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Kapitel 6
Budgetlægning som et
moderne ritual

Indledning
De tre foregående perspektiver fokuserer på resultater i en

bestemt betydning. Man forsøger at forklare, hvorfor budget

tet fik den udformning det fik, eller hvorfor den offentlige sek

tors udgifter udviklede sig, som de gjorde. I dette kapitel an

lægges en anden vinkel på budgetlægning i den offentlige

sektor. Det centrale spørgsmål er, hvorfor folk deltager i bud

getlægning. Er det for at opnå et bestemt resultat, eller fordi

processen i sig selv er vigtig? Fokus skifter således fra resul

tat til proces, idet processen også har en række betydninger,

der ikke er nødvendigvis er knyttet til de umiddelbare resul

tater af processen.
Man deltager måske i finanslovprocessen fordi man, som

en “gammel cirkushest”, igennem mange års træning er ble

vet god til, har lært at sætte pris på og holde af “budgetspil

let”, Igennem deltagelsen får man bekræftet sin ‘identiteU

som dreven politiker eller embedsmand. Deltagelsen i bud

getlægningsprocessen kan også være en anledning til at

møde de rigtige mennesker eller til at kunne skrive endnu en

erfaring på sit CV.
Uanset resultatet kan der gennem processen demonstre

res vigtige værdier. Budgetlægningsprocessen kan forstås

som en række moderne ritualer. der bidrager til at konsti

tuere, fastholde eller videreudvikle bestemte kulturelle be
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tydninger. ritualer igennem hvilke rationelle og demokrati

ske betydninger bekræftes og udvikles. Overholdelsen af de

mokratiske og rationelle spilleregler kan udtrykke en re

spekt for disse, ligesom en overtrædelse af spillereglerne

kan bidrage til en nedbrydning eller omkalfatring af dem.

Men processens rationelle og demokratiske fernis kan også

være udtryk for ren overflade og hykleri. Rationaliteten er

iscenesat, de fleste ved det, men holder deres mund. Nybe

gyndere falder i og siger uheldige ting. De kloge spiller spil

let (Kejserens nye klæder), og ved, at alle har brug for illu

sionen om at tingene foregår fornuftigt (rationelt) og demo

kratisk.
Et særligt aspekt ved den iscenesatte rationalitet er, at nye

måder at strukturere processen på, nye måder at skabe in

formation på, nye måder at beregne på. nye måder at kon

kludere på, der tager sig ud som tiltag, der er valgt efter ra

tionelle overvejelser, måske blot er imitation af de nyeste

modeluner indenfor management. Hvorvidt ritualerne er

udtryk for tomt hykleri, om de bidrager til at konstituere et

fælles rum af kulturelle betydninger eller måske begge dele

lader sig ikke så let afgore.

Kultur, institutioner og ritualer

De mest udbredte svar på spørgsmål. om hvorfor Ibik hand

ler, som de gør i budgetlægningsprocesser. bygger på en

‘konsekvens logik’ (March og Olsen, 1989). Aktorer forfølger

bestemte mål i processen, og derfor handler de, som de gør.

Disse mål kan være baseret på snæver egeninteresse eller

mere uegennvttige overvejelser. Det centrale i denne sam

menhæng er, at aktører i disse teoridannelser antages at

handle ud fra en vurdering af fremtidige konsekvenser for de

mål man har sat sig.
Næsten al budgetlægningsteori tager udgangspunkt i for

skellige varianter af målrationelle modeller, når de skal for

klare budgetlægningsprocessens forløb og resultater. En

sjælden undtagelse er en artikel af Johan P. Olsen fra 1970.

