sig en situation, hvor det sociale arbejde
har været legitimt, selv om de retlige fælles elementer har været inddraget
men ikke legalt, da man ikke har kunnet retfærdiggøre retsanvendelsen set i
forhold til juristernes idealfordring. Denne svækkelse af begrebet korrekt
retsanvendelse er en dysfunktion af indførelse af begrebet retlige fælles elementer, og hvad der hører hertil. Imidlertid er det min bedømmelse, at de
gevinster, der er opnået, i rigelig grad vil overskygge effekterne af det dysfunktionelle.
8. Kampen om borgernes sociale identitet
Den traditionelle retslære har som intention at forholde sig neutralt, således
forstået, at det er politikerne, der bestemmer, hvilke rettigheder, pligter og
procesregler der skal tilkomme borgerne. Denne opfattelse kan ikke oprethol411

4. Del. En praktisk mulig social retslære
des i dag, hvilket blandt andet viste sig i det tidligere omtalte sociale paradoks. Paradokset kan også udtrykkes på den måde, at det er et socialpolitisk
og socialfagligt ideal, at borgere, der kontakter en social institution, så vidt
muligt, kan udvikle deres identitet ud fra egne idealer i forbindelse med det
sociale arbejde.
Der er tale om en vigtig pointe i en tid, hvor den personlige identitet er
noget af det vigtigste, vi har. Det vil være forkert at hævde, at velfærdssamfundet har tilfredsstillet vore materielle behov, der er stadig en hel del at
komme efter. Imidlertid viser afhandlingen, at imødekommelse af immaterielle behov for de mennesker, der kontakter en social forvaltning, næsten ikke
forekommer. Derimod foretages en systematisk identitetsbearbejdning uden
hensyn til de værdier og den identitet, som den enkelte borger tilskriver sig
selv. Man kan tale om et identitetsparadoks, da de socialpolitiske og socialfaglige intentioner er, at udgangspunktet skal være hos borgeren.
Der foreligger efterhånden en omfattende social forskning, der påviser en
betydelig social identitetsbearbejdning, der foregår bag om ryggen på de borgere, der kontakter en social institution. Ikke alene bag om ryggen på disse
borgere, men også i modstrid med socialfaglige og socialpolitiske intentioner,
som de fx kommer til udtryk i sociallovgivningen. Fælles er, at der med forskellig styrke og fra forskellige vinkler peges på en fremmed, dvs. ikke ønsket, identitetsbearbejdning af borgere, der kommer i kontakt med de sociale
institutioner. Det udkast til en praktisk retslære, som jeg har udviklet i nærværende afhandling, kan ikke løse alle de problemer, der i praksis forekommer i det sociale arbejde. Det har heller ikke været intentionen. Derimod har
jeg tilstræbt at indlejre en social retslære i en social teori, som bør kunne opnå
anerkendelse ikke alene i forskerkredse, men også hos socialpolitikere og de
sociale aktører. Formålet hermed er retligt at bidrage til det, der socialpolitisk
og socialfagligt tilstræbes; menneskelig opblomstring for den enkelte til gavn
for dennes familie og venner, samt for samfundet og dets institutioner.
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Social Justice. An Outline of Jurisprudence for Institutional Social
Work
The intention of the present thesis is to develop an outline of jurisprudence
for practical social work. Jurisprudence of this kind must be viewed as usable
from the social worker’s point of view and furthermore be legally correct.
Traditionally, jurisprudence and philosophy of law are understood as disciplines which deal with the more general features of e.g. the social security
law. This is the reason why there is a need to develop a kind of jurisprudence
which is concretely focused on practical social work. Unlike other areas of
the law, the social security law is characterised by its first-time use being
primarily by non-jurists in the social institutions. One of the main questions
in the thesis is whether it is professionally agreeable or possible that the social workers take over the way of thinking and the methodological concepts
of the jurists.
Studies show that there are considerable problems with the application of
the social security law in practical social work. Not only are there technical
problems concerning better legislation, but also problems concerning philosophy of law and jurisprudence.
The assumptions and considerations in this connection can be divided into
four groups:
It is the assumption that the social security law is often interpreted and
understood from a modern, hierarchical view of the legal system, when a
more rightful picture is gained from a late modern view. Furthermore, it
seems appropriate to talk about a plurality of norms rather than norms of
justice only, as there are always several types of norms competing with each
other in practical social work.
It is often presupposed that the social worker takes over the jurist’s ways
of working and thinking and hence includes the law in the actual work by
using principles of source of law and of juridical interpretation; that is, by
using the jurists’ methodology. This, however, does not seem appropriate as
social work stems from another professional tradition. Social workers are not
socialised into the particular ways of thinking practised by jurists.
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The traditional juridical method is not sufficient to describe and analyse
the lived social security law, that is, the social security law as it is practised in
the social institutions. Normally, jurists analyse the norm content of the legislation only, and thereby not which law and which application of law that is
actually taking place in the institutions.
Much seems to indicate that the social institutions are working from a
morally degenerated legal system in the sense that central players, both jurists
and social workers, do not prioritise or conceive of themselves as being responsible for how the social security law is practised in the institutions.

