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Det centrale spørgsmål i debatten er, om kommunerne skal slås sammen til større enheder. Dette
afstedkommer så igen en diskussion om, hvorvidt de små eller store kommuner er mest økonomisk effektive,
løser opgaverne fagligt mest forsvarligt osv. Et væsentligt tema er endelig det lokale demokrati, hvor det ofte

hævdes, at dette trives bedst i de mindre kommuner.

Men hvordan er sammenhængen mellem kommunestørrelse og lokalt demokrati så egentlig, hvis man
eksempelvis spørger borgerne? Hvordan ser det ud med interessen for kommunalpolitik, tilliden til det

kommunalpolitiske system, tilfredsheden med kommunernes opgaveløsning, følelsen af tilknytning til sin
kommune osv.? Og ikke mindst - er der forskel på de små og store kommuner?

Disse spørgsmål har en gruppe forskere forsøgt at besvare ved at gennemføre projektet Kommunestørrelse og
lokalt demokrati, som netop er afrapporteret i bogen af samme navn.

For at formidle resultaterne og pointerne til det bredest mulige publikum har redaktørerne af bogen
udarbejdet nærværende publikation, som indeholder hovedkonklusionerne fra undersøgelsen.

"Med resultatet gennemhuller forskerne det væsentligste argument for at bevare de små kommuner. (.)
Undersøgelsen er den hidtil mest grundige af sin art og iværksat længe før, regeringen i fjor nedsatte
Strukturkommissionen. Forskerne understreger derfor, at der ikke er tale om bestilt arbejde." Skrev

Morgenavisen Jyllands-Poste
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