
Forord 

"Livet leves forlæns - men forstås baglæns", som Søren Kierkegaard 
udtrykte det. På samme vis er dette forord også et efterord. 

Denne bog afrapporterer første del af et forskningsprojekt om 
kommunernes rolle i arbejdsmarkedspolitikken og handler om kommunal 
aktivering i spændingsfeltet mellem social disciplinering og social 
integration. Det gøres ud fra en implementeringsanalyse af de kommunale 
aktiveringsindsatser set i lyset af de politisk-administrative og organisatori
ske forhold i kommunerne. Undersøgelsen er gennemført som en del af 
forskningsaktiviterne i Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) 
under programområdet "Arbejdsmarkedspolitikkens forandring". Her indgår 
yderligere to forskningsprojekter. Dels et projekt om mødet mellem den 
ledige og myndighederne, som Søren Peter Olesen står for. Dels et projekt 
om udviklingen af nye netværksbaserede politikmodeller i den aktive 
socialpolitik, som Jacob Torfing og John Andersen er ansvarlige for. 

Undersøgelsen - som blev gennemført i april 2001 - baserer sig på 
en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet blev sendt til 
lederne af de kommunale aktiveringsafdelinger. Vi vil gerne her benytte 
lejligheden til at rette en særlig tak til disse ledere, som på trods af en 
fortravlet hverdag gav sig tid til at besvare vores mange spørgsmål. En stor 
tak skal også lyde til de folk fra ministerier, interesseorganisationer og 
kommuner, der har deltaget i henholdsvis forundersøgelse og testning af 
spørgeskemaet. 

Projektleder har været Flemming Larsen, men bearbejdningen og 
analyserne af spørgeskemamaterialet er resultatet af en kollektiv arbejdspro
ces mellem de fire forfattere. Bogen har dog ikke kunnet lade sig realisere 
uden konstruktive og kritiske kommentarer fra kolleger og samarbejdspart
nere i og udenfor CARMA, herunder også CARMA's følgegruppe med 
repræsentanter fra ministerier og arbejdsmarkedsorganisationer. Alle har 
bidraget med værdifulde forslag, informationer og erfaringer, som vi 
efterfølgende har søgt at tage højde for og indarbejde i analyserne. 

Vi bærer naturligvis selv det fulde ansvar for bogens indhold, som 
vi nu vil præsentere - forlæns. 

Aalborg, november 2001 
Flemming Larsen, Nicolai Abildgaard, Thomas Bredgaard, Lene Dalsgaard 
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Kapitel 1. 

Kommuner, kontanthjælpsmodtagere og aktivering 

Det kan nogle gange føles uendeligt langt mellem Tina, der som arbejdsløs 
henvender sig til Ballerup kommune, og lettere selvhøjtidelige forskere, som 
sidder i små støvede kontorer på Center for Arbejdsmarkedsforskning 
(CARMA) ved Aalborg Universitet. Også selv om de faktisk har mødtes i 
virkeligheden. Det kan være svært at forstå, hvad det egentlig vil sige at være 
kontanthjælpsmodtager. At blive mødt med krav om individuel handlingsplan, 
aktiveringspligt og forskellige typer af aktiveringstilbud. Og måske endnu 
sværere at forstå, hvad der sker, når uindfriede krav udløser sanktioner. Måske 
det er den erkendelse, sammen med tilknytningen til socialpolitikken, der 
gør, at meget af den forskning, der laves på området, beskæftiger sig med 
mødet mellem kommunen og den ledige på mikroniveau (Olesen 1999,2001 a, 
2001b, Mik-Meyer 1999, Carstens 1999). Der er ofte fokus på de anvendte 
metoder og kontanthjælpsmodtagernes adfærd og reaktioner (Berg Sørensen 
m.fl. 2000a, 2000b, 2001). Relevansen heraf skal på ingen måde betvivles, 
men der synes at være et vidensunderskud omkring, hvad man kunne kalde 
de kommunale politisk-administrative rammebetingelser og processers 
betydning for, hvilke indsatser kommunerne tilbyder den enkelte. Hvorfor 
gør kommunerne, som de gør i aktiveringspolitikken? Er disse valg forskellige 
- og i givet fald hvordan? Det er det denne undersøgelses fornemste ambition, 
at søge svar på sådanne spørgsmål. 

