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Antallet af nedlagte job er stabilt
ARBEJDSMARKED ///Der nedlægges langt flere ufaglærte job iDan-
mark, end der oprettes nye. Til gengæld har antallet af job, der
nedlægges herhjemmeværet stort set stabilt siden begyndelsen af
1980’erne. Det drejer sig omcirka 300.000 job omåret, viser enny
opgørelse fra ArbejderbevægelsensErhvervsråd, der bygger på tal
fra 2004 til 2017. Siden 2004 er der forsvundet næsten 150.000 job
til ufaglærte,mens gruppen af faglærte harmåttet vinke farvel til
50.000 job.Der er i perioden oprettet over 200.000 job til personer
med korte,mellemlange og lange videregående uddannelser.•

Konkurrence gør administration billigere

ØKONOMI ///Udgifterne til administration falder i taktmed, at
området konkurrenceudsættes.Men besparelsen varierer efter
kommunestørrelse og tidligere erfaringermed konkurrenceud-
sættelse, viser en ny undersøgelse, somVIVE har foretaget af alle
98 kommuners administrationsudgiftermellem 2007 og 2018.
VIVE estimerer, at der kan spares 0,21 procent af de samlede ad-
ministrationsudgifter, hvis der konkurrenceudsættes yderligere
ét procentpoint af administrationen. Det svarer til en besparelse
på 700.000 kroner i en gennemsnitskommune.•

Veteranbørn har dårligere mental trivsel
BØRN ///Børn af fædre, der har været udsendt påmilitæremissio-
ner i udlandet, klarer sig generelt lige så godt som jævnaldrende,
når det kommer til forholdet til familie, skole og venner. Men
flere af de 11-årige børn har lav mental trivsel og har flere kon-
flikter med deres forældre,
viser et studie, som VIVE
har foretaget via spørge-
skemaer til 11-15-årige
børn af veteraner. Veteran-
børnenes velbefindende er
ikke tidligere undersøgt
herhjemme, ligesom forsk-
ningen også er sparsom på
europæisk plan. •

54.000 uden kontakt med det offentlige

DATA ///Kvaliteten af bopælsregistreringen i cpr-regi-
stret er generelt høj, men der er et vist potentiale for
forbedringer. Blandt andetmå det forventes, at en del
af de 54.000 personermed bopæl i Danmark, som ikke
har haft kontaktmed en række offentlige institutioner
siden 2016, ikke længere opholder sig i landet. Det kon-
staterer VIVE –Det Nationale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd i en undersøgelse af kommunernes
bopælsregistrering i cpr-registret, som forskningscen-
tret har foretaget for Social- og Indenrigsministeriet.
Heraf fremgår det også, at knap 20.000 personer er regi-
streret fejlagtigt.•

Lønnen steg mest
i kommuner og regioner
ARBEJDSMARKED ///For tredje kvartal i træk steg lønnen
mest for de ansatte i kommuner og regioner i 3. kvartal
2020. I alt lød stigningen på 3,1 procent for begge sekto-
rer, mens både de private og de statsligt ansatte halter
en kende bageftermed lønstigninger på henholdsvis 2,3
og 2,2 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik, der
gør opmærksompå, at de ekstraordinære tider under
coronaens hærgen også gør opgørelsen af arbejdsmar-
kedstallene nogetmere usikker end normalt.•

Rare Bjarne skånes for kritik

BjarneHastrup er en rarmand, der har gjort en stor og konkret forskel. Derfor er
det helt på pladsmed en bog omham. Titlen ’Frontkæmper’ er også yderst godt
ramt, men som læser kan det undre, at Stig Andersen og LarsMandal ikke har
fundet kritiske røster, for de er altså derude.
Ældre Sagen kritiseres jævnligt for atmangle blik for helheden – og setmed kom-
munale briller erman skeptisk, når der krævesminimumsrettigheder for ældre.
En kritik, der sagtens kunne være foldet bredt ud i bogen, der ermedfinansieret
afÆldre Sagen,men ifølge forlaget skrevet uden organisationens indblanding.
Det er svært at få øje på.•Læs hele anmeldelsen på danskekommuner.dk
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