Her kontrasteres den omfattende aktivitet blandt politikere

og embedsmænd i budgetlægningsprocessen i en norsk
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kommune i 60’erne med de ganske magre resultater, der
kommer ud af processen. Johan P. Olsen foreslår, at man i
nogle situationer bedre kan forstå budgetlægning som en
ceremoni eller et ritual snarere end som en egentlig beslut
ningsproces (Olsen, 1970: 112). I 90’erne har symbolske og
institutionelle perspektiver gradvist fundet anvendelse
indenfor områder som offentlig styring (Rasch, 1993) og
budgetlægning (Mattson. 1998). Det er denne tankegang.
der tages op og videreudvikles i dette kapitel, idet nogle ny
ere teoridannelser indenfor organisationsteori (Scott, 1995)
og beslutningsteori (March, 1994) anvendes til at belyse of
fentlig budgetlægning. Disse teoridannelser bygger på en
‘identitets logik’. Mennesker antages at handle ud fra en for
ståelse af, hvem de selv er, hvem og hvad de identificerer sig
med, og hvad det er for en situation, de indgår i. Der er tale
om et perspektiv der er beslægtet med det ‘identitets’ per
spektiv som March og Olsen (1989) har slået til lyd for, men
rødderne til teondannelsen går længere tilbage til sociolo
giske klassikere som Emile Durkheim og Max Weber. Per
spektivet kan opfattes som komplementært til de forrige
perspektiver. Interessante bud på den dynamiske forståelse
der kan opnås ved at kombinere en konsekvens- og en iden
titetsiogik kan findes i flere tekster af James G. March (se
f.eks Feldman & March, 1988/198 1).

Fælles for teorierne om identitetsdannelse er, at ‘kultur’
spiller en central rolle. Identiteter skabes ud af elementerne
af den kultur, de indgår i. Mennesket opfattes, med Max We
ber, som et dyr, der er spundet ind i et væv af betydninger, det
selv har spundet, og ‘kultur’ defineres som dette væv af be
tydninger (Geertz, 1973: 5). Med den fransk-græske filosofs
Castoriadis’s formulering er vi alle først og fremmest omvan
drende og komplementære fragmenter af vort samfunds ‘in
stitutioner’ (Castoriadis, 1997: 7). ‘Institutioner’ har fået va
rierende definitioner indenfor institutionel teori (Scott, 1995),
men defineres her som “kulturelle regler, der giver kollektiv
mening og værdi til bestemte enheder og aktiviteter, og inte
grerer disse i den større sammenhæng” (Meyer et al, 1994:
10). ‘Institutioner’ finder deres symbolske udtryk gennem ‘ri
tualer’. Gennem ritualet fastholdes bestemte måder at forstå
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verden på’. “Ritualet ordner erfaringer indenfor en bestemt

toikningsmæssig ramme. Denne ramme er mytisk” (Dahier

Larsen, 1998: 47). En ‘myte’ er en historie, gennem hvilken

en kultur forklarer eller forstår nogle aspekter ved samfundet

eller naturen (Barthes, 1973). En ‘myte’ er ikke nødvendigvis

falsk i denne betydning af ordet, selvom vi i hverdagssproget

ofte kalder usande påstande for myter. Den centrale anta

gelse er, at man indenfor enhver kultur, også det moderne

demokrati, har opbygget myter. der skaber mening, sammen

hæng og orden i de aktiviteter, man fylder sit liv med. Og dis

se ‘myter’ bekræftes og fastholdes gennem ‘ritualer’.

‘Kulturen’ i et moderne komplekst samfund er fragmente

ret og præget al subkulturer’ med forskellige opfattelser af

samfundets institutioner. Der er kun delvist fælles reference

rammer, og de fælles ritualer tolkes i nogen grad forskelligt

(Berger & Luckmann, 1966). Den stadig mere differentierede

arbejdsdeling i samfundet skaber forskellige livsforløb og der

ved forskellige erfaringsdannelser. Den samme arbejdsdeling

— funktionelt såvel som generations- og kønsmæssigt — ska

ber grundlaget for udviklingen af forskellige ‘subkulturer’

med delvist forskellige værdier, sprog og perspektiver på til

værelsen. I et samfund, hvor mennesker lever i så forskellige

virkeligheder, men alligevel er helt afhængige af hinanden,

må solidariteten i samfundet bygge på anerkendelsen af nog

le abstrakte principper (Berger & Luckmann. 1966: Durk

heim, 1984/1893).
I det moderne samfund er forestillinger om demokrati, ra

tionalitet og en retsstat eksempler på sådanne abstrakte

principper. Budgetlægningsprocessen i den offentlige sektor

kan forstås som et moderne ritual, der symboliserer og bi

drager til at fastholde og udvikle disse abstrakte principper.

