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PORTRÆT AF DEN KONSTANTE KRISE
BØGER /// Som bekendt skal man aldrig spilde en god krise. Set med de briller er der godt nyt i professor
og dekan Mikkel Vedby Rasmussens kompakte, men alligevel grundige bog ”Krisesamfundet”, der
minder om, at samfundet altid befinder sig i en eller anden krise, hvad enten den handler om coronavirus, finansmarkederne, flygtningestrømme eller klimaet.
Man skal ikke læse bogen, hvis man er allergisk over for allehånde henvisninger til, hvordan kloge hoveder gennem tiderne har anskuet krise. Kan man leve med det, får man mellem de mange referencer
en skarp diagnose af, hvordan Danmark har fungeret under coronaens hærgen. •
Læs hele anmeldelsen på danskekommuner.dk

*****
Deltidsansatte kan give
18.000 ﬂere fuldtidsjob
ARBEJDSMARKED /// Deltidsansatte i den offentlige sektor arbejder i gennemsnit 22,5
timer om ugen, men vil i gennemsnit gerne
arbejde 2,9 timer mere om ugen. Giver
man dem mulighed for det, svarer det til
at øge beskæftigelsen med 18.835 fuldtidspersoner, viser en ny analyse fra tænketanken Cevea, som bygger på et særudtræk
fra Arbejdskraftundersøgelsen. Her fremgår det samtidig, at stigningen i antallet af
fuldtidspersoner vil være omtrent dobbelt
så stor som den reduktion i arbejdsudbuddet, Arne-pensionen medfører. •

Færre end hvert andet
udbud er grønt
UDBUD /// Trods en statslig strategi om at
både stat, regioner og kommuner skal købe
grønt ind tages der kun hensyn til klima,
miljø og bæredygtighed i 44 procent af udbuddene. Det viser en analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der med
tekstalgoritmer har kortlagt de offentlige
ordregiveres udbudsmateriale. Miljømærker nævnes i 14 procent af udbuddene, mens
der optræder ord som total- og livscyklusomkostninger i ti procent af udbuddene.
Den offentlige
sektor købte i
2019 ind for omkring 380 milliarder kroner. •
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Boligsociale
indsatser fører til job og
uddannelse

RAPPORTER, ANALYSER
OG BØGER

28.000 ﬂere får
job, hvis vi gør
som Sverige

ARBEJDSMARKED /// AnSend bidrag til
delen af ufaglærte lønmodBOLIG /// Børn og unge,
viden@kl.dk
tagere er højere i Danmark
der bor i udsatte boligområder, nyder godt af boend i Sverige. Hvis Danmark blev
ligsociale indsatser, når det kombedre til at uddanne arbejdsstyrken,
mer til at få et fritidsjob og holde fast i det. ville 28.000 flere komme i job på lang sigt
Det viser en status på evalueringen af en
– og det vil samtidig løfte bruttonationalproduktet med hele 25,7 milliarder kroner i
stribe boligsociale indsatser, som VIVE
2020-priser. Endelig vil den offentlige saldo
– Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har foretaget. De børn
vokse med 6,5 milliarder kroner, hvis vi på
og unge, der har deltaget, har tre gange så
dette punkt indfører svenske tilstande. Det
stor chance for at få et fritidsjob i forhold
viser en analyse fra
til de børn og unge, der ikke deltog. SamArbejderbevægelsens
tidig viser VIVE’s rapport, at der også er
Erhvervsråd, som
gode erfaringer med netværksmødre i de
bygger på tal fra Danmarks Statistik og
udsatte boligområder. De mødre, der deltager, har næsten fem gange så stor sandFinansministeriet. •
synlighed for at begynde på en uddannelFOTO: COLOURBOX
se som dem, der ikke er med. •
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Syv ud af ti sociale tilbud
siger nej til selveje
SOCIAL //// Der er ikke stor appetit på at
overgå til selveje blandt landets privatejede
sociale tilbud. Knap 72 procent siger nej
tak, viser en spørgeskemaundersøgelse,
som Dansk Industri har foretaget blandt
140 private, sociale tilbud. Det var socialminister Astrid Krag (S), der i september slog
fast, at skattekroner ikke skal gå til profit,
og at tilbuddenes ejerform derfor skal ændres. Men det vil gå ud over både kvaliteten,
innovationen, graden af specialisering og
muligheden for at videreuddanne personalet, påpeger tilbuddene i rundspørgen. •

