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Ikast-Brande Kommunes investeringskroner vil i fremtiden ikke blive lagt i porno og pistoler. Det blev
slået fast på et byrådsmøde, hvor
”Finansiel strategi” var på dagsordenen. Det handlede blandt andet
om, hvordan Ikast-Brandes penge
skal bruges, når kommunen har
penge på kistebunden. Det er ”Tobak, våben, alkohol, voksenunderholdning, spil og fossile brændstoffer”, der er blevet tilføjet til listen
over investeringer, der skal undgås
i kommunalt regi. Og ifølge Herning Folkeblad blev det også mødt
med smil på læben og lidt fnis, da
det blev bragt op på mødet. Borgmester Ib Lauritsen (V) sagde endda,
at han ville undlade at uddybe, hvad
”voksenunderholdning” dækkede
over, fordi de fleste nok godt vidste
det i forvejen.

GULEROD OG
GAVEKORT

4.200
*

landvindmøller er at finde i de danske kommuner. De har
en kapacitet til at danne omkring 4,4 millioner kilowatt
energi i timen. Halvdelen af den samlede danske kapacitet
er samlet på blot 12 kommuner, men klart den største kapacitet er dog i Ringkøbing-Skjern og tæller
0,5 millioner kilowatt.

I Skanderborgs byråd
tror man mere på guleroden end på pisken. Et nyt
initiativ skal hjælpe unge
ud af misbrug. Som en
gulerod vil unge mellem 15
og 29 år nemlig få et gavekort
på 200 kroner, hver anden
gang de møder op i misbrugsbehandling. Metoden hedder
MOVE og består af intensive
og strukturerede samtaleforløb med 12 samtaler på 12 uger,
hvor kognitiv adfærdsterapi
er en af redskaberne. MOVE er
udviklet af forskere på Center for Rusmiddelforskning på
Aarhus Universitet. Metoden
er blevet afprøvet i ni kommuner i løbet af de seneste fire år. 50
procent af deltagerne i forløbet var
stoffri efter ni måneder. Ved traditionelle forløb er succesraten kun
33 procent.
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Ingen voksenunderholdning i Ikast-Brande

FLERE SKRIDT OG OMDREJNINGER I PEDALERNE

Odenses skolebørn går eller cykler
oftere. I 2018 cyklede eller gik 61
procent af Odenses skolebørn til
skole – i 2020 er tallet
steget til 71 procent. Det
viser by- og kulturforvaltningens seneste
undersøgelse. Et tiltag
i kommunen hedder
cykelleg, hvor der bliver
trænet på cyklen. Vægten er
lagt på at komme tidligt i gang,
så børnene hurtigt får styr på den
tohjulede. Samtidig er cykelleg
en måde at få bevægelse ind i
undervisningen, hvor cyklingen kobles med det faglige.

Whistleblowerordning i Lejre

Efter en TV 2-dokumentar om
den 90-årige Else Marie Larsen
fra plejehjemmet Kongsgården i
Aarhus gik hele Danmark rundt, har
den sjællandske kommune Lejre nu
bestemt sig for at gøre det nemmere
at indberette svigt anonymt – også for
borgere. Fra årsskiftet vil kommunerne nemlig have en ny whistleblowerordning, hvor man kan melde ind, hvis
man har en begrundet mistanke om
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TÆTTERE PÅ NATUREN

Politikerne har alle dage kigget langt ud i
fremtiden. I 10’erne hed det 2020-planer,
og nu taler man om 2030-planer. Men i
Silkeborg går man lidt længere. Her har
de nemlig vedtaget en 2032-plan, der skal
sætte retningen for, hvordan kommunen
fysisk skal udvikle sig de næste 11 år. Det
handler blandt andet om, hvordan borgerne i kommunen – der prøver at brande
sig selv som ”Danmarks Outdoor Hovedstad” – skal have let adgang til naturen.
For eksempel lyder det, at alle borgere må
som ”hovedregel kun have 500 meter til
nærmeste rekreative naturområde.” Flere
grønne områder, mindre trafik i midtbyen
og bedre forhold for de cyklende er også
hovedpunkter i den nye plan.

ulovligheder eller uregelmæssigheder
i kommunen. Ordningen har sin egen
hjemmeside, og det er en borgerrådgiver, der sidder med henvendelserne.

KLIMAMARKER
Tønder Kommune er ved at gennemføre et projekt, hvor dræn og
grøfter sløjfes på 34 ha lavtliggende landbrugsjord. Det gavner både
klimaet og naturen. Arealerne har,
inden de blev drænet i midten af
forrige århundrede, været en del af
Kogsbøl Mose. Den tidligere mosejord har et højt indhold af tørv, og
når tørv nedbrydes, så udleder det
CO2. Når man stopper dræningen,
så stopper nedbrydningen af tørven
også. I området ved Kogsbøl Mose
vil det betyde en reducering af, hvad
der svarer til 532 ton CO2 hvert år.

Det er nogenlunde den mængde
CO2, som 45 danskere udleder.
Projektet startede tilbage i 2016, da
en lodsejer kontaktede kommunen
med projektidéen. Regering har
netop afsat to milliarder kroner til
udtagning af lavbundsjorde over de
næste 10 år.
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Fra en til alle busser
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I sommeren 2020 kunne man i Kolding Kommune – som en del af en
forsøgsordning – hoppe gratis på én
af byens busser, der kørte i pendulfart mellem lokale attraktioner. I
2021 kommer det til at gælde for
mange af byens busser, men dog for
et beskedent beløb. Fra den 28. juni
til den 22. august kan alle for en
dagspris på 50 kroner bruge byens
busser ubegrænset. ”Selv om det
ikke bliver gratis, er det billigt og
giver et langt større potentiale for
turisterne og kommunens egne bor-

gere for oplevelser i sommerlandet”,
siger formand for Teknik- og Klimaudvalget Jakob Ville (V).

FORGLEM MIG EJ
”Når jeg er aktiv og er sammen med
andre mennesker, der forstår de
udfordringer, jeg har, så tænker jeg
ikke over, at jeg har Alzheimers”.
Sådan står der skrevet på en af de
fem nye lilla bænke, der er at finde
fem forskellige steder i Aarhus. Citatet på bænken er fra en anonym
person med demens, der er sat op af
Teknik og Miljø i Aarhus Kommune
med påmalede tekster fra fagfolk,
personer med demens og deres pårørende. Bænkenes formål er at give
den brede befolkning indblik i livet
med demens og samtidig aftabuisere
sygdommen. I Aarhus vurderes det,
at der bor lidt over 4.000 personer
med demens.