Moderne aktørers mere præcise relation til et sådant moralsk

meningsunivers er naturligvis komplekst og sammensat (se

f.eks Bourdieu, 1997).

1. Ritualer kan have den væsentlige Iaente funktion at bekræfte og lsthol

de den sociale orden jævnfør Robert K. Mertons berømte sondring

mellem manifeste og latente funktioner (Merton. 1968). Manifeste funk

tioner er den officielle erklærede mening med et ritual. Latente funktio

ner er de skjulte funktioner. som et givet ritual kan have.
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Budgetlægning som et moderne
demokratisk og rationelt ritual

På hvilke måder kan det institutionelle perspektiv, der er
skitseret ovenfor, bidrage til forståelsen og analyserne afbud
getlægningsprocessens praksis? I dette afsnit fremhæves tre
former for analyse, der udspringer afperspektivet, og disse ii
lustreres med cases fra den danske offentlige sektor. Formå
let er at demonstrere perspektivets analytiske potentiale.

Den første analyseform benytter billedet af et teater som en
metafor til at åbne op for analysen. Aktorerne spiller en ræk
ke rol1er’ i et rituelt drama om institutionel identitet. Den an
den og nyeste analyseform tager udgangspunkt i en anta
gelse om, at spredningen af nye koncepter for budgetlægning
mellem lande og organisationer fremmes af, at en række mo
derne institutioner har fået global udbredelse. I denne teori-
dannelse fokuseres der på de institutionelle forudsætninger
for spredning af nye ideer og praksisformer. Den tredje ana
lyseform tager udgangspunkt i ideen om, at arbejdsdelingen
fremmer forskellige subkulturer, med hver deres forhold til
budgetlægningsprocessen.

De tre analyseformer har det institutionelle symbolske
perspektiv til fælles, der er skitseret ovenfor. Der er derfor
gode muligheder for at udvikle koblinger og kombinationer af
dem.

Finanslovsprocessen som et institutionelt
drama

At analysere samfundsmæssige fænomener som dramaer
med strukturelt definerede roller til de forskellige aktører er
en tradition, der går meget langt tilbage. I nyere tid er den
amerikanske sociolog Erving Goffmann (1959) den mest
berømte eksponent for denne type analyser. I skandinavien
har den svenske organisationsforsker Barbara Czarniawska
(1997) slået til lyd for analyseformen. I dette afsnit skitseres
konturerne til en sådan analyse af den statslige budgetlæg
ningsproces.

Finanslovsprocessens forløb igennem et finansår er omtalt
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i detaljer i kapitel 9. Denne proces er et årligt tilbagevenden

de drama, hvor bestemte aktører har fået tildelt nøje afgræn

sede ‘roller’ på forskellige ‘scener’ på forskellige tidspunkter

af året. Første akt foregår internt i regeringen og afsluttes

med præsentation af regeringens finanslovsforslag i slut

ningen af august. Andet akt foregår i forhandlinger mellem

regeringen og de forskellige oppositionspartier. Dramaet af

sluttes hvert år med vedtagelsen af finansloven i december

måned, hvorefter spillet kan begynde forfra. Undervejs ud

spilles forskellige rituelle konflikter.

