tekst MADS BRANDSEN , mdbr@kl.dk

DANSKE KOMMUNER / NO. 1 / 2021 / NY VIDEN /// 31

Jytte er uambitiøs, banal og tålmodig
Jeg er ikke helt sikker på, at alle de historier og undersøgelser, som Münster
refererer til, holder videnskabeligt vand, men de er med til at illustrere nogle
gode pointer og får forholdsvist gennemtygget stof til at blive saftigt og mørt.
Det er fuldt fortjent, at Jytte-bøgerne har taget HR- og kommunikations-Danmark med storm, og jeg håber ikke, at stilen skræmmer toplederne eller andre
beslutningstagere væk. De skal huske, at man sagtens kan godt være klog og se
klart, selvom man er underholdende. Bare tænk på Jon Stewart. Eller på den
lille dreng i Kejserens nye Klæder. •
Læs hele Birgitte Barkholts anmeldelse på danskekommuner.dk
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Misbrugere trækker meget på velfærden

UDSATTE BØRN /// For andet år i træk er antallet af
børn, der lever under fattigdomsgrænsen faldet. Det
viser tal fra Danmarks Statistik.
I 2019, som er det seneste år, der er tal for, lød tallet
på 59.700 børn, hvilket er 1.500 færre end året før.
Det svarer på landsplan til, at hvert 20. barn vokser
op i fattigdom. Tallene dækker dog over store kommunale forskelle. Værst står det til i Brøndby, hvor
hvert 10. barn
lever under fattigdomsgrænsen,
mens det i Dragør
blot er 2,2 procent.
Både på Lolland
og på Langeland er
andelen af fattige
børn faldende. •

SOCIALT UDSATTE /// Borgere med misbrug har et generelt stort forbrug
af en række af velfærdssamfundets ydelser, viser en ny registerbaseret undersøgelse, som VIVE har foretaget. Det gælder blandt andet
på sundhedsområdet, socialområdet samt i retsvæsenet og Kriminalforsorgen. Kun en mindre del af udgifterne går til misbrugsbehandling. Borgere, der både er misbrugere og har en psykisk lidelse, har
generelt den mest omfattende brug af ydelser. De koster i gennemsnit
samfundet 325.000 kroner om året, mens alkoholmisbrugere trækker mindst på velfærdssamfundet med en omkostning på omkring
200.000 kroner årligt. •

Tårnby topper listen
over Arne-pensionister
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ARBEJDSMARKED /// 52 procent af de indbyggere i
Tårnby, der er i målgruppen for den nye tidlige pension, ventes at få ret til den. Dermed er kommunen den i
landet, hvor den største andel kan få ret til pensionen,
der træder i kraft næste år. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.
I alt forventer ministeriet,
at 450 indbyggere i Tårnby
Kommune får ret til pensionen. Nominelt overgås tallet af København, hvor det
estimeres, at 1.740 borgere
får mulighed for at trække
sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Overordnet
vurderer ministeriet, at 58
procent af de borgere, der
får retten, vil udnytte den. •

Randers er bedst til at tale med langtidsforsørgede
ARBEJDSMARKED /// Hvis alle kommuner tilbød samtaler med borgere på langvarig offentlig forsørgelse i samme omfang som Randers,
ville 100.000 flere borgere få mindst fire samtaler om året og dermed
komme tættere på beskæftigelse. Det konkluderer Dansk Arbejdsgiverforening i en ny kortlægning af kommunernes kontakt med de
langtidsforsørgede. Her fremgår det også, at syv
kommuner – Slagelse, Herlev, Bornholm, Aarhus, Furesø, Lejre og Roskilde –
ikke lever op til målet om, at
det højst må være 20 procent af de langtidsforsørgede, der ikke kommer
til fire samtaler med
kommunen om året. Set
under et lever kommunerne dog op til målsætningen. •

Mange bor længe på plejehjem
ÆLDRE /// Det er ikke kun for en kort bemærkning i livets efterår, at vi
bor på plejehjem. 55 procent af landets plejehjemsbeboere bor der i mere
end fire år, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, som bygger på data
fra 2014 til 2020. Hver tredje beboer bor dog mindre end et år på plejehjem, men i den gruppe er udskiftningen så stor, at de kun udgør fem
procent af beboerne på et givent tidspunkt. I gennemsnit boede 3,3 procent af danskerne over 65 år på plejehjem i 2020. •
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Færre fattige børn op til coronakrisen

