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Vild, vildere, vildest
BIODIVERSITET /// Kommunerne er vildemed at væremed i kampen
om at skabemere biodiversitet ved at skabe arealermed flere vilde
planter. Mere end 300 deltog, damiljøminister LeaWermelin (S) i
sidste uge holdt orienteringsmødemed kommuner om kampagne
og konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune. Ifølgeministeriet
havde 25 kommunermeldt sig i sidste uge, og tilmeldingerne tik-
kede stadig ind.
Tilmeldingsfristen er i denne uge 24. marts.
Kampagnen har fundet inspiration i DR-programmet ”Giv os natu-
ren tilbage”, hvor Frank Erichsen – ”Bonderøven” – i samarbejde
medHjørring Kommune skulle forsøge at skabe flere vilde arealer
sammenmed borgerne.
Miljøministeren understregede påmødet, at der ikke er tale om
en konkurrencemod hinanden. For uanset hvilken kommune der
næste år kan kalde sig Danmarks VILDESTE, så er den vigtigste
præmie den vilde natur, vi i fællesskab kan give videre til vores børn
og børnebørn. •

Centerchef fratræder
efter ulovlig instruks
ULOVLIGT ///Chefen forGuld-
borgsunds center for familie og
forebyggelse,MadsLarsen, fra-
trådte sidste uge sin stillingmed
omgående virkning.
I december sidste år komdet
frem, atMadsLarsen havde
sendt en omdiskuteret e-mail
til samtlige sagsbehandlere på
familieområdet, hvor han kræ-
vede, at de sparede 100.000 kro-
ner pr. sagsstamme.
En instruks, der er ulovlig, da
alle sager skal vurderes efter et
individuelt skøn og ikke på bag-
grund af en klar regel såsomet
sparekrav.•

tekst THOMAS KOKHOLM, tkn@kl.dk

Esbjerg Kommune har taget et nyt middel i brug for at få borgere i boligområdet Kvaglund i den østlige del af byen til at lade
sig teste. Opfordringen fra højttalervognen er på seks sprog, herunder grønlandsk, arabisk og bosnisk. Initiativet kommer efter
lokale incidenstal, der har været helt oppe i nærheden af 1.200 smittede pr. 100.000 indbyggere. • mdbr

motiv: HØJTTALERVOGN OPFORDRER TIL TEST tid: 18. MARTS 2021
fotograf: JOHN RANDERIS / RITZAU SCANPIX

Nyhedsbillede

KL til kamp mod
Christiansborg-populisme
MINIMUMSNORMERINGER ///Der
er flere udgifter end løn forbun-
detmed at ansætte pædagoger.
Der skal være råd til ledelse,
computerlicenser og efterud-
dannelse; såkaldt overhead.
Derfor er det rendyrket populis-
me, når politikerne påChristi-
ansborg siger, at der bruges for
meget på administration som
følge afminimumsnormeringer,
lyder det fraKL’s formand Jacob
Bundsgaard (S).
Hans oplevelse er, at forligspar-
tierne ikke er villige til at betale
det, som det koster at indføre
minimumsnormeringer.•
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15 sager blev pillet
af dagsordner
FREDERICIA ///Flere bekymrede
byrådsmedlemmer viser sig at
have noget at have deres bekym-
ring i. I alt 15 sager i perioden fra
juni 2019 til januar i år er nem-
lig blevet pillet af dagsordnerne
tilmøder i de politiske udvalg i
Fredericia. Det viser en under-
søgelse, somkoncernledelsen
har foretaget. To sager kræver
nupolitisk behandling. Samtlige
sager var sendt til godkendelse
hos eks-borgmester JacobBjer-
regaard (S) og denhjemsendte
kommunaldirektørAnnemarie
Zacho-Broe, hvilket var generel
kutyme.•