The composition of the thesis
The thesis consists of four parts. In part one, a late modern frame of presentation for the social security law is introduced and analysed, in which the legal
system is not solely understood as a hierarchical system, but also as regulated
by different, competing paradigms of regulations. In part two, an empirical
study of the social-juridical ‘reality’ is presented in the shape of three stories
which are analysed from a juridical ideal claim as well as from a more fundamental legal approach. Furthermore, the empirical study is considered from
a legal sociological and philosophical point of view. The intention with part
two is to determine empirically the actual social jurisprudence in the social
institutions. At the same time, the aim is to show the coherence, the misunderstandings and the incongruities between the actual understanding of law as
it is practised and the ideal claim represented by jurists.
In the third part of the thesis, it is attempted to develop an ideal jurisprudence. By this, I understand a kind of jurisprudence which is based on fundamental legal sociological and philosophical considerations, and in which
the social security law is incorporated into a broader social theory. This social
theory has a micro cosmos constituted by a theory of recognition inspired by
G.W.F. Hegel and Axel Honneth. The macro cosmos of the social theory is
primarily inspired by Rainer Forst and his theory about context of justice.
In part four, it is the effort to develop a practically usable jurisprudence.
Hence, the thesis operates with three different understandings of jurisprudence: the actual-empirical one which is presented and analysed in part two;
the ideal jurisprudence presented in part three with its point of departure in a
social theory which has recognition as its micro cosmos; and finally, a practically possible social jurisprudence presented in part four.
The perspective in both part three and four is that the social security law is
fundamentally about the possibility of people to develop a socially successful
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identity. Thus, the understanding of the social security law is not only that it
is supposed to serve considerations of power and order, but to a larger extent
that it is meant to form a basis which provides people with social problems
with the possibility to develop into socially well-working individuals – just
like all other people in society have this possibility.
In the forth part of the thesis, the social security law is conceived of as one
kind of public regulation which works along with other kinds of public regulation, mainly goal-oriented economic regulation and network regulation. An
analysis is carried out of the different paradigms of regulation, which in recent Danish theory together have been termed the quiet switching of tracks in
the welfare state. This terminology covers that other kinds of regulation, such
as economic regulation and network regulation, have displaced parts of the
law and more and more assume the position as the central factor of regulation
in the social institutions. This development is analysed and evaluated in relation to the social theory presented in part three, particularly its macro element
of social justice.

Structures and norm conception
The models of a legal system on which we think and theorise determine the
conceptualisations and systematisations we make. If the legal system is conceived of as modern and hierarchical, it follows that it is possible to employ
the concept ‘current law’, understood such that the country has one current
law which is practised in all societal institutions. If the point of departure is a
late modern conception, it means that there is not the same understanding of
hierarchical structures as in the modern model which again has consequences
for the conceptualisations and systematisations. Finally, if the legal system is
conceived of as postmodern, a picture is drawn of a juridical understanding
which deviates completely from the results gained from modern or late modern conceptions.
In the thesis, these different models are presented, and the administration
is described from each of the models. Concepts as modern, late modern and
postmodern are difficult ones which are often given very different interpretations. Particularly the late modern and the postmodern approaches have lead
to relativistic tendencies in which the argumentation has been that our observations are not objective but dependent on presuppositions. These presuppositions are tied to worldviews and positions of power which means that there
are no universal standards or criteria of truth that are valid across historically
and culturally distinctive marks.
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I relate the modern understanding of the legal system to the great social
scientific model makers, e.g. Max Weber, Hans Kelsen and Alf Ross. What
characterises these model makers is that everything is argued or ought to be
argued in a specific, rational way; that is, from an acknowledged juridical
method which leads to a common understanding of current law. Legaltheoretically, the modern sociological-philosophical approach leads to assumptions of a unity of law or of a legal pyramid in which the authoritative
laying down of law does not take place through just one authority. Instead it
is divided between many different authorities which together form a pyramid
consisting of a range of layers separated by mutual rank. This separation
according to rank emerges by the competence of authority being decided
through rules laid down by another authority on a higher level.
The postmodern model can positively be described as a presumption that
the law is not one coherent narrative, but rather many little narratives, and
that the historical development does not necessarily signify progress. Furthermore, postmodernists often claim that there is not only one kind of true
knowledge, but many kinds of knowledge, e.g. narrative knowledge on which
Lyotard reflects. According to this approach, human autonomy and the connected pure reason are not as fundamental and comprehensive as the modern
approach assumes. Man is not solely rational or, in other words, master of his
own house. Negatively, postmodernism can be viewed as a critique of the
project of modernity, that is, as a dissociation from e.g. the presumption that
social sciences can be founded on exact sciences, objective knowledge, a
calculating rationality or a extensive human autonomy. The concept of postmodernism is a complex one which in my point of view addresses the entirely
fragmented society, i.e. a polycentric structure in which each centre has its
own internal logic and hardly any hierarchic or pyramidal coherence are present. The postmodern can be said to indicate that the modern has ended. Seen
in a juridical light, this means that the modern legal system, as we have seen
it in Kelsen, Hart and Ross, can no longer serve as an ideal model for the
social legal system and the application of law.
The two positions, modern and postmodern appear incompatible. I find
that the problem with the postmodern model is that it basically assumes that
the modern has been phased out. As a foundation for legal-theoretical reflections, the postmodern model appears inexpedient because there, in my opinion, are considerable modern traits left in e.g. the social legal system. I thus
assume that there are still substantial hierarchical structures, for instance to be
viewed in the way that the Parliament (the Folketing) and the courts can carry
their point on the local level. However, the modern view, which I have identified with the great model makers, is not satisfactory either. This is why it
416