Ved de såkaldte “bisse-runder” i maj foregår der forhand

linger mellem finansministeren og de forskellige fagministre

sekunderet af deres respektive embedsmænd. Forhandlin

gerne er organiseret som typiske ‘udgiftsadvokat’ versus ‘vog

ter’ situationer (se kap. 1). På ‘scenen’ sidder aktorerne på

hver sin side afforhandlingsbordet. Påklædningen er for her

rerne jakkesæt og slips, mens kvindelige deltagere i dramaet

har lidt større frihedsgrader. Scenen er sat til en egentlig be

slutningssituation—det er nu (forhandlings)bordet fanger og

beslutningerne tages. Forud for mødet har der været sonde

ringer i form af mere uformelle drøftelser med henblik på at

nå frem til en fælles forståelse af situationen. men nu skal der

laves aftaler. Fagministeren forventes at være “klædt på” af

sine embedsmænd til at forhandle sig frem til en favorabel af

tale for sit ministerium. Alle argumenterne for øgede eller

uændrede bevillinger, alt efter situationen, føres frem under

forhandlingerne. Omvendt er finansministeren “klædt på” af

sine embedsmænd med modsatrettede argumenter, så

han/hun kan varetage sin ‘vogterrolle’ bedst muligt. Man kan

spille sin rolle mere eller mindre godt, men de ydre rammer

for rollen ligger fast. Der er tale om to hold, der kæmper om

at opnå det bedst mulige resultat ud fra hvert sit perspektiv.

Hvad der er det bedst mulige resultat. af1ænger imidlertid af

den forforståelse de forskellige aktorer tillægger situationen.

Hvis udgangspunktet for fagministeren er at undgå en ræk

ke truende nedskæringer, kan status quo tolkes som et godt

resultat. Succeskriterier er således situationsafhængige og i

nogen grad manipulerbare.
“Bisserunderne” harmonerer med et rationelt ideal om, at

alle argumenter skal bringes på banen, før en beslutning
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træffes. Gennem en konfrontation af de fleste argumenter for
og imod en given beslutning forestiller man sig, at man når
frem til den bedste beslutning.

De personer, der indgår i rollerne, kan have prøvet begge
sider af forhandlingsbordet, men det er ikke det afgørende.
Man lever sig ind i sin rolle og tager den på sig ud fra devisen:
Hvad gør en embedsmand/minister som jeg i en situation
som denne?

Når finanslovsforslaget lægges frem i august, er det ikke
oppositionens opgave at rose forslaget for dets fortræffelighe—
der, men tværtimod at opponere og kritisere forslaget for dets
mangler. Ofte har regeringen undladt at stille visse forslag,
for at der er noget at give til oppositionen under forhandlin
gerne i efteråret. Disse rituelle uenigheder er efterhånden så
institutionaliserede, at man næsten ordret kan forudsige
hvilke vendinger, der vil blive brugt og hvilke positioner, der
vil blive indtaget af de forskellige oppositionspartier. Der er i
høj grad tale om nuancer og variationer over en række
tilbagevendende temaer. Udtryk som “tyndt” og “blottet for vi
sioner” er hyppigt tilbagevendende vendinger i oppositions
partiernes reaktioner på regeringens udspil. De konservative
vil markere sig på temaer vedrørende forsvaret og politiet, SF
vil markere sig på miljøspørgsmål, mens regeringen før eller
siden vil beskylde forskellige oppositionspartier for “over
budspolitik” og “manglende ansvarlighed”. Dragterne er de
samme som under bisserunderne. Det er beslutningsta
gernes klassiske udklædning, som signalerer seriøsitet og
ansvarlighed. Aktører som optræder i cowboybukser eller lig
nende kommer i reglen fra mere perifere partier (f.eks. En
hedslisten), der også igennem udklædningen signalerer deres
distance til beslutningsprocessen.

Efter at have afklaret interne uenigheder i første akts
“bisserunder” arbejder regeringen sammen som et hold un
der efterårets forhandlinger med oppositionen. På samme
måde fungerer de enkelte partier som hold, der nogle gange
går i alliance med hinanden og “lægger låg” på eventuelle
uenigheder. Ledende politikere har her en opgave i at sikre
“ro i baglandet”, men det er kendetegnende for de fleste eta
blerede partier, at “partidisciplin” er en selvfølge.