Hjælp til udsatte borgere
ANBEFALING /// Borgeremed komplekse problemermødes ofte af
et offentligt system, der er svært at gennemskue. De skal navigere
mellem forvaltninger, sagsbehandlere og kontaktpersoner, som
stiller hver deres krav til fremmøde, dokumentation og deltagelse i
indsatser. På den baggrund har KL samlet kommunale erfaringer og
netop udsendt anbefalinger ommere helhedsorienterede indsatser
for udsatte borgere. – Vi har et fælles ansvar for at skabe bedre
rammer for enmere helhedsorienteret indsats for borgeremed
komplekse problemer, så flere bliver i stand til at mestre eget liv og
få fodfæste på arbejdsmarkedet, siger Ulrik Wilbek (V), formand for
KL’s socialudvalg. Han peger samtidig på, at der er behov for kom-
petenceudvikling i det faglige arbejdemed samordnede indsatser.
Det gælder både grunduddannelse og efteruddannelse af vores
medarbejdere. Her har staten også et ansvar for at bistå kommu-
nerne. KL ser derfor frem til, at den kommende hovedlov skaber
bedre rammer for samarbejdet, siger Ulrik Wilbek.•

Trækker i sportstøjet
BennyBalsgaard er blevet
ansat i idrætsorganisa-
tionenDGI, hvor han skal
styrke kontakten til kom-
munerne og arbejdemed
sundhed.
Der er tale omenhelt ny
stilling iDGI.
–Kommunestyret er noget
helt særligt i Danmark.
Det er her, størstedelen
af vores velfærd leveres
igennem, og det er gennem
engageredemedarbejdere
og lokale folkevalgte, at vi
somborgeremøder kom-
munen. Samspilletmed
civilsamfundet og særligt
DGI’s organisation og loka-
le foreningskontakt rum-
mer store potentialer, som
jeg glædermig til at arbej-
demed, forklarer Benny
Balsgaard og tilføjer:
– Jeg finder det attraktivt,
at jeg kan brugemin kom-
munale viden og erfaring i
denne sammenhæng.
BennyBalsgaard har også
tidligere været kommunal-
direktør i Faaborg-Midt-
fynKommune.•

60
idrætsforbund skrev en
opfordring til Folketinget
for at få åbnet op for inden-
dørsidrætten.DIFmener,
at nedlukningen går udover
især børn og unges fysiske
og psykiske trivsel.Man
frygter atmiste årgange,
da det er i barndommen,
idræts- ogmotionsvaner

grundlægges.

KL hæver kontingentet
TOPMØDE ///Medet snævert
flertal blev det påKL’s general-
forsamling 18.marts vedtaget at
hæveKL’s kontingentmed6pct.
177 delegerede for, 157 imod, og
18 undlod at stemme.Hvisman
dertil lægger pris- og lønfrem-
skrivning, så vil den samlede
stigning i 2022udgøre 6,7 pro-
cent i forhold til dette års niveau.
Det svarer til 4.128,5 kroner pr.
100 indbyggere. Samtidig indfø-
res enny prismodel forKom-
munalpolitiskTopmøde ogKL’s
fem største konferencer, som
skal gøre det billigere for kom-
munalbestyrelsesmedlemmer at
deltage.•

Hjemmearbejdet er
kommet for at blive
ARBEJDSLIV ///Corona kommer
til at sætte sig varige spor i vores
arbejdsliv.Mange kommuner
vil gerne bruge erfaringerne
fra hjemmearbejdet til at lave
mere permanenteændringer af
arbejdslivet. Selvommange nok
gerne vil fysisk på arbejde igen,
så svarer 97 procent afmedar-
bejderne iHøje-TaastrupKom-
mune i en undersøgelse, at de
gerne vil havemeremulighed
for hjemmearbejde fremover.
HøjeTaastrup er en af de kom-
muner, der har lagt en plan for,
hvordan de kan bruge erfarin-
gerne til at udvikle kommunen
somarbejdsplads.
–Der kan sigesmeget skidt om
det seneste år – ogmed rette.
På plussiden står, at vi har fået
nye erfaringermed fremtidens
arbejdsmarked. Vi sætter nu
et pilotprojekt i gangmed at
undersøge, hvordan vi får det
bedste fra tidenmedhjemme-
arbejdemed over på den anden
side af coronaen, siger kommu-
naldirektør LarsHolte.•

BENNY
BALSGAARD
tidligere kommunaldi-
rektør, Langeland

Det er lidt en gang identitets-
politik. Det bliver dansen

om ordene i stedet for, at vi taler om,
hvordan vi får lavet de forandringer i
områderne, der er nødvendige.
Heidi Bank (V), boligordfører. I Jyllands-Posten.
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