
Coronakrisen koster 150 milliarder kroner
ØKONOMI ///Coronakrisen er den værste økonomiske nedtur si-
den 1930’erne, lyder det fra Den Internationale Valutafond, IMF.
For Danmarks vedkommende spår organisationen, at BNP falder
med 6,5 procent – eller 150milliarder kroner. Til gengæld for-
venter IMF ikke, at lønmodtagerne bliver nær så
hårdt ramt herhjemme. Hjælpepakkerne vil
hindre konkurser og sikre, at den økonomi-
ske aktivitet hurtigt normaliseres. Det be-
tyder, at ledigheden kun vil stige til 6,5 pro-
cent, vurderer IMF, der desuden tror på bedre
tider i 2021. Her ventes Danmarks BNP at stige
med 6 procent.•

DANSKE KOMMUNER / NO. 8 / 2020 / NY VIDEN /// 29

RAPPORTER,
ANALYSER
OG BØGER

tekst MADS BRANDSEN, mdbr@kl.dk

Send bidrag
til viden@kl.dk

Hver syvende dansker er online-demokrat

DEMOKRATI ///Flere bruger internettet til at tage del i demokrati-
ske handlinger såsom afstemninger, høringer eller underskrifts-
indsamlinger.Mens det for seks år siden var 11 procent af befolk-
ningen, der svarede, at de havde deltaget i online-demokrati, var
andelen i 2019 steget til 15 procent, oplyser Danmarks Statistik.
Det er borgeremed lange videregående uddannelser, der i særlig
grad har taget online-demokrati til sig, mens det på tværs af ud-
dannelser særligt er de 16-50-årige, der er aktive på tasterne. På
EU-plan indtager Danmark sammenmed Finland femtepladsen
i online-demokrati.•

Danmark indtager digital topplacering

DIGITALISERING ///
Danmark er et af
EU’smest digitale
lande. 97 procent af
befolkningenmel-
lem 16 og 74 år er
på internettet, og
når det kommer til
danskernes digitale
færdigheder, kan
kun tyskerne væremed på samme niveau. Ifølge EU-
Kommissionens årlige digitaliseringsredegørelse, har
70 procent af danskerne færdigheder på basalt eller over
basalt niveau. EU-gennemsnittet er på 58 procent. Kom-
petencerne afspejler sig også i, at danskerne sammen
med hollænderne har EU-rekord i digitalt hjemmearbej-
de. 50 procent af de 25-64-årige har arbejdet hjemme via
internettetmindst en gang i løbet af et år.•

Hjemmearbejde vil vinde mere frem

ARBEDJSLIV ///Coronakrisen har gjort hjemmearbejdet til den nye
normaltilstand – og det vil lederne tage bestik af, når vi er omme
på den anden side af restriktionerne. Det indikerer en undersø-
gelse foretaget blandt 1.298 offentligt og privatansattemedlem-
mer af fagforeningen Lederne i hvert fald. Her svarer 20 procent,
at de forventer, at de ansatte kommer til at arbejdemere hjemme
fremover, mens 69 procent forventer, atmængden af hjemmear-
bejde vil være den samme som før krisen. Kun tre procent ser for
sig, at der blivermindre hjemmearbejde.•

Hvor er skolens praktikere blevet af?
Selv om det giver sig selv, at børn går i skole for at lære, er dermere i det. Det
handler også om sociologi, filosofi, pædagogik, didaktik og psykologi. Teorier og
tænkere, der serveres forholdsvist let fordøjeligt, og som kan læses fra en ende
til anden. I bogen ”Hvorfor går børn i skole” bør kapitlerne omdemokrati som
livsform i klassen og dannelsesperspektivet fremhæves. Praktikernes vinkel
savnes dog i høj grad. Lærerne, skolelederne og forældrene nævnes, men bidra-
ger ikke. Bogen er dog velegnet som lærebog, ligesom alle skoleinteresserede
kan have glæde af den.•
Læs hele anmeldelsen på danskekommuner.dk.
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Ophævet anlægsloft giver 3.000 job

BESKÆFTIGELSE ///Det kommer til at kunnemærkes på
beskæftigelsen, at regeringen for at få gang i økonomi-
en under coronakrisen har ophævet anlægsloftet. Hvis
kommunerne, somKL skønner, fremrykker kommunale
anlæg for op til 2,5milliarder kroner, vil det i resten af
2020 skabe job til 2.200 årsværk – svarende til 3.000
personer. Det vurderer Arbejderbevægelsens Erhvervs-

råd. Hvis halvdelen af investeringer-
ne er anlæg og den anden halvdel
renoveringer, vil cirka 1.500 års-

værk vil være placeret
i bygge- og anlægs-
sektoren,mens
servicesektoren
får 500 årsværk
og industrien
200 årsværk.•