Går vi tilbage til Tina fra Ballerup, så kan relevansen af et sådant fokus 
såmænd også godt begrundes: Hvad er det Tina og andre kontanthj ælpsmodta-
gere tilbydes? Og hvordan kan man forklare, at det netop er denne indsats, 
som leveres af kommunen? Det handler langt hen ad vejen om politiske 
strategier og prioriteringer og ikke mindst om, hvordan aktiveringspolitikken 
administrativt implementeres. Denne type af analyse, med fokus på politiske-
og administrative forhold, synes at være en mangelvare, når det handler om 
kommunernes aktiveringsindsats. Det kan undre, idet en sådan viden må være 
interessant, om ikke for den enkelte ledige personligt, så i forståelsen af de 
betingelser, som indsatsen overfor den enkelte generelt er underlagt. Viden 
herom er afgørende for at kunne give en samlet vurdering af kommunernes 
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indsats i arbejdsmarkedspolitikken. Endelig kan resultaterne af denne 
undersøgelse forhåbentligt være med til at give et mere realistisk og mindre 
mytepræget billede af kommunernes betingelser og betydning for arbejdsmar
kedsindsatserne, end mediebilledet og den politiske retorik normalt giver. 

Nærværende publikation udgør første del af en sådan undersøgelse og bygger 
på en spørgeskemaundersøgelse, hvor samtlige kommuner har haft mulighed 
for at deltage. Og hvor 72% af kommunerne valgte at gøre det.1 

Vi vil først præsentere idegrundlaget bag den samlede undersøgelse, som 
spørgeskemaundersøgelsen altså kortlægningsmæssigt udgør det første bidrag 
til for dernæst at udfolde de enkelte undersøgelsesdele og teser. 

1.1. Idegrundlaget bag den samlede undersøgelse 

Arbejdsmarkedspolitik påkalder sig hele tiden både stærk politisk og faglig 
opmærksomhed. C ARMA har i mange år beskæftiget sig indgående med dansk 
arbejdsmarkedspolitik. Både som dem, der observerende og vurderende har 
stået på sidelinien, når forskellige nye tiltag har skullet evalueres (Jørgensen 
m.fl. 1994, Larsen m.fl. 1996a og 1996b), og også i form af mere direkte 
forslag til justeringer af politikken (se bl.a. Jørgensen m.fl. 1999). Set i relation 
til de mange forskellige aktører og interesser på det arbejdsmarkedspolitiske 
felt er det måske naturligt, at alle de gode bidrag ikke altid er blevet modtaget 
med udelt begejstring. Med den rolle, som forskningen ofte tildeles kan 
fornemmelsen måske illustreres med, "At hvis man siger sandheden, kan man 
være sikker på, at man før eller senere bliver afsløret", som Oscar Wilde har 
formuleret det. Reaktioner har vi i hvert fald ikke manglet. Der har dog også 
været "pusterum" fra dette praksisnære forskningsarbejde, hvor dybere indsigt 
i feltet er søgt opnået med beskrivelser og historiske analyser af dansk 
arbejdsmarkedspolitik, (se bl.a. Hansen m.fl. 1997, Jørgensen m.fl. 1999, 
Bredgaard 2001, Larsen 2002). 

1 Den samlede undersøgelse omfatter ligeledes en kvalitativ undersøgelse. Den samlede 
afrapportering forventes at være færdig sommeren 2002. 
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Fælles for vores forskning om arbej dsmarkedspolitik er imidlertid, at der har 
været en stor fokusering på de forsikrede ledige og AF-systemet, og en 
tilsvarende mindre på de ikke-forsikrede ledige og kommunerne. Derfor har 
vi som et af projekterne i en større bevilling til C ARM A fra Statens 
Samfundsvidenskabelige Forskningsråd valgt at beskæftige os med 
kommunernes rolle i arbejdsmarkedspolitikken.2 Nærmere bestemt den 
kommunale aktiveringsindsats set i et arbejdsmarkedspolitisk perspektiv. 
Udover at kommunernes aktiveringsindsats næsten er blevet et dagligt emne 
i den politiske debat og i medierne, så er der flere gode begrundelser for nu 
at se nærmere herpå. 

Een vigtig grund er, at kommunerne siden midten af 1970'erne har fået en 
stadig mere central placering i arbejdsmarkedspolitikken.3 Det handler på 
opgavesiden om aktivering af kontanthjælpsmodtagere, men også som 
arbej dsgiver og j obtræningsudbyder varetager kommunerne en vigtig funktion 
i forhold til indsatser overfor forsikrede ledige. Ligeledes er det kommunerne, 
der står for opfølgning på sygedagpengesforløb og ved længere sygdomsforløb 
også overtager finansieringen heraf. Endvidere er det kommunerne, der står 
for revalidering, oprettelse af skåne- og fleksjobs, samt tilkendelse af 
førtidspension. I mindre målestok varetager kommunerne også ordinær 

2Det vil sige en SSF-bevilling til CARMA som nationalt Center for Arbejdsmarkedsforskning 
i perioden 1999-2004. 

