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Vejle drives mest effektivt
DRIFT /// Landets 98 kommuner kunne sidste år tilsammen have spa-
ret omkring 31milliarder kroner – svarende til ni procent af de sam-
lede nettodriftsudgifter – hvis de drev kommunen lige så effektivt
som denmest udgiftseffektive kommune, som i 2019 var Vejle.

Det viser det årlige kommunepotentiale, som den
borgerlige tænketank CEPOS udarbejder.
Her sammenholder CEPOS kommunens fakti-
ske udgiftermed udgiftsbehovet på en række
parametre. Denmindst udgiftseffektive kom-
mune i 2019 er Ballerup. Kommunen kunne i
følge CEPOS spare 666millioner kroner, hvis

den var drevet lige så effektivt somVejle.•

Systematisk sprogfokus booster ordforrådet
DAGTILBUD /// 20 ugers systematisk fokus på at skabe et stimulerende
læringsmiljø i børnehaverne viser sig at have store og positive effek-
ter på børnehavebørnenes sprog. Eksempelvis udvider børnene deres
ordforråd 68 procentmere end børn i andre børnehaver. Det viser
nye resultater fra forskningsprojektet VLS+, som forskere fra Tryg-
Fondens Børneforskningscenter står bag. I alt 88 vuggestuer og bør-
nehaver fra ni kommuner har væretmed i projektet, som også giver
personalet nye rammer for det pædagogiske arbejde.•

Investering i boliger kan stoppe hjemløshed
UDSATTE ///Mens antallet af hjemløse er stegetmed knap 30 procent,
peger en ny rapport på, hvordan langtidshjemløsheden herhjemme
kan afskaffes helt i 2030. Det kan ske ved at inve-
stere i flere boligermed social støtte til hjemløse.
Det kræver konkret 1.300 boliger omåret frem
mod2030, og der er både tale omnye boliger og
bedre brug af den eksisterende kommunale bo-
liganvisning, fremgår det af tænketankenKrakas
rapport ”Sådan stopper vi hjemløshed”.
De øgede investeringer i boliger og social støtte til
de hjemløse løber op i 2,5mia. kr.,men vil give en
samfundsøkonomisk gevinst på tomia. kr.•

Bæredygtigt byggeri er ikke dyrere

BYGGERI /// Påstanden om, at det er for dyrt at bygge
bæredygtigt har i årevis hængt i luften –menden er
ikke sand, påpeger enny analyse, somBuusConsult
har udarbejdet forGreenBuildingCouncil Dan-
mark. Analysen, der er udarbejdet på baggrund af
37 færdigcertificeredeDGNB-byggerier påpeger
ganske enkelt, at der ikke er nogen sammenhæng
mellemgraden af bæredygtighed (DGNB-score),
klimapåvirkning og kvadratmeterpris. Tværtimod
er detmuligt at bygge bæredygtigt og samtidig hol-
de byggeomkostningerne nede.•

Næsten hver tiende dumper
FOLKESKOLEN ///Opmod hver tiende af eleverne,
der tager folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse,
består ikke fagene dansk ogmatematik, viser en
analyse, somDansk Industri har udarbejdet på
baggrund af tal fra Uddannelsesstatistik.dk.
Tendensen har været den samme de seneste fem
år. Det drejer sig om omkring 5.000 elever årligt,
der ikke fårmindst 02 i dansk ogmatematik.
Kommuner somLangeland, Vordingborg og Lol-
land har flest elever, der ikke består, mens kom-
muner somHørsholm og Lyngby-Taarbæk blot
har et par procent, der ikke består de to fag.•

Tyndt gangsladder
Undertitlen til denne bog, ”Mennesket,magten og faldet”, skruer forventningerne
op på et niveau, bogen ikke kan bære.Man lærer ufatteligt lidt ompersonenKri-
stianThulesenDahl,man ikke vidste i forvejen.Han er Liverpool-fan, bosiddende
i Thyregod – og nå ja, noget nyt – hanhar svært ved at holde klokken, når hanhar
aftaler.Men faktisk ved jeg ikke, omdet er sandt.
Alt i denne bog er nemlig sagt til baggrund. Som læsermåman stole blindt på, at
forfatterne har styr på deres kilder. Der er ingen tvivl om, at forfatterne har været
ganske tæt på kilder rundt omKristian ThulesenDahl.Men det er beklageligt, at
ikke en eneste har ønsket at stå frem.•
Læs hele anmeldelsen på danskekommuner.dk
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