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Med borgeren i centrum? 1
Vilkår og muligheder for brugerinddragelse 
i forhold til udsatte borgere

B A G G A  B J E R G E  O G  B O D I L  S E L M E R

Folketinget vedtog i 1997 en hel række nye love på det sociale område.
Denne såkaldte lille socialreform er det konkrete udtryk for et nyt sæt af
værdier og for nye politiske tilgange i den sociale sektor. Den sociale
lovgivning lægger nu op til et ”nyt menneskesyn” med respekt for bru-
gere af det offentlige og med individuelt tilpassede tilbud, som den
involverede borger inddrages i planlægningen af. Intentionen er, at bor-
geren føler sig hørt og værdsat og til gengæld herfor også begynder at
føle og tage mere ansvar for eget liv. Værdisættet hører ind under den
fælles betegnelse, som på engelsk kaldes ”empowerment”. ”To empow-
er” kan oversættes med ”bemyndige; sætte i stand til; give evne til”.

Den sociale lovgivning fra slutningen af 1990’erne har altså som sit
erklærede formål at sætte borgeren i centrum for den ydede hjælp. De
tre relevante love: Serviceloven, Retssikkerhedsloven og Lov om aktiv
socialpolitik understreger på forskellig vis dette. Ifølge Serviceloven
skal hjælpen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætnin-
ger. Retssikkerhedslovens § 4 lovfæster princippet om, at den, som får
hjælp, skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sagen,
og at kommunen derfor skal tilrettelægge arbejdet på en sådan måde, at
borgeren får mulighed for det. I Aktivloven kommer princippet til ud-
tryk på den måde, at modtageren af hjælp skal have mulighed for ind-
flydelse og medansvar, når hjælpen tilrettelægges. Brugerinddragelse,
indflydelse og medbestemmelse er således nøgleord i socialpolitikken.
Et andet meget væsentligt element er den tidlige helhedsorienterede
hjælp, som borgeren ifølge lovgivningen har krav på. I Serviceloven
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