English summary
seems appropriate to apply the concept late modern as a kind of in-between
proportional between the modern and the postmodern model.
The concept late modern suggests that society is still, and to quite a degree, marked by a modern understanding, but that this understanding cannot
be fully maintained, not least due to the circumstances which Lyotard and
others have described. It is not possible to view human beings as unequivocally autonomous, that is, self-legislative, as well as professional knowledge
no longer has the characters of unity that the project of modernity presupposed. The late modern model, in my employment of it, shows a fragmented
and polycentric societal structure which to some degree, however, is incorporated into some hierarchical contexts. The model is not unequivocal as it is
not possible to measure precisely the state of modernity. Rather, the model is
one of thought which I find useful as a concept of both the foundation for the
application of law and the legal system in contemporary social institutions.

A plurality of norms in the social institutions
The point of departure in the thesis is that especially two fundamental circumstances have created a need to revise the traditional impression of the
social legal system. Above I have mentioned the structural development tendencies and I ended up formulating a late modern view as the most appropriate basis. Here, I shall elaborate on the term plurality of norms. The term
suggests that social-legal regulation is not the only norm of regulation in the
institutions; a range of other norms claims validity too. This raises questions
about the relations between juridical and other non-juridical forms of regulations and about the way of prioritising between e.g. economic, political and
juridical regulation.
One could talk about a kind of twilight zone in which social application of
law, support, negotiation, persuasion, disciplining and control are all mixed
together. It is not possible to maintain the traditional understanding of legal
regulation which is based on the view that citizens are to be treated as individual persons and that encroachments on their freedom are to have a legal
foundation – a foundation which is eventually based on democratic decision
processes. This ideal appears difficult to preserve in the late modern social
institutions.
It is a fundamental presumption in the thesis that ethical and juridical media of control in the social institutions have lost their authority and that this
development is correspond to by an increasing authority of other forms of
regulation, particularly economical and political ones. Especially the reforms
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that have been implemented during the latest decades have, according to this
presumption, fundamentally changed the norm structure of the institutions in
the direction of politically and economically oriented management tools.
Many of these changes are of an experimental character. The new element in
this kind of administration politics is that it is largely influenced by socioeconomic considerations. This shows in a range of initiatives termed goal and result management which focus on efficiency and expedient organisation.
From these reflections, I conclude that the norms which we have traditionally
referred to when dealing with regulation of the social institutions, that is, law
and ethics, are not only part of a plurality of norms also including economic
and political ones, but have themselves been fundamentally changed. This
very complex picture demands new understandings of the social legal structure and with this a kind of jurisprudence which can place the law in a legally
acceptable and socially practical and appropriate position in actual social
work.

Science of norms
The Swedish sociologist of law, Håkan Hydén talks about a science of norms.
What characterises this kind of science is that it is particularly focused on
different norms present at the same time in e.g. a social institution. In the
thesis, I link this perspective with the above mentioned theory of justice developed by Rainer Forst. Forst, too, takes point of departure in the view that
we, in his terminology, are present in different contexts of respectively ethical, juridical, political and moral character. In order for us to be able to prioritise between these different norms systems, Forst states that each system must
legitimise and justify itself as valid, both in relation to the institutions in
which it is to work and in relation to the other competing contexts.
Hydén’s concept of norms only includes informal norms which regulate
behaviour. Legal norms do not come under the concept as these are more
concise and clear, partly due to their formal genesis, and partly due to them
being sustained by a specific profession. However, I find it suitable to combine Hydén’s concept of a science of norms with Forsts’ theory of justice in
order to investigate which norms legitimise rules of law, policies, economic
regulation etc. The context, or norm of regulation, that Forst mentions first, is
an ethical context in which human beings as far as possible should be able to
pursue their own vision of the good life. The second context is juridical and
should ensure that citizens are protected against encroachments from institutions and societies at large. According to Forst, legal regulation increases the
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possibility for the citizens to really be able to pursue their vision of the good
life. Furthermore, the citizens are present in a political context in which they
on several levels should be able to play a political role. As a political individual, the citizens should not only be able to take part in the societal development, but also in actual institutional work be able to act as co-writers of the
‘legislation’ to be used in their own cases. Finally, Forsts’ theory contains a
moral context which is a sphere of morality inspired by Kant that sets the
limits as to what the individual can take the liberty to do in relation to others
and to the community.
The starting point for the structural and normative approach of the thesis is
thus that the old model makers’ description of society as a bureaucracy
founded on a particular rationality which ensures a hierarchical structuring of
power and competence according to rank cannot be seen as useful today.
Furthermore, the legal structure can no longer be viewed as a natural and
inviolable part of the norm basis in the social institutions. Not least the project termed ‘modernisation of the public sector’ has pushed a development on
in which particularly political and economical norms have gained a footing at
the expense of legal regulation.