Efterårets finanslovsforhandlinger markerer det uenig
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hedsprincip, som partierne er valgt efter. Uden denne ue

nighed ville partiernes eksistensberettigelse kLinne betviv

les. Partiernes forskellige holdninger afspejler i princippet

forskellige holdninger i befolkningen, og denne konfronta

tion af og købslåen mellem synspunkter symboliserer ideen

om det repræsentative demokrati. Også det rationelle pnn

cip om at konfrontere så mange synspunkter og argumen

ter som muligt før en endelig beslutning tilgodeses ved pro

ceduren.

Spredning af nye koncepter og rationaler
indenfor budgetlægning

Hvor kommer rollerne og drej ebøgerne fra? Hvorfra hentes

komponenterne til de institutionelle drarnaer igennem hvil

ke aktorernes identiteter skabes? Mens identiteten og roller

ne i de institutionelle dramaer, i det efterfølgende afsnit,

skabes af elementer fra det lokale arbejdsfællesskab. foku

serer teoridannelserne i dette afsnit på. hvordan fremkom

sten af globale eller transnationale institutioner bidrager

med komponenter til lokale identiteter (Rovik, 1998). Mål- og

rammestyrings konceptets indtog i den danske offentlige

sektor i 1980’erne var således ikke et isoleret dansk fæno

men, men en dansk tilpasning af neoliberale “New Public

Management” ideer med udbredelse i en lang række vestlige

demokratier.
De teoretiske ideer. der ligger bag dette afsnit, er af relativ

ny dato. Først i løbet af 80’erne får perspektivet for alvor en

forskningsmæssig udbredelse og afprøves i forskellige forsk

ningsprojekter (se DiMaggio & Powell, 1991). Udgangspunk

tet for tilgangen er et opgør med forestillingen om, at nye

ledelseskoncepter og organisationsformer primært indføres,

fordi de gør organisationen mere effektiv. Når udviklingslan

de og østeuropæiske lande etablerer nye styreformer og kopi

erer skandinaviske eller andre europæiske modeller for orga

niseringen af den offentlige sektor, er det primært for at leve

op til vestlige normer for. hvordan man organiserer et moder

ne demokrati med en moderne markedsøkonomi. Når den

offentlige sektor i 80’erne importerede ledelseskoncepter fra
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den private sektor, var det primært for at demonstrere en vil
je til omstilling og ændre den offentlige sektors image. Fra et
ry for at være et støvet tungt bureaukrati med ustyrlige ud
gifter til et billede al en række moderne virksomheder der bli
ver drevet effektivt efter de nyeste ledelsesprincipper.

En central hypotese er, at den primære drivkraft i disse
processer er legitimering al organisationen ved symbolsk at
tilpasse sig moderne ledelseskoncepter og normer snarere
end en analyse al, hvad der vil være den mest effektive orga
nisationsform i den konkrete situation. Disse moderne kon
cepter begrænses i reglen ikke til et lokalt fællesskab eller en
national kultur. De er globale eller ihvertfald transnationale
og spredes på tværs af lande og sektorer.

De fleste af den danske offentlige sektors nyeste tiltag
indenfor organisationsudvikling og okonomistyring har et så
dant internationalt islæt. ‘Benchmarking’, kontraktstyring,
udlicitering, frit valg, fly løn, resultatonenteret ledelse og for
skellige former for selskabsdannelse er ikke specielt danske
fænomener, men derimod organisationsformer der har inter
national udbredelse og som er blevet oversat til at virke i en
særlig dansk tradition.

Aktørerne i det nationale institutionelle drama, der blev
skitseret i forrige afsnit, henter en stor del af deres identitet
fra sådanne internationale komponenter. Partier og politike
re profilerer sig i forhold til hinanden ved at indtage forskel
lige positioner i forhold til moderne internationale ledelses
koncepter. Embedsmænd baserer en del af deres karriere på
at være dem, der implementerer moderne koncepter i tradi
tionsbunclne organisationer.