3 Med lov nr. 488 om ekstraordinære foranstaltninger overfor ungdomsarbejdsløshed i 1977 
fik kommunerne for første gang en institutionaliseret arbejdsmarkedspolitisk rolle. Hermed 
blev kommunerne såvel aktivitietsmæssigt som finansielt inddraget i ledighedsbekæmpelsen. 
Kommunernes opgaveansvar er siden blevet udvidet kraftigt. Derfor taler man også om, at 
et to-strenget system er blevet institutionaliseret i dansk arbejdsmarkedspolitik, hvor 
kommunerne således udgør den ene søjle, og AF-systemet for forsikrede ledige den anden 
søj le. Styringsmæssigt har kommunerne desuden siden 1977 været medlemmer af de regionale 
arbejdsmarkedsnævn men ikke af landsarbejdsnævnet før 1993/94 (Larsen 2002, Jonasen 
1998). 
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servicering af arbejdsmarkedet.4 

Kommunernes arbejdsmarkedspolitiske betydning er endvidere blevet skærpet 
af 1990' ernes højkonjunktur med faldende arbej dsløshed og den demografiske 
udvikling, hvor der i de kommende år kan forventes færre i den erhvervsaktive 
alder. Det har medført en politisk bevågenhed om at sikre et tilstrækkeligt 
arbejdsudbud, og i den sammenhæng vil kommunerne have en hovedrolle. 
Samlet set er der nemlig omkring 500.000 personer, der enten er på 
kontanthjælp, langvarige sygedagpenge eller førtidspension. Et tal der har 
været næsten uændret trods højkonjunktur og mere end en halvering af den 
registrerede ledighed (fra 1994-2000) (CASA 1999,2000, Danmarks Statistik 
2000). Kommunerne står i den forstand med en dobbelt opgave, der handler 
om dels at øge arbejdsudbuddet, dels at afhjælpe og afbøde fortsatte 
marginaliseringstendenser på arbejdsmarkedet. Dette er i øvrigt et generelt 
europæisk fænomen. International forskning har vist, at de generelle 
opstramninger på ydelser og rådighedsbestemmelser har øget betydningen 
af en lokal arbejdsmarkedspolitik. I flere lande, herunder Tyskland, Sverige 
og Holland spiller kommunerne således en stadig større rolle (deKoning 2000, 
deKoning og Mosley 2001). Kommunernes traditionelt meget stærke stilling 
i Danmark har medført, at de er blevet inddraget i ledighedsbekæmpelsen. 

En yderligere begrundelse for at se nærmere på kommunernes aktiveringsind
sats er 1990'ernes overgang til en mere aktiv arbejdsmarkedspolitik. Således 
lancerer Socialministeriet med Aase Olesen i spidsen omkring 1990 aktiv-

