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»129 nye love, regler og vejledninger 
 

Alle regeringer siden Nyrup har lovet regelforenklinger.  
Men jobcentrene drukner stadig i papirarbejde 

 
Af Morten Olsen 

 
Samtlige regeringer siden 1993 har lovet smidigere beskæftigelseslovgivning, viser en 
opgørelse fra Ugebrevet A4, men loven er kun blevet tykkere og mere snørklet sukker 
kommunerne. Nu gør politikerne på Christiansborg endnu et forsøg på at rydde op i 
lovjunglen. 
 
 
Selvom samtlige regeringsgrundlag – med en enkelt undtagelse – i 25 år har indeholdt pas-
sus’er om mindre papirnusseri i jobcentrene, er der vedtaget flere love, lavet flere skemaer og 
opfundet bunker af nye ordninger og ydelser. 
[…] 
 
Kommunernes Landsforening har skrevet et notat, der sætter tal på udviklingen i løbet af de 
seneste ti år: 
 
Der er vedtaget 77 lovændringer, og så hopper vi let henover de 30 bekendtgørelser og 22 vej-
ledninger på området, som også får en overhaling i ny og næ. 
 
Sagsbehandlere og virksomheder har nu 30.000 sider beskæftigelseslovgivning at manøvrere 
i, og medarbejderne i jobcentrene bruger da også 45 minutter af hver time på at registrere og 
dokumentere i stedet for at tale med kunderne i butikken. 
 
“Man skal ikke opfinde den dybe tallerken. Den findes sådan set i klassiske demokratiske me-
kanismer som interesse-inddragelse, etablering af konsensus, høringer og så videre. Det er 
ting, der kan være med til at forebygge dårlige regler. Men det er gået af mode. Det er mere 
vigtigt at demonstrere handlekraft og at man politisk er den der har foden på den store pedal,” 
forklarer Lene Holm Pedersen [professor, CBS, red.].«  
 
 
 
Der ønskes en retssociologisk analyse med afsæt i det ovennævnte og med inddragelse af 
relevant retssociologisk teori og empiri med særlig fokus på: 
 
1) Mulige årsager til den øgede regelmængde og mulige konsekvenser heraf. 

 
2) Hvordan problemer med den øgede regelmængde kan løses, og hvordan man even-

tuelt mere generelt kan mindske regelmængden. 
 