Budgetlægningsprocessens subkulturer
Mens rollerne og drej ebøgerne i det foregående afsnit blev
hentet i koncepter med global udbredelse, vender vi os i det
te afsnit mod det lokale arbejdsfællesskab. Den grundlæg
gende hypotese er, at man skaber sin identitet ud af det dag
lige arbejdsliv man har med kollegerne omkring arbejdet.
Denne teoretiske tradition er ældre og mere veletableret end
den foregående.

Budgetlægningsprocessen er kendetegnet ved en arbejds
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deling, der bidrager til at udvikle forskellige ‘subkulturer’.

Denne tendens kan forstærkes eller modvirkes af rekrutte

ringsprocessen. Ansatte med samme funktion, samme alder

og samme karriere- og uddannelsesmæssige baggrund vil

have gode forudsætninger for at udvikle en fælles ‘subkultur’.

Eksempelvis er “budget-bisserne”, der ansættes i finansmi

nisteriet, ofte unge økonomer med karriereambitioner, så her

er forudsætningerne for at udvikle en fælles faglig ‘identitet

gode.
Hver subkultur har en tendens til at udvikle sine egne nor

mer, rutiner og opfattelser af, hvad der kendetegner den gode

budgetlægningsproces. Nedenfor skitseres nogle ‘subkultu

rer, der har udviklet sig omkring budgetlægningsprocessen i

den offentlige sektor2.
Edb-kulturen bygger på økonomifolkenes edb-mæssige

ekspertise. Budgetfunktionen var en af de første funktioner i

den offentlige sektor, som blev kørt ind på edb. økonomifor

vaitningens ansatte har gennem mange r brugt edb og har

en særlig indsigt i det store, komplekse økonomisystem, som

anvendes i alle faser af budgetlægningen. Bærerne af edb-

kulturen er tilbøjelige til at mene, at brugerne skal tilpasse

sig til edb-systemet og ikke omvendt. Holdningen er også ty

pisk, at brugerne er fejibarlige. det er aldrig systemet, det er

galt med. En stor del af opmærksomheden i budgetlægningen

og -opfolgningen rettes derfor mod selve administrationen af

edb-systemet, dvs, mod inddata, registrering og kontrol, sna

rere end mod indholdet i de informationer, som kunne for

rnidles af systemet på brugernes betingelser. Hvis brugerne

laver deres egne skuffesystemer, er okonomifolkenes reaktion

ikke det må vi lære af’, men snarere, “det er vi sat til at be

kæmpe”.
BogholderkLLlturen er præget af omhyggelighed, tålmodig

hed, præcision og korrekthed. Den er præget af lille toleran

ce overfor fejl og fokuserer stærkt på overholdelse af de for

melle regler. Reglerne bliver ofte et mål i sig selv. Det vigtig

ste er, at den enkelte udgift og indtægt konteres rigtigt, og

2. Gennemgangen af subkulturer er baseret på Ullerichs og Larsson 11991

kai). 3), enkelte steder i form af direkte referat, samt afsnittet om bud

getlægningskulturer i den første udgave af nærværende bog.
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at bevillingen overholdes. økonomichefen ser ofte sig selv
som en administrator, der skal råbe højt, hvis de andre for
vaitninger er ved at overskride budgettet. I en økonomisk
forvaltning præget af denne kultur interesserer man sig ikke
for, om ressourceforbruget er fornuftigt. Bærerne af boghol
derkulturen er kompetente, men beskyldes ofte for at glem
me de faglige og menneskelige aspekter, der gemmer sig bag
tallene.