4 Der er omkring 100.000 personer, som årligt aktiveres af kommunerne (svarende til cirka 
30.000 helårsmodtagere). Dertil kommer knap 10.000 forsikrede (helårspersoner) ledige 
i jobtræning hos kommunale arbejdsgivere samt omkring 5.000 helårspersoner i puljejobs 
primært indenfor kommunale serviceinstitutioner. Det kommunale ansvar for tildeling og 
administration af revalidering omfatter omkring 50.000 personer årligt (svarende til 20.000 
helårsmodtagere). Endelig er knap 15.000 personer i øjeblikket i fleks- og skånejobs. 
Tilsammen udgør kommunernes målgruppe for aktive foranstaltninger (støttet beskæftigel
se/uddannelse ogjobs på særlige vilkår) således årligt i omegnen af 80.000 helårsmodtagere 
(jvf. også kap. 2). Dertil kommer de passive socialpolitiske foranstaltninger, som primært 
omfatter førtidspension (cirka 275.000 personer årligt) og udbetaling af sygedagpenge (50.000 
helårsmodtagere i alt - kommunen overtager dog først den finansielle forpligtigelse efter 
2 uger og har efterfølgende pligt til at foretage opfølgning efter senest 8 uger gennem personlig 
samtale med den sygemeldte) (Danmarks Statistik). 
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linien eller aktivering som nyt begreb i arbejdsløshedsbekæmpelsen. Det sker 
med "ungdomsydelsen" for ikke-forsikrede 18-19 årige i 1990 og udvides 
til de under 25-årige med "aktiveringspakken" fra maj 1992. Det bliver hermed 
kommunerne, som overfor unge ikke-forsikrede ledige introducerer et 
aktiveringsbegreb, bestående af et mix af arbejdspligt og opkvalificering. 
Den aktive arbejdsmarkedspolitik medfører således et skifte fra ydelsesbasere-
de sociale eller arbejdsmarkedspolitiske indsatser til mere interventionistiske 
prægede indsatser. Det vil sige, at der i højere grad lægges vægt på en aktiv 
politik, hvor ambitionen er at fremme en adfærdsændring hos de ledige. Man 
kan karakterisere skiftet som en bevægelse væk fra passive ydelser i form 
af økonomisk kompensation for manglende arbejde, hvis primære sigte er 
at sikre "ro på bagsmækken" til aktive arbejdsmarkedspolitiske og sociale 
indsatser, der "skal gøre en forskel" i relation til at gøre de ledige mere 
selvhjulpne. Samtidigt er den rettighedsstruktur, der var knyttet til førstnævnte 
blevet suppleret med pligter for den enkelte ledige. Der er op gennem 
1990'erne blevet stillet flere og flere krav til ledige om deltagelse i aktivering. 
Ofte populært kaldet et "yde for at nyde"- princip. At der med den 
socialpolitisk initierede "aktivlinie" også blev skabt en bredere diskurs, 
bekræftes af at de statslige beskæftigelsesfremmende foranstaltninger snart 
blev omdøbt til "aktivering" (Bredgaard og Jørgensen 2000, Bredgaard 2001). 
At denne proces lovgivningsmæssigt påbegyndes i kommunerne i 1990 gør 
en indholdsmæssig analyse af aktivliniens gennemslagskraft og konkrete 
udformning i kommunerne interessant.51 den sammenhæng bliver ligeledes 
de særlige kommunale implementeringsprocesser interessante. 

Ambitionsniveauet i aktiveringspolitikken er som nævnt hævet betragteligt 
i 1990'erne, når det gælder det offentliges intervention overfor den enkelte 
ledige. Der stilles på den ene side krav overfor den enkelte, samtidigt med 

5 Analysemæssigt er den 10-årige periode fra introduktionen af aktivlinien også relevant, idet 
flere implementeringsstudier har påpeget, at der typisk går mange år, før der kan identificeres 
reelle substantielle forandringer i forbindelse med større politiske reformer. Eksempelvis 
opererer Sabatier og Jenkins-Smith med en 5-10 års periode (Sabatier and Jenkins-Smith 
1993). I Danmark er en sådan fagligt begrundet tålmodighed ikke politisk gangbar. Der 
kommer næsten hvert andet år hurtige evalueringer, politiske diskussioner og "reformer". 
Arbejdsmarkedspolitikken er som "high politics" udsat for stadige og løbende politiske 
omprogrammeringer. 
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at der også skal tages individuelle hensyn med henblik på at gøre politikken 
mere behovsrettet og responsiv. Kommunerne har som selvstændigt politisk 
niveau en udstrakt autonomi, når kommunalt placerede velfærdsopgaver skal 
implementeres. Dermed synes der at være gode betingelser for at implementere 
i overensstemmelse med skiftende lokale og individuelle behov. Der kan sikres 
fleksibilitet i implementeringen og dermed gives gode muligheder for at kreere 
nye typer af indsatser tilpasset lokale behov. Samarbejde med og inddragelse 
af andre aktører i opgavevaretagelsen synes der også at være gode betingelser 
for. Med et højere ambitionsniveau for træfsikkerheden i politikken bliver 
implementeringsstudier af kommunerne aktiveringsindsats derfor forsknings
mæssigt interessant.6 Kan kommunerne via deres autonomi til at designe og 
implementere indsatserne ses som stifindere i arbejdsmarkedspolitikken? 

Der er dog altid den latente fare ved decentraliserede implementeringsproces
ser, at der kan blive stor usikkerhed om de operative mål hos de implemen
terende organer (Rothstein 1994). Dette kan resultere i en bevægelse mod 
en autonom (eller nærmest atomiseret) indsats med tilfældige politikpriori
teringer og vilkårlig implementering, som kan sætte spørgsmålstegn ved både 
retssikkerhed og til sammenhængskraften i de samlede arbejdsmarkedsindsat
ser. Medfører den kommunale autonomi, at aktiveringsindsatsen bliver 
vilkårlig? 

