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H vordan bærer I jer
egentlig admed at
følgemed i, hvad
der sker i alle 98
kommuner hele
tiden?

Sådan lyder et af de spørgsmål,
overtegnede og resten af redaktio-
nen ofte får, når vi fortæller, hvor vi
arbejder. På etmagasin, der såmænd

Tæt på kommunerne,
politikerne og de knapt så
populære sager i 50 år
Med KL’s 50-års jubilæum er det også 50 år siden,
at Nyhedsmagasinet Danske Kommuner udkom
for første gang. En tidligere redaktør og to tidligere
journalister laver nedslag i bladets historie.

tekstMADS BRANDSEN

blot forsøger at berette om, hvad de
danske kommuner laver, og hvad
der optager de knap 2.500 kommu-
nalpolitikere rundt i landet.
Det er selve meningenmedmagasi-
net – og det, der gør det sjovt at lave
det, husker journalist Hanne Fall
Nielsen, der var ansat på magasi-
net fra 1984 til 1990 og i dag skriver
om blandt andet kommuner på

DANSKE KOMMUNER
Da Den Danske Købstadsforening, De Samvir-Da Den Danske Købstadsforening, De Samvir-
kende Sognerådsforeninger i Danmark og For-kende Sognerådsforeninger i Danmark og For-
eningen af Bymæssige Kommuner i april 1970eningen af Bymæssige Kommuner i april 1970
fusionerede til Kommunernes Landsforening, varfusionerede til Kommunernes Landsforening, var
det også tid til at lave et nyt kommunalt medie somdet også tid til at lave et nyt kommunalt medie som
erstatning for Købstadsforeningens Tidsskrift ogerstatning for Købstadsforeningens Tidsskrift og
Kommunal-Tidende.Kommunal-Tidende.
Navnet blev Danske Kommuner. Senere kom tilfø-Navnet blev Danske Kommuner. Senere kom tilfø-
jelsen ’Nyhedsmagasinet’ til.jelsen ’Nyhedsmagasinet’ til.
Oprindeligt var magasinet skrevet af embedsmændOprindeligt var magasinet skrevet af embedsmænd
til embedsmænd, men i årenes løb har bladet ud-til embedsmænd, men i årenes løb har bladet ud-
viklet sig, så langt størstedelen i dag er journalistiskviklet sig, så langt størstedelen i dag er journalistisk
indhold, der produceres på redaktionen i Køben-indhold, der produceres på redaktionen i Køben-
havn. I dag er det faktisk kun ’Økonomisk Perspek-havn. I dag er det faktisk kun ’Økonomisk Perspek-
tiv’, der skrives af en økonom i KL.tiv’, der skrives af en økonom i KL.
Dengang som nu er bladets målgruppe politikereDengang som nu er bladets målgruppe politikere
og embedsmænd i kommunerne og sekundært iog embedsmænd i kommunerne og sekundært i
regioner og staten.regioner og staten.
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Jyllands-Posten.
– Jeg kom fra en lokalavis, Holbæk
Amts Venstreblad, som rummede en
masse kommunalt stof. Jeg var glad
for lokaljournalistikken. På Danske
Kommuner hævede vi blikket, og der
fandt jeg hurtigt ud af, at der var nog-
le fælles trækmellem kommunerne.
Men vi fremhævede også forskellene.
Det var en fed historie, at Holmsland
Kommune ikke havde vuggestuer,
husker hun.
TomEkeroth gik på pension i 2019
efter 18 år som redaktør for Nyheds-
magasinet Danske Kommuner. Han
kom fra Dagbladet Aktuelt, som fag-
bevægelsen lukkede eftermange års
blodrøde tal.
– På Danske Kommuner har der
næsten altid været et langt større
frirum end på Aktuelt. Men det var
en helt anden verden. Kommunerne
var meget små og fyldte ikke særlig
meget. København og Frederiks-
berg var ikke medlem, og mange
kommuner var på 3-4.000 borgere,
fortæller han.

Demokratiets udøvere

Alligevel blev hanmere ogmere be-
gejstret for den kommunale verden.
– Jeg harmødt nogle folkmed nogle
enorme kvaliteter.Meget højtideligt
sagt udøvere af demokratiet. Der var
og ermange gode historier i dem og
deresmange veje ind i politik. Der er
noget vidunderligt ved, at et udvalg

sin tid påmagasinet fra 1991 til 1995.
Han overtogHanne Fall Nielsens
stilling.
– Det var et fantastisk sted at være.
Det kan godt være, det ikke var så
almindelig anset blandt journalister
at arbejde i en organisation på den
måde,menman var i et husmed et
enormt embedsværk og en enorm
viden. Det varmeget unikt, siger
TommyKaas.
Danske Kommuner var faktisk star-
ten på det, han siden har arbejdet
med: Databaseret journalistik. I dag
i virksomhedenKaas &Mulvad, som
han drivermed en kompagnon.
– I KL lavedemanmange rundspør-
ger. Det foregik på papir, hvorefter
man faxede demud til kommunerne.
Det tænkte jeg, manmåtte kunne
gøre smartere. Jeg lærte at bruge