The juridical method needs to be supplemented
The juridical method attempts to expose the normative content of the rules of
law, which, however, is not sufficient when the field of research is the firsttime use in the social institutions. The method has to be supplemented with
studies of the ‘legal realities’ to form the basis of an interpretation of the
actual social legal system and the actual application of law.
The traditional juridical method aims at portraying the rules of law in the
way that these have authoritatively been laid down or works in the courts or
in the administrative practise. The concept science of law is used in both a
narrow and a wide sense, the former alone covering analysis of norm content
and systematisation of it. The background for the latter, the broad concept of
science of law, is a need to be able to carry out a critical evaluation of the
rules of law as well, which must be said to be an inherent part of the task of
science of law. The approach in the present thesis is mainly tied to the broad
concept of science of law as the thesis, among other things, presents a critique
of the ways in which the rules of law and the legal system are produced and
applied within the social field.
It is necessary to distinguish between how the social security law is understood by jurists and how it is practised by non-jurists in the social institutions.
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The core of the juridical method, which is in no way unambiguous, consists
of the concept of source of law and different theories of interpretation. Traditionally, one operates with four sources of law, namely legislation, judicial
precedent, custom, and the nature of circumstances. This method, however,
does not provide an adequate picture of the application of law in the social
institutions.
Summing up on the juridical method, it can be said that it covers a need to
analyse the juridical ideology, but that it is not suitable to uncover the actual
application of law. Hence, a clear distinction has to be made between research which describes and analyses the jurists’ ideology concerning social
institutions, and research which focuses on, describes and analyses the actual
application of law in the social institutions. Concerning the latter, there is a
need to supplement the juridical method with some tools that are suitable to
describe and analyse the actual application of law.

A hermeneutic, phenomenological and narrative research strategy
The conclusion being that the juridical method is not sufficient to describe
and analyse the social security law as it is applied in the social institutions, I
attempt to develop a supplement which I base on three presumptions that are
respectively hermeneutic, phenomenological and narrative in character.
A hermeneutic perspective
The fundamental idea in the hermeneutic approach is that there is no way of
understanding another human being or a text (understood in a wide sense)
without applying the frame of understanding which one has already, that is,
one’s preconception. It is not possible to view the world from the outside; one
is always already in it. The concept historicity suggests that the human being
contains an element of time which is not just an outer circumstance, but
rather the human being in its very way of being. We do not live in a historical
vacuum, but see the world from a perspective which has been formed by the
past and which carries with it the interest in the future.
A phenomenological perspective
The phenomenological approach is different from the hermeneutic one. I
apply the ideas of phenomenology in a hermeneutic, that is, a historical perspective. Phenomenology focuses on situations. We are always in a situation
though we typically do not recognise this. Our presence is characterised by an
orientation towards something or someone. Phenomenology is often consid420
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ered subjective or superficial, but I find that to be incorrect. Phenomenology
means science of phenomena and deals with what immediately shows, not
just as something subjective, but rather as the specific form of appearance of
the phenomenon. The concept life world is central in this connection. The life
world is the world in which we live. It is the world which we take for granted
in our everyday life, that is, the pre-scientific world of experience of which
we are confident and which we are not questioning.
A narrative perspective
Narratives satisfy a fundamental human need to express self-understanding
and identity. In the form of narratives, the content of the everyday life and the
insights of the life world are carried on to others. Our identity can be said to
consist of a pile of histories which we have been through during our life.
These are histories which we tell and retell about our parents, our brothers
and sisters, our ancestors, our city, our job, our religious convictions; in short,
our entire life world. These histories from our waking life are supplemented
by all sorts of ‘dream histories’: fairytales, legends, myths – all kinds of literature, philosophy and religion. I view the narrative as a fundamental form
of human understanding. It is necessary for our cultural and professional
understanding of ourselves and the world in which we live. By recounting
ourselves, others and our world we construct meaning.

Judgement
I combine the hermeneutic, the phenomenological and the narrative perspective in the concept judgement. We all practise judgement from we get up in
the morning till we go to bed in the night. Every action is based on the individual’s judgement, and this judgement is the result of a lived life. The presumption in the thesis is that human beings through their bodily dmension are
included in a living nature that brings with it a judgement whose views, estimations and attitudes are rooted in body and sensuality. Our judgement is
strongly influenced by the social space in which we exist. Actions and estimations are to a high degree dependent on whether you are at home with the
family, out with your friends, or whether you are a social worker talking with
a citizen in the social administration.
The concept of judgement is particularly important in an institutional perspective, as the central players are here socialised into the consciousnesscontrolling power structures which exist in every individual institution. The
judgement of a social worker or a social manager is bound to change when he
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or she leaves home and enters the social institution. I furthermore build on the
concept of judgement which can be deduced from Aristotle’s philosophy,
particularly the concept phronesis which can be translated as moral insight,
and on Kant’s concept of a reflexive judgement. Moreover, I take point of
departure in the interpretations of judgement that have been made by contemporary philosophers such as Paul Ricoeur and Hjördis Neirheim.
The methodological supplement to the juridical method aims at understanding the social reality as it ‘really’ is. At the same time, my approach
contains a normative element, according to which the social security law and
the social application of law basically concern human identity and freedom.
This view is different from the one expressed in the idea of sovereignty on
which the juridical tradition of modernity is based. In my approach, I draw on
Axel Honneth’s The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social
Conflicts (1996). Honneth poses the elemental question: How does a human
being become a socially well-functioning individual? His answer is that this
development is dependent on struggles for recognition on different levels.
Honneth focuses on how the human beings can and ought to be the architects
of their own lives and develop the identity which they themselves see as
valuable. Honneth is inspired by Hegel’s idea that complete human prosperity
is dependent on well-established ethical relations in the family –and love life,
in relation to the legal institutions of society, as well as in the ethical communities that the individual takes part in.
The core of the theory is that recognition of the value which the individual
ascribes to him- or she in relation to the family, the legal system and society
at large is a necessary condition of human prosperity. With the term ‘struggle’ it is suggested that mutual recognition is not given in advance, but is
something that has to be fought for. The starting point is inequality in the
relation where the one suppresses the other. A central presumption is that
human identity only becomes real through recognition. If a person has an
understanding of him- or herself which is not recognised by the family, the
legal system or society, it might be an illusion or a subjective understanding
which cannot be characterised as knowledge about this person. As such, the
limits of what can be recognised are drawn in the relations that the person
takes part in.

