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Wyzwania i wpływ reformy terytorialnej na wdrażanie polityk społecznych. 

 

Artykuł przedstawia analizę wyzwań i wpływu nowej reformy terytorialnej na koncepcję 

polityki społecznej oraz sposoby jej wdrażania na szczeblu lokalnym. Po ustawie o nowej 

organizacji terytorialnej Republiki Francuskiej i prawie dotyczącym modernizacji 

terytorialnych działań publicznych i potwierdzenia statusu metropolii (2014) jak również 

ustawy o granicach regionów (2015), ponownie podnoszona jest kwestia przyszłej roli 

regionów w polityce społecznej. Celem autorki artykułu jest przedstawienie nowego 

krytycznego spojrzenia dotyczącego tej reformy, która przenosi nacisk francuskich 

departamentów na różne formy solidarności, ale także pozwala im na zachowanie roli lidera 

w niepewnym położeniu pomiędzy konsolidacją dużych obszarów a rosnącym znaczeniem 

władz międzygminnych i miejskich. Jednak proponowany plan przeniesienia niektórych 

kompetencji społecznych rodzi więcej pytań niż na te pytania odpowiada, jak również ujawnia 

bardzo ograniczone zaangażowanie tych jednostek w politykę społeczną. W efekcie kwestia 

decentralizacji mniej leży w ustalonej strukturze podziału kompetencji, aniżeli w stopniowym 

opracowywaniu nowej odpowiedzi społecznej, zastępującej zwyczajowe pionowe i sektorowe 

działania podejściem poziomym i bez podziału. Według autorki, reforma terytorialna powinna 

umożliwić działania mające na celu wyjaśnienie kompetencji, w związku z głęboką odnową 

praktyk i sposobów współpracy w ramach projektu terytorialnego. Opinia o fragmentaryzacji 

i braku czytelności działań, które prowadzą do rozwodnienia obowiązków i utraty skuteczności 

decyzyjnej jest w dużej mierze dzielona przez różne podmioty. Głównym pytaniem autorki 

artykułu jest to, czy Francja podąża zgodnie ze scenariuszem różnorodności modeli 

zarządzania terytorialnego à la carte i czy zobaczy ona tworzenie się metropolii, które 

stopniowo zastąpią departament w bardzo gęstych obszarach miejskich, z istnieniem, na mniej 

zaludnionych terenach, rad departamentalnych i wspólnot gmin, lub nawet federacji wspólnot 

gmin, które korzystają z swoich prerogatyw. 