Buclgetlculturen svarer til det verdensbillede, der tidligere
er karakteriseret gennem begreberne vogtere og udgiftsadvo
kater. Det er “dem og os”. For økonomiforvaitningen er fjen
derne de “forbrugende” sektorforvaitninger (i kommunerne)
eller fagministerier (i staten), altså udgiftsadvokaterne. Spe
cielt socialarbejdere og læger er slemme, fordi de udelukken
de tænker på at opfylde befolkningens behov og aldrig tæn
ker på, hvordan tingene måske kunne gøres mere effektivt.
Omvendt ser sektorforvaitninger og institutioner budgetfol
kene som “budgetbisser” — et begreb, der i øvrigt også anven
des om Budgetdepartementets ansatte — der skærer hist og
pist uden kendskab til de saglige forhold, og som alene tæn
ker på, at budgettet skal balancere, skatten holdes nede og
kassebeholdningen oppe. En alt for stor kassebeholdning er
dog ikke altid ønskelig, fordi sektorforvaltningerne så kom
mer rendende med ansøgninger om tillægsbevillinger.

Behovslculturert er budgetkulturens diamentrale modsæt
ning. Her fokuserer man på opgaven, behovene, serviceni
veauet og effektiviteten i opgaveløsningen uden skelen til
økonomien. Loyaliteten rettes mod brugerne og ikke mod
kommunens pengekasse. Man har en afslappet holdning til
tillægsbevillinger, og den løbende budgetopfølgning og -kon
trol er nærmest et tomt ritual. Hvis økonomisk forvaltning er
præget af budgetkulturen, vil behovskulturens holdninger til
bucigetlægning og budgetopfølgning være en direkte hån mod
budgetfolkenes mission. Behovskulturen fandtes udpræget i
70’erne og findes stadigvæk i mange kommuner som remini
scenser fra dengang, hvor indtægtsgrundlag og kassebehold
ning steg hvert år.

Sammenstødet mellem behovskulturen og budgetkultu
ren illustreres på udmærket vis af begrebet “djøficering”,
som er blevet lanceret specielt indenfor sundhedsvæsenet.
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in “djøficeret” ledelse er en “hierarkisk, formalistisk opbyg

ing. hvor ansvaret nu er af ren teknisk-økonomisk art, og

rivor budgetoverholdelse er den vigtigste målsætning”. Mod

sætningen hertil er læge-styret ledelse, “hvor det etiske

grundlag skulle være direkte overleveret fra den barmhjerti

e samaritaner” (Dahier-Larsen og Ejersbo, 2000: 108: se

Dgså Højby, 1999).
Dialoglculturen er den “moderne” kultur. Her præges øko

nomistyringen af værdier som “frihed under ansvar”, og “til

lid er bedre end kontrol”. Nok interesserer man sig for bud

gettets kronebeløb, men i lige så høj grad for forudsætnin

gerne for budgettet og for kvalitet og effektivitet. Informa

tionssysfemer og nogletal for service, økonomi og behov bliver

centrale styringsredskaber her. økonomifunktionen er ikke

kontrollant, men skal fungere som neutral forligsmand og

rådgiver (en konsulentrolle), der har det brede overblik. Man

er sparringpartner for sektorforvaltningerne, og dialogkultu

rens eksistensberettigelse er bl.a. indfaldsvinklen som gene

ralist. hvor man anskuer tingene ud fra nogle andre syns

vinkler end de forskellige sektorer. Naturligt nok udgår ini

tiativet til decentralisering til institutionerne ofte fra denne

kultur.
Der findes næppe nogen økonomiforvaltning, der ude

lukkende er præget af enten edb-, bogholder-, budget- eller

dialogkul turen. Ej heller vil sektorforvaltningerne være

præget udelukkende af behovskulturen. Kulturerne findes i

forskellige blandinger i forskellige dele af den offentlige sek

tor, meget ofte skiftende over tid med ændrede økonomiske

forudsætninger og med ændringer i ledelsens sammensæt

ning.
Det afgørende er, at man for at forstå hvordan økonomi-

styringen foregår i de enkelte dele af den offentlige sektor,

ikke blot må se på de formelle regler, men også på kulturen i

organisationen. Måske har man formelt lagt kompetence ud

til de enkelte institutioner, men hvis eksempelvis bogholder

kulturen eller budgetkulturen er stærkt dominerende i øko

nomisk forvaltning, vil decentraliseringen kunne få vanskeli

ge vilkår.
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Resultater og processer i offentlig
budgetlægning

Når man skal forstå eller forklare forskellige aktørers måde at
agere på i budgetlægningsprocessen indenfor det institutio
nelle perspektiv, der er skitseret ovenfor, får resultaterne af
processen en mere perifer betydning end i teorier, der tager
udgangspunkt i en konsekvenslogik. Det hænger sammen
med, at resultaterne ikke a priori anses for centrale for at for
stå processens forløb, sådan som de gør i konsekvenslogik
ken.