An empirical study of the social application of law
In the second part of the thesis, I present three narratives which are described
and analysed from the methodological approach that is developed in part one.
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These narratives are based on material collected from interviews with citizens, social workers, managers and politicians as well as an extensive case
record material. This material has been collected in a project carried out by
my colleague, senior lecturer Søren Juel, and myself. The three narratives are
based on the life history of three citizens, including the story of their relation
to the social security law, elements from their case records as well as statements from other social players. The phenomenological approach is suitable
for deciding the social reality or a narrative universe of meaning in which the
different accounts are combined in a narrative with a beginning, a middle
with action and a partial end. The narratives are not arbitrary as ‘the plot’ is
decisive for the choices made in the sense that a new addition or the removal
of a part will change the narrative. The strength in applying the narrative
approach is that it is more rich, condensed and coherent that the sporadic
fragments otherwise making up the history of the interviewees.
Before presenting the three narratives, the thesis provides an account of
other Scandinavian research within the field. Particularly of the Norwegian
sociologist of law, Kristian Andenæs’ research which is closely related to my
project. Among other things, Andenæs concludes that economic argumentation has considerable influence, often at the expense of administrative argumentation and of the social security law. These findings are supported by a
Swedish research project carried out by Anna Christensen who also stresses
that in the areas that deal with expensive social provisions, the economy plays
a substantial role. Andenæs states that the problematic application of law in
the social offices is well-documented. The problems show materially in fortuitousness, unequal treatment and bad consideration of cases which all lead
to unfortunate decisions. Andenæs further reflects that jurisprudence plays
only a moderate role in sociological education.
In the three narratives, the juridical analysis shows that the application of
law in a range of cases does not carry any trait of legal administration. The
analysis also shows that parts of the social security law are applied illegally in
order to discipline citizens. Furthermore, the analysis demonstrates that there
are fundamental problems concerning elucidation of the cases – the so-called
principle of contradiction is hardly present at all. The first conclusion in the
empirical part of the thesis is that it does not make sense to talk about a social
legal system in the way that this is traditionally done. The concrete and actual
phenomena investigated cannot be characterised as a ‘current law’ being in
force in the entire country. Rather, it appears appropriate to talk about a radical polycentre in which the application of law is dependent on the differing
contexts and actually so situation-bound that it can vary from office to office
in the same institution. Further, it can be concluded that legal administration
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or the principle of legality is often subordinated to a kind of lex economicus
which in case of conflict between legislation and administrative budgets decides that the budgets precede the legislation. This lex economicus becomes
stronger the more expensive the social benefits are. Conversely, it seems
weak and possibly without influence in areas that do not involve economic
resources to the same extent.

Actual social jurisprudence
The second part summarises the actually existing jurisprudence in the characteristic traits mentioned above. Jurisprudence of this kind must be termed
illegal as the norms of justice of relevance to the first-time application is
largely not present in a form recognisable for jurists. The mentioned radical
polycentre leads to a fragmentation in which the individual social worker can
be seen as working in private practice, and at the same time as being part of a
kind of lex economicus which subordinates the legal regulation. Finally, it
must be stressed that law and application of law are not by either citizens or
social workers understood as a good thing that can e.g. contribute to the citizen getting a say in his or her own case. Law and application of law are rather
understood as something which threatens the citizens, used in connection
with social control and disciplining of them. Actual jurisprudence questions
very basic juridical values such as legality and public security.

An outline of ideal jurisprudence
The insights from the second part of the thesis form the point of departure of
the third part. The second part shows that what I term immaterial rights, that
is, recognition of the citizen’s need to be seen, listened to and understood,
have a hard time in the social institutions. The empirical study draws a picture of a morally degenerated social legal system, whose normative content is
not viewed as binding by the social workers, the leading social players or the
socio-political managers. The legal system is hence degenerated in the sense
that important political ideals are not seen as significant professional ideals in
social work.
A reading of parts of the history of jurisprudence shows that the natural
law tradition from Kant and onwards includes a broad societal perspective
and a normative perspective. Kant and Schlegel talk about legality as the
outer conformity with the law, while the doctrine of virtue and morals besides
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this deal with the inner conformity with the law of morals. This connection
between something outer and something inner has been lost in the law positivistic tradition as it has e.g. been developed in Denmark by Alf Ross under
the heading The Realistic Theory of Law. In Honneth’s theory of recognition,
the connection between something ‘inner’ (the value which the citizen ascribes to him- or herself) and something ‘outer’ (recognition of this value)
has been re-established.