med enDF’er som formand og en so-
cialdemokrat somnæstformand kan
skabe fantastiske resultater, siger
TomEkeroth.
Hanne Fall Nielsen tænker tilbage
på en tid, hvor hun var rundt i hele
landet for at interviewe kilderne.
– Vi varmeget ude på reportager.
Forskellene på rådhusene var store.
Det var antropologiske studier. Vi
gik tit efter, hvor de største forskelle
var. Vi besøgte ikke alle, men vi var
vidt omkring, siger hun.
Og her er der sket noget. Det er grun-
den til, at Hanne Fall Nielsen i dag
ikke skriver særligmeget om at drive
kommune i Jyllands-Posten.
– Det harmeget at gøremed, at kom-
munerne ikke skiller sig såmeget ud,
siger hun.
TommyKaas var også begejstret for
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kritiske historier. Bare
ikke lige om deres egen
kommune.

TomEkeroth, tidligere redaktør, DanskeKommuner
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regneark. På denmåde blev detmere
ogmere computerstøttet journali-
stik, som er det, jeg er kommet til
at beskæftigemigmed senere. Jeg
kompå internettet i 1993 – det var
bare grøn tekst på sort baggrund – og
fandt ud af, at der i USA sad enmasse
journalister, der arbejdedemed com-
puterstøttet journalistik, fortæller
TommyKaas.
En løkke om borgmesterens hals
Både han ogHanne Fall Nielsen hu-
sker dog også sager, hvor de gjorde sig
upopulære hos udgiveren, KL.
–Der var en sag omborgmesteren i
Hundested, der havde en post i DBC
(DanskBiblioteksCenter, red.). Der
fik jeg den besked fraKL’s ledelse, at
hvis jeg skrev denhistorie, ville det
være at lægge en løkke omhans hals.
HanneFallNielsen skrev engang i
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ELEVERNE
FATTER EN BRIK
Ved systematisk brug af skak i matematik-
undervisningen har flere kommuner fået et
roligere undervisningsmiljø og en styrkelse af
nogle af de elever, der normalt kan have det
svært i skolen. Og så er der tale om noget så
sjældent som en skoleindsats, der virker mindst
lige så godt på drenge som på piger. /// 10
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FIRE DAGES ARBEJDSUGE
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Meget gik skidt på Bornholm, da
Winni Grosbøll blev borgmester
for ti år siden. Hendes politiske

projekt var derfor klart. Vi har talt
med tre borgmestre og en for-

sker om politisk lederskab, der i
disse år forandres radikalt. /// 12
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FRIVILLIGHED /// 48

For barnets skyld
Statsministeren har opfordret til flere og tidligere

anbringelser af udsatte børn. Men anbringelser er ikke
altid den bedste løsning, lyder det fra kommunerne. I en

rundspørge efterlyser de ansvarlige udvalgsformænd
penge, arbejdsro og mere viden. /// 10
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1980’erne enhistorie om, at 11 kom-
muner havde rottet sig sammenom
en anden edb-løsning endKom-
munedata. ”Kommunerne klipper
kablerne,” lød forsideteksten på et
eksemplar afmagasinet, somvi des-
værre ikke har kunnet finde i arkivet.
– Den gav vildtmeget ballade, men vi
skrev historien, husker hun.
Her er vi ifølge TomEkeroth inde
ved bladets største udfordring. Læ-
serundersøgelserne er nemlig ret en-
tydige, når det kommer til vinklin-
gen af artiklerne.
– De fleste vil gerne have kritiske
historier. Bare ikke lige om deres
egen kommune. Man får ingen tak
for at påpege fejl, men jeg synes
grundlæggende, magasinet har ev-
net at have enmeget konstruktiv
tilgang, siger han. •mdbr@kl.dk

Danske KommunerNYHEDSMAGASINET NR. 1 5. JANUAR 2006

Budgetforhandlinger
brudt sammen s.4

Gem byvåbenet – så
andre ikke tager det s.5

Overvægt bekæmpes
med 28 mio. kr. s.5

Nye regler om stats-
borgerskab presser

kommuner s. 7

Sæt borgeren i centrum
Det skal være let og enkelt for borgerne at få hjælp hos
kommunen, og borgerservicen bør bygges op, så den matcher
borgernes behov. I Ringkøbing-Skjern Kommune er målet, at
85 procent af alle borgerhenvendelser skal kunne løses på et
af de fem lokale servicecentre

Vi fremhæve-
de forskelle-
ne. Det var en
fed historie, at

HolmslandKommune ikke
havde vuggestuer.
Hanne Fall Nielsen, journalist, tidligere på
DanskeKommuner