I en sådan nærmest tese-agtig opstilling er der måske ikke behov for at finde 
konkrete eksempler på henholdsvis det ene eller det andet billede af 
kommunernes implementeringsproces. Det er der flere, der tidligere har gjort. 
Derimod kan der være behov for en mere systematisk samlet viden om 
kommunernes implementering af aktiveringsindsatsen. Det findes der meget 
lidt forskningsmæssig viden om. Her vil vi gerne bidrage med nye 

6 Hvor træfsikkerhed i politikken henfører til, at indsatsen tager hensyn til forskellige behov 
og forudsætninger hos det enkelte individ og dynamiske omverdensforhold. Rothstein taler 
i den forbindelse om dynamiske-interventionistiske politikker, hvor målet via offentlig 
intervention er adfærdsændring hos den enkelte ("human-processing"), samt hensyntagen 
til at dynamiske omverdensforhold til stadighed skaber nye vilkår for hvilke indsatser, der 
virker (Rothstein 1994). 
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forklaringer. 

Med afsæt i disse begrundelser for at analysere den kommunale aktiveringsind
sats, indeholder den samlede undersøgelse tre analysedele: 

1. Karakteristik af'politikindhold: Hvordan ser den kommunale aktiveringspo-
licy ud set i relation til indførelsen af aktivlinien? 
2. Afdækning af kommunale implementeringsforhold og -processer omkring 
aktiveringspolitikken: Hvem gør hvad og hvorfor? 
3. Identificering af sammenhænge mellem politikindhold og kommunal 
politikformulering og -implementering: Hvilke faktorer kan identificeres som 
betydende for aktiveringsindsatsens kommunale udformning? 

1.2. Analysens implementeringsperspektiv 

Det centrale begrebslige analyseapparat er hentet fra implementeringslittera-
turen, hvor ud fra vi nu vil begrunde vores perspektiv. Generelt retter 
implementeringsperspektivet søgelyset mod, hvad der sker efter, at en politik 
er vedtaget eller formuleret på et sags- eller samfundsområde. Implemen-
teringsstudier forudsætter altså i udgangspunktet, at der er "noget" at 
implementere og sætte i værk. Denne skillelinie mellem politikformulering 
og politikimplementering er ikke identisk med skillelinien mellem politik 
og forvaltning. Implementering er ikke blot en ny eller anden betegnelse for 
forvaltning, men implementering er i sig selv en fase, hvor politikken 
indholdsmæssigt fastlægges. Implementeringsfasen er således klart en del 
af den samlede politiske udformningsproces og i den forstand er implemen
tering en fortsættelse af den politiske proces. Lige så vigtigt er det dog at 
fastholde, at der i implementeringsfasen er tale om en speciel politisk proces, 
som analytisk må holdes adskilt fra politikformuleringsfasen. Implementerin
gen foregår på en anden politisk arena og under andre forudsætninger. Som 
nævnt er der tale om, at "noget" skal implementeres. Der foreligger en politisk 
vedtagelse - eller i det mindste formulerede politiske ønskemål - som 
legitimerer en given politik, og som sætter rammerne for implementeringen. 
Hvis den skal opfattes som legitim, skal implementeringen altså kunne 
retfærdiggøres, defineres eller tolkes i forhold til de officielle målsætninger 
og intentioner (Palumbo og Calista 1990, Hjern og Porter 1981). De politiske 
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intentioner og de administrative guidelines har gerne en mere eller mindre 
rationaliseret kerne af forestillinger om problemer og problemløsningsmetoder 
indeholdt i sig. Afhængig af disses karakter kan der være mere eller mindre 
vide fortolkningsrammer i implementeringsfasen vedrørende, hvad der skal 
gælde som det "rigtige" og "rationelle" indhold i politikken. Hertil kommer, 
at der også typisk i politikformuleringsfasen er sat rammer for, hvilke 
deltagere og implementeringsaktører, som anses som centrale eller legitime, 
hvilken type viden og kundskab, som skal gælde som ekspertise, osv. Også 
her kan implementeringsspillerummet konkret være bredt eller snævert 
defineret, men sådanne forhold implicerer altså også, at der så at sige ikke 
er "frit valg på alle hylder" i implementeringsfasen. 