Legal sociological analysis
A legal sociological perspective seems to be able to contribute with important
insights to the issues in focus. The classical legal sociology in Emil Durkheim
and Max Weber contains different perspectives which both appear to be of
relevance. Durkheim understands solidarity as a social presence which can be
characterised as a moral phenomenon that cannot form the object of exact
observation and therefore cannot be measured. This leads him to the secondbest basis, namely the outer facts which symbolise the moral phenomena, and
here he points to the law. The law thus becomes the outer symbol of the nonmeasurable inner morals. Durkheim divides the law into two groups which he
terms respectively repressive and restoring. The repressive law consists in
bringing pain or at least privation to a person with the intention of affecting
his or her form of life, honour or freedom. In opposition hereto is the restoring form of law which serves the aim of making things right again or reestablish the disturbed relations. Durkheim’s analyses indirectly show that
society’s force of coherence is to some extent dependent on legal regulation.
Durkheim does not consider the question of implementation which, however,
is not decisive in my context either.
Weber is among other things focused on the concept of legitimacy. This
concept deals with how one justifies oneself. Weber claims that the reason for
all power is that one has a need to justify oneself and the actions and ways of
living that characterise oneself and the group one belongs to. He presents
three forms of legitimacy or legitimate hegemony which he terms respectively the legal, the traditional and the charismatic hegemony. He repudiates
the latter two as irrational, making the legal hegemony appear as the rational
one and hence as the one to be preferred.
The thesis furthermore analyses the modern legal sociology as it can e.g.
be found in Habermas; especially in the work Between Facts and Norms
(1992). Moreover, postmodern theory of law is addressed. Here, focus is
particularly on Foucault and his power-knowledge perspective. This perspec425
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tive is of considerable interest, not least the influence of connections between
power and knowledge and the importance this gets in institutional social
work. Bauman, too, is included with his attempt to develop new possibilities
of communities, morals, identity and integrity in what he terms the postmodern condition. Bauman describes the social engineering which has an inherent
ability to subjugate the moral responsibility of the civil servants. The consequence of this is that the technical rationalisation of the administration plants
the seeds of an institutional mass production of inhumanity.

Establishing a social theory
One problem of the traditional conceptions of law is that they are free floating, that is, not integrated in a historical or societal perspective. The hermeneutic, phenomenological and narrative approach, which I have chosen, presupposes that social jurisprudence is incorporated into a socio-theoretical
perspective. Juridical core concepts such as ‘current law’, ‘source of law’ and
‘public security’ are not without history and cannot be understood concretely
and practically without a societal context.
As mentioned initially, the thesis develops a socio-theoretical micro cosmos
whose core is the theory of recognition that can briefly be expressed as follows: The identity of the I can only constitute itself through mutual recognition. The relation of recognition is a possibility condition of self-realisation
as I can only see myself in another who sees me. Inherent in this expression
lies the claim that the human being cannot develop its identity alone; it happens through others. Furthermore, the expression implies that the human
being’s possibility to develop a well-functioning social identity presupposes
another human being ‘who sees me’.
To this micro dmension of the social theory I add a macro level which I
term social justice. The point of departure here is the citizen’s ethical autonomy, or, in other words: Any citizen’s right to pursue his or her own vision of
the good life as far as possible. According to Forst, we take part in different
contexts, the first one being ethical autonomy, and the right relation between
these contexts is an expression of social justice. The starting point is the assumption that it is not possible for the social institutions to tell a human being
how he or she ought to live his or her life. A general trait in the contemporary
individualised and multiethnic society is that the ways of expressing one’s
ethical autonomy are infinite. In this connection, the social-legal regulation
serves as a kind of protection against institutional impediments to individual
display of ethical autonomy. The other three contexts (the juridical, the politi426
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cal and the moral) are intimately connected to the first one and to the individual’s ethical autonomy. The core in the macro dmension of the social theory
is that each context must be able to justify and legitimise itself in order to be
included as a recognised sphere in the social theory. This means that it has to
be possible to give good reasons for viewing a citizen as an ethical, a juridical, a political and a moral person. These reasons are more thoroughly developed in the fourth part of the thesis.

An outline of practical social jurisprudence
The aim in the fourth part of the thesis is to identify the paradigms of regulation which each claims to constitute public regulation and afterwards to analyse the struggles for recognition between these paradigms. The result of such
struggles shows as an institutional judgement, that is, it makes up the professional, consciousness-controlling power structures in the social institutions.
The thesis discusses the leading paradigms of regulation with the intention
of providing a characteristic of the kind of philosophy and reasons on which
each paradigm rests. At the same time, it must be stressed that the four paradigms I deal with (goal-oriented economic regulation, network regulation,
institutional theory and legal regulation) each contains a plurality of reasons
and ideas. Hence, it is only possible to present the more fundamental traits of
these paradigms.
Goal-oriented economic regulation is often based on a anti-juridical foundation. This is expressed in several different ways, but typically as a repudiation of the traditional hierarchy, laws and rules. It is claimed that these hierarchies and the regulation founded on them work as impediments to effectiveness and readiness of changes in the public sector. The normative basis of
goal-oriented economic regulation is a utilitarian theory termed public choice.
This theory concerns decisions in the public sector and takes its point of departure in the agency-premises of economic theory in which the self-interest
is central. The public choice theory suggests a way of analysing this game of
interests and the results of it. Like in other economic theory, the starting point
of this analysis is simple assumptions of the behaviour of players (maximisation of benefit) and their possibilities of action (market structures and market
rules) which supposedly make it possible to reach some ‘results’ in the shape
of an expected organisational behaviour.
Network regulation has as its theoretical foundation the so-called govermentality literature which is strongly inspired by Foucault. This literature is
critical of the modern conception of the state as a centre from which power
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and control emanates. The literature contains a range of techniques and conceptualisations, particularly the concept of discourse which has proved to be a
valuable tool in analyses of factual changes in modern society. The basis of
the govermentality literature is formed by some lectures given by Foucault in
1978. In these lectures, focus was taken away from how the governing actually is at specific historical points to be instead on an analysis of the ways in
which different possible types of governing have been thought. Focault’s
studies of govermentality is a mental picture of what goverment is that claims
to uncover how modernity’s conceptions of societal government have
changed. Where the former universal point of reference for legitimisation of
the state’s use of power was the law, there is today a scepticism about
whether it is possible to govern effectively from a hierarchical top-down
control.
New-institutional theory comprises a field of theory which is related to
goal-oriented economic regulation and network regulation in its way of operating with concepts such as deregulation and in its being critical towards legal
regulation. Besides the similarities mentioned here, there are no obvious
common characteristics between the individual theories.

