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Virksomheder vil skrue op for hjemmearbejdet

CORONA 1 /// I syv ud af ti virksomheder harmedarbejderne arbej-
detmere hjemmeendnormalt – og flere virksomheder forventer,
at tendensen varer ved, når samfundet er normaliseret efter coro-

naudbruddet. Det viser en rundspør-
ge, somDansk Industri har foretaget
blandt 1.128 af organisationensmed-
lemsvirksomheder. Erfaringenhos
mange virksomheder er, at produk-
tiviteten er blevet øget takket være
hjemmearbejdet. Det får fire ud af ti
til at svare, at de fremover vil åbne op
formere hjemmearbejde.•

Flere og flere ældre bliver frivillige
FRIVILLIGHED ///De seneste 20 år er andelen afældre, der udfører
frivilligt arbejde, steget fra 25 til 37 procent i 2017. Det viser tal
fraÆldredatabasen. Samtidig er gruppen af frivilligeældre blevet
mere forskellig over tid, skriverVIVE. Stigningenherhjemmeer
sket sideløbendemed, at der er blevet færreældre frivillige i andre
vestlige lande somUSAogCanada. Formentlig skyldes stigningen
iDanmark delvist den danskemodel og atmeget af det frivillige
arbejde foregår i foreningslivet.•

Flere faglærte er vejen frem i den
grønne omstilling

ARBEJDSMARKED ///Målet om at reducere Dan-
marks CO2-udledningmed 70 procent kan kun
gennemføres, hvis flere danskere bliver faglært.
Det konkluderer Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd efter at have kigget på en ny klimaplan fra
FagbevægelsensHovedorganisation. Den vil skabemellem
17.900 og 23.800 nye jobs årligt over en tiårig periode.Mange af
dem skal være håndværkere, og derfor er der ifølge Arbejderbe-
vægelsens Erhvervsråd brug for at fokusere på opkvalificering
samt efter- og videreuddannelse.•

Gennemsnitskommunen
har sort bundlinje

ØKONOMI /// Siden 2011 har den gennemsnitlige kom-
mune afsluttet regnskabsåretmed et overskud. Det var
også tilfældet i 2019, hvor overskuddet blev på 700 kro-
ner pr. indbygger. Det viser en ny rapport fra VIVE, der
på baggrund af kommunernes regnskaber har bereg-
net en række nøgletal for gennemsnitskommunen – et
uvægtet gennemsnit af alle 98 kommuner. Desuden er
den skattefinansierede formue steget betragteligt si-
den 2013, hvor den var på -8.800 kroner pr. indbygger.
Ved udgangen af 2019 lød formuen på 6.700 kroner pr.
indbygger.•

Passagertransport i frit fald
under coronaen
CORONA 2 /// 17 procent færre passagerer ombord på fær-
gerne og 24 procent færre togpassagerer. Den offentlige
transport harmistetmillioner af passagerer under coro-
nakrisen i første kvartal 2020. Det viser en ny opgørelse
fra Danmarks Statistik. Allerhårdest er det gået ud over
KøbenhavnsMetro, der trods åbningen af en ny linje til
Nordhavn harmistet 30 procent af sine passagerer.•

Den lille røde for kommunikationsfolk

BØGER /// ”En rose til en rose”, sagde en lille purk fra 0.c og bukkedeærbødigt, da
statsministeren besøgte en skole i baglandet – og så var Fanden løs.Hvisman vil
forstå, hvordan episoden kan få så godt et liv på tværs afmedier og platforme, så
skalman læse den lille nye, røde grundbog, somBenjaminRudElberth har udgi-
vet. Den er obligatorisk læsning for alle kommunikationsfolk og organisationer,
somgerne vil fyre op under samtaler, sombringer organisationen tættere på
målet. I et fragmenteretmediebilledemed et virvar afmedier og platforme kan
det være vanskeligt at bevare overblikket –menden lille røde gør det for dig.•
Læs hele Birgitte Barkholts anmeldelse på danskekommuner.dk.

FOTO: COLOURBOX

FOTO: COLOURBOX

F
O
TO

:C
O
L
O
U
R
B
O
X

*****