Med disse bemærkninger kan det måske forekomme at være et noget pauvert 
udgangspunkt, som implementeringsperspektivet tilbyder i forhold til at 
identificere indholdsmæssige politikudviklinger. Skærer man argumentatorisk 
ind til benet, handler det om, at "noget" skal implementeres, men dette "noget" 
er analytisk set ikke helt let at identificere. Den måde det oftest gribes an på, 
er at der tages udgangspunkt i lovtekster, bekendtgørelser eller programer
klæringer. Indholdskarakteristikken vil så primært tage afsæt i graden af 
overensstemmelse mellem de formelle mål og politikkens realisering samt 
eventuelle synlige afvigelser herfra. Denne tilgang har langt den overvejende 
del af de hidtidige analyser om kommunal aktivering også benyttet (Brogaard 
og Weise 1997, Weise og Brogaard 1997, Berg Sørensen m.fl. 2000a og 
2000b). I den udstrækning de centrale politiske beslutningstagere "i sidste 
instans" forstås som politikkens legitimitetsbærere - det vil sige, at 
implementeringen skal kunne retfærdiggøres i henhold til beslutninger taget 
i politisk-parlamentariske forsamlinger - kan der selvfølgelig være gode 
argumenter herfor. 

Der er imidlertid flere analysemæssige begrænsninger indeholdt heri. Vigtigst 
er det, at der sjældent er formuleret klare og entydige politiske mål, og at det 
derfor kan være yderst vanskeligt at identificere, hvilke mål implementeringen 
skal vurderes i forhold til. Flertydigheden kan skyldes flere forhold. Blandt 
de væsentligste er for det første, at politiske beslutningstagere ikke altid "ved 
hvad de vil". Det kan have baggrund i, at de ikke har præcise forestillinger 
om, hvad der er sigtet og intentionen med indsatsen, eller at de i den politiske 
beslutningsproces har været nødsaget til at forhandle sig frem til et kompromis 
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for at komme frem til en vedtagelse. Begge situationer giver mulighed for 
flere fortolkninger af, hvad der er politikkens målsætninger og egentlige 
indhold. 

For det andet kan målsætningerne være uklare, fordi problemsituationen er 
uklar eller vanskelig strukturerbar. Her handler det snarere om, at man ikke 
"ved hvad der skal til" af politiske tiltag. Det kan skyldes manglende eller 
utilstrækkelig viden om, hvad det er for en type af problem, man står overfor, 
og selv om der skulle eksistere fragmentarisk viden om, hvad der forårsager 
problemerne, så modsvares det ofte ikke af viden om, hvilke slags offentlige 
tiltag, som kan imødegå disse problemer (Rothstein 1994: 89). I policy- og 
implementeringstermer tales der her om manglende eller usikker kausalviden 
eller policyteori. I implementeringsforskningens mest rationalistiske tilsnit 
er dette blevet formuleret som et af hovedproblemerne ved manglende 
målopnåelse og implementeringsfiasko, og anbefalingerne går her på, at en 
given politisk indsats skal bygge på en gyldig kausalteori, som både 
specificerer de vigtigste faktorer og de kausale forbindelser herimellem (se 
f.eks. Mazmanian and Sabatier, kapitel 3,1989). Mange har været kritiske 
overfor en sådan synsmåde (Rothstein 1994, Vedung 1991, Winther 1994), 
og vi kan stille os bag den del af kritikken, som påpeger, at disse anbefalinger 
bygger på et urealistisk syn på forholdet mellem viden og politisk handlen. 
Mange politiske reformer og indsatser ville med et sådant kriterium aldrig 
komme længere end til tegnebrættet. Politiske handlinger er ofte ikke 
"rationaliserede" i en sådan forstand, men der må handles politisk, selvom 
der både savnes sikker viden om de forhold, der eksisterer på et givent 
samfundsområde og indsatsernes virkning i forhold hertil. 

Dette er ofte situationen, når det gælder løsning af såkaldte vilde 
problemer/"wicked problems" (Harmon og Mayer 1986), og som aktiverings
politikken kan siges at være et eksempel på. Vilde problemer er kendetegnet 
ved, at de ikke klart kan defineres og adskilles fra andre problemer. Målene 
for deres løsning kan ikke defineres præcist, og derfor kan der heller ikke 
defineres klare og entydige kriterier for den optimale løsning - der kan kun 
defineres en "bedste" løsning, men en vurdering af, om en "bedste" løsning 
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