Social jurisprudence under an economical lex superior
How can one imagine a clash between different forms of regulation? The task
is not easy. In the juridical interpretation doctrine, it is a well-known thing to
relate to contradictions between rules of law. That is, situations in which the
same conditional facts have irreconcilable consequences. For instance, one
operates with a lex posterior from which it follows that a new rule of law
precedes an older one, with a lex specialis which prescribes that a special rule
precedes the normal one, and with a lex superior according to which the
level-high rule breaks with the level-low one. In my opinion, this is not the
way of relating to a clash between e.g. economical and juridical rules as one
is here dealing with two completely different paradigms that are based on
different conceptualisations and objectives. Still, the starting point has to be
these kind of clashes between e.g. economical and juridical norms as such
clashes according to the empirical study actually appear in practice.
The proposal I develop in connection with the part on ideal jurisprudence
will in such a situation lead to a gradation of the welfare rights into so-called
‘can-rights’ and ‘must-rights’, flex-jobs belonging to the can-rights. According to such a division, the citizen’s juridical autonomy has not been violated,
but of course it can mean that it becomes more difficult for the citizen to
428

English summary
pursue his or her ethical vision which could have been tied to a job on the
ordinary labour market via a flex-job.
The professional communities of respectively jurists and social workers
have in common that they do not recognise each other’s understanding of the
social realities. The jurists do research and write theory books in social security law – both of which are sometimes of an ideological character, oriented
towards a technical phenomenon concerning denationalisation of sources of
law and estimation of these. From this kind of work follows a description of
the social legal system which actually does not attempt to explain the reality
in which the social security law exists in the social institutions. That is the
consequence of an unfortunate juridical tradition in which juridical research
does not include theories about how the institutions and society at large work.
Instead, it originates from the conception of a given legal system. In practice,
this system ends up replacing social science theories about understandings of
human beings and societal institutions.
I find that it is both unrealistic and inappropriate to imagine that social
workers should take over the specific way of thinking that jurists are socialised into. Particularly the by now very large contribution of what jurists term
sources of law and the juridical method, presupposing knowledge about legislation, notices, circulars and instructions, the meaning of practice, customs
etc. Often, these are followed by complicated rules of interpretation which
contain different ways of interpreting as well as the meaning of preliminary
works and after works to the legislation. In recent works (Evald 2000:62), all
this is combined with a value catalogue that forms an element of a complicated juridical argumentation. To a large extent, the problem is caused by the
intellectual isolation of which this special rationality is a part. In this isolation, jurists and juridical researchers can stay in their own closed universe
from which the legal system and its norm content can be described as ideal
and well-functioning.
On the other hand, the professional culture of the social workers does not
seem to attribute a binding moral character to the social legal system either.
Studies show that the professional culture does not have a language with
which a meaningful conversation about elemental administration-legal problems can be made. In the same way, research indicates that legal regulation
has a low moral priority in social work. Obviously, there is a connection
between the jurists’ approach to the social legal system and that of the social
workers. It can be claimed that, among other things, the job of the jurists must
be to develop methodological tools that are useful in non-jurists’ application
of law in the social legal system. However, as described earlier, there exists
an animosity against jurisprudence which is not immediately changeable.
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Concerning the administration-legal aspect, or the rules of case consideration
in general, it is difficult to say whether these have ever been part of the social
workers’ professional culture or whether they have lost their authority recently.

A suggestion for practical social jurisprudence
The concept is well-known in the social work profession and as such it might
be appropriate to apply it within the legal field as well. In the social work
profession, the common elements are often understood as the very core of
social work, and jurisprudence within the field could therefore suitably have
the character of common elements. I view jurisprudence of this kind as practically possible in the sense that other forms of regulation have to recognise it
if they recognise the basic premise that the point of departure is the possibility for human prosperity, also for people with social problems.
I hence establish the practical, social jurisprudence as some narrative common elements. The term narrative signifies that the common elements depicted below contain a time process with a beginning, a middle with action,
and an end. Within each phase, some narratives are given. These are formulated in an everyday language, and their main characters are the citizen and
the social worker.
In the common elements, I summarise the insights from the actual and the
ideal jurisprudence in some narratives that do not carry the technical traits as
rules of law do. I am making a simplification which cuts heel and toe, however without putting aside important principles of law. It should be held in
mind that the practical, social jurisprudence is oriented towards the first-time
application in the social institutions alone. The elements are presented in the
table below and commented on after the table.
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Common elements in legal social work
The beginning of the case
a. The citizen’s ethical and
juridical autonomy is the
starting point when arranging how the citizen can take
part in his or her own case.
This means that the citizen
should feel that the social
worker recognise his or her
self-understanding,
even
though there are often
social-professional reasons
to affect parts of it. The
citizen is an absolute member of the legal community
in the municipality and in
society.
b. The citizen must continuously – to the extent
that he or she can manage it
– work as co-interpreter of
his or her own social history, of the administrative
practise and of all the legal
material which is immediately relevant. This presupposes that the citizen has
understood and has had
actual opportunities of
discussing the concrete
social and legal foundation
of the case with the social
worker. No step which
influences the actual cooperation must be taken by
the social worker before the
citizen has a satisfactory
amount of information.
c. In consideration of the
relation of confidence and
of the citizen’s ethical and
juridical autonomy, nobody
is contacted and no data is
gathered outside the administration before the
citizen has explicitly accepted this.