Det er imidlertid ikke det samme som at påstå. at indfø
relsen af en ny budgetlægningspraksis ikke har konsekven
ser for resultaterne af processen. Selvom den nye praksis
ikke primært indføres for at skabe bedre resultater, kan den
godt som et ikke uvæsentligt “biprodukt” medføre andre re
sultater.

For det første må man sondre mellem et instrumentelt og
et mere omfattende resultatbegreb for at tvdeliggore, at også
ntualer kan have reelle effekter på praksis. Umiddelbart ud
gør det vedtagne budget resultatet af budgetlægningsproces
sen. Hertil kunne tilføjes årsregnskabet og forskellige output
og outcorne mål, hvis man anlægger et mere omfattende re
sultatorienteret perspektiv på budgetlægningsprocessen. Det
er budgetlægningsprocessens ‘manifeste’ funktion (Merton
1968) at tilvejebringe disse resultater. Men hertil kommer
den ‘latente’ funktion at fastholde eller forandre/udvikle be
stemte institutionaliserede nter. som bidrager til den socia
le orden. Myter skal som sagt ikke forstås som løgne, men
som betydningssystemer, som vores samfundsorden byg,ger
på. Disse myter kan ikke verificeres eller falsillceres. I en
mere omfattende. men også upræcis og vanskeligt målelig,
betydning kan ritualer have meget reelle effekter på praksis.
At man tilstræber rationelle og demokratiske budgetlæg
ningsprocedurer, og i denne bestræbelse også udvikler for
ståelsen af, hvad rationalitet og demokrati er og bør være,
kan have effekter på ansattes og borgeres adfærd, og ikke
mindst på hvordan vi forstår vores adfærd.

For det andet kan indførelsen af nye budgetlægnings
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former naturligvis også have reel effekt pä processens umid

delbare manifeste resultater. Indførelsen af benchmarking,

mål- og rammestyring. kontraktstyring og andre moderne

økonomistvringskoncepter har ofte direkte effekter på de

umiddelbart målbare resultater af processen. Disse resulta

ter forstås her imidlertid snarere som et biprodukt af proces

sen, og er i dette perspektiv ikke centrale for at forstå pro

cessens forløb.

Sammenfatning
Ovenfor er skitseret en række af de forståelser og forklarin

ger, som et institutionelt symbolsk perspektiv kan bidrage

med af budgetlægningsprocessen. Aktørernes handlinger for

stås ud fra en identitets logik i stedet for en ‘konsekvens’ lo

gik. Dette medfører at processens umiddelbare resultater

skifter fra at være centrale for at forstå processens forløb til

at være perifere biprodukter af symbolske dramaer om insti

tutionel identitet.
Perspektivets analytiske potentiale er illustreret med tre

former for analyse, der alle bygger på ‘identitets logikken.

Der er åbenlyse muligheder for at integrere de tre analysefor

mer. Ovenfor er det skitseret hvordan rollerne, drejebogerne

og situationsforståelserne i den første analyseform kan være

hentet fra henholdsvis nogle globale ledelseskoncepter (den

anden analyseform) eller et lokalt arbejdsfællesskab (den

tredje analyseform).
Perspektivet m opfattes som komplementært til de ovi-ige

tilgange til forståelsen af offentlig budgetlægning. Det bidra

ger med en forståelse, som vanskeligt kan rummes i de øvri

ge modeller, en forståelse som åbner øjnene for budgetlæg

ningens symbolske aspekter.
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