The course of the case
a. Light is thrown on the
case by the social worker in
co-operation with the citizen. The responsibility for
gathering enough information rests with the social
worker. If the citizen
wishes not to include some
information, the case must
be considered without it.
This might mean a weakening of an optimal process.

The end of the case
a. The litmus test of successful social work is
whether the citizen has felt
that his or her ethical and
juridical autonomy has
been recognised. The precondition for this is that the
citizen has actually had the
possibility of taking part in
the case without the presence of hidden agendas.

b. Assessment is carried out
together with the citizen. In
the heart of the assessment
is the citizen’s ethical
autonomy, the of the relevant legislation and the
consideration of each and
everyone.
The
social
worker has the privilege of
the final assessment. Disagreements are noted in
the case record.

b. If the citizen directly or
indirectly expresses dissatisfaction with the course of
the case, the social worker
and the citizen must discuss
the questionable points, and
the social worker must
reconsider the case. If no
changes are made, the
questionable points are
noted in the case record.

c. The citizen and the social
worker interpret the rules of
the relevant social benefits
and the possible duties in
the light of the concrete
case. The frame of interpretation is the citizen’s ethical
autonomy, the decisions of
objective of the relevant
legislation and the consideration of each and everyone. The social worker has
the privilege of the final
interpretation. In case of
disagreements, the discussed interpretations are
noted in the case record.

c. The social worker informs the citizen about
possibilities of complaint
and assists the citizen in
forming the complaint
unless the citizen does not
want this.
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These common elements contain words and concepts which are not immediately recognisable. I shall therefore comment on them here. In order to use
them, it is necessary to understand what is meant by ethical and juridical
autonomy and by the citizen being an absolute member of the legal community in the municipality and in society. The points a and by under The beginning of the case deal with the involvement of the citizen and cover the aspects
in the social legislation that refer to the involvement of the citizen and to rules
which attempt to optimise the citizen’s active participation. Point c shortly
expresses a narrative about the relation of confidence between the citizen and
the social worker.
The core in the points a, b and c under The course of the case is firstly the
elucidation of the case and the laying down of the frame of interpretation for
assessment and interpretation of other material, and secondly to maintain the
principle that it is a shared task to make these interpretations – however, in
such a way that the social worker has the privilege of the final interpretation
and assessment. The overall value in this process of interpretation is the citizen’s own vision of the good life. When it is stated that disagreements must
be noted in the case record, this is because of the following possibility of
getting economic compensation in cases where the social worker has neglected the citizen’s immaterial rights.
In The end of the case, it is stated under point a how it can be measured
whether the process has been successful, as well as what must be done if this
is not the case. Point b is really about arguments and reasons, and it is stated
that dissatisfaction must be noted in the case record – not just explicitly expressed dissatisfaction, but also the kind that can be read indirectly from the
process, e.g. via letters or critical statements from the citizen. Finally, point c
deals with complaint instructions.
These common elements can both be understood in the way that they
cover a long process in which a range of individual decisions are made, and
in the way that they constitute the common elements of a separate part of a
longer course of case; a part which considers e.g. rehabilitation, flex-job or
early retirement. The common elements in legal social work constitute a narrative in which the plot is the citizen’s immaterial rights. The narrative process should be understood in the way that it is arranged, carried out and ended
under optimal consideration of the citizen’s ethical autonomy, that is, of his
or hers possibility for, as far as possible, being the architect or co-decision
maker in the social case.
The ethical obligation which each individual social worker should follow
is oriented towards the citizen’s immaterial rights and protection of these as it
is stated in the developed juridical common elements. According to these,
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legitimate social work is social work which runs over time and which supports human prosperity by means of social-professional methods assisted by
the juridical common elements. A social case consideration of this kind is
legitimate, but not, however, always legal. One could imagine that a range of
the more specific parts of the rules of case consideration has been neglected,
the consequence being that The Social Tribunal (Det sociale nævn), The
Social Board of Appeal (Den Sociale Ankestyrelse), or the courts characterise
parts of the process as illegal. One could also imagine a situation in which the
social work is legitimate, but not legal even though the juridical common
elements have been included, because the application of law cannot be justified in accordance with the ideal of the jurists. This weakening of the concept
of correct application of law is a dysfunction of introducing the concept of
juridical common elements and what follows with it. However, it is my opinion that the gains achieved are of greater importance and more than enough to
compensate for the dysfunctional aspect.
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