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KL: Mere ledelse og bruger-
inddragelse i ældreplejen
ÆLDRE /// KL er klar med syv forslag, der skal styrkeældreplejen i
landet. Forslagene præsenterede KL op tilÆldretopmøde 2020 i
sidste uge, hvor stat, regioner, kommuner og fagbevægelsen debat-
terede, hvordanældreplejen kan løftes.
Blandt de syv initiativer er et forslag om at gøre det obligatorisk for
alle plejehjem at nedsætte en bestyrelse, hvor pårørende, brugere
og personer fra lokalområdet er repræsenteret. Her skal de kunne
påvirke hverdagen på plejehjemmene. KL foreslår også, at der bliver
afsat flere penge til at styrke ledelsen på plejehjemmene. Konkret
betyder det, at KL gerne vil have penge til at ansætte flere ledere
og til at efteruddanne ledere, ligesomKL efterspørger løsninger til
at sikre, at medarbejdere, der ikke lever op til deres ansvar, som i
eksemplet fra Helsingør, ikke igen kan få arbejde i ældreplejen •

Vil opkalde boulevard
efter borgmester
HYLDEST ///Et enigt byråd i
Brøndby vil opkalde den fire
kilometer langeBrøndbyve-
ster Boulevard efter tidligere
borgmesterKjeldRasmussen
(S).Han var borgmester i kom-
munen i fyrre år og var dermed
den længst siddende borgme-
ster i landet. Dennuværende
borgmesterKentMagelund (S)
mener, atKjeldRasmussenhar
gjort såmeget for kommunen,
at det er på sin plads atmarkere
hans betydning ved at opkalde
en vej efter ham.•

Ishøj henter ny velfærds-
direktør i København
JOBNYT ///Alberte Burgaard
skal være velfærdsdirektør i
Ishøj Kommune. Hun er i øje-
blikket ansat som borgercen-
terchef i socialforvaltningen i
Københavns Kommune, hvor
hun er chef for 1.600 ansatte på
udsatte- og psykiatriområdet.
Hun har arbejdet i Københavns
Kommune, siden hun i 2001
blev uddannet som cand.scient.
adm. fra RUC.
Alberte Burgaard efterfølger en
erfaren direktør i Lisbet Lentz,
der går på pension.•
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Efter en periode med stigende smittetryk er informationskampagner om corona-smitte blevet intensiveret i kommunerne. Her
er det Københavns Kommune, som indtrængende og på grædende knæ beder borgerne om at huske afstand og hygiejne.
Kampagnen er suppleret med flyers og klistermærker, som uddeles til de unge – blandt andet i skolerne. • ksp
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Borgmesters boligsag ender
hos Ombudsmanden
BOLIGGEVINST /// Sagen omFrederiksberg-borgmester Simon Ag-
gesens (K) boligkøb og salg skal nu behandles af Ombudsman-
den, der har bedt kommunen omen redegørelse. Henvendelsen
kommer, efter Ekstra Bladet har afdækket, hvordan Simon Aggesen
købte en 460 kvadratmeter stor lejlighed, siden opdelte den i to og
solgte det helemed en stormilliongevinst til følge. Tilladelsen til at
opdele lejligheden blev givet af Frederiksberg Kommune.
– Jeg beder Frederiksberg Kommune om at oplyse, hvilken sags-
behandling der har fundet sted i kommunen i forbindelse med
den omtalte tilladelse til at opdele den nuværende borgmesters
egen lejlighed. Kommunen bedes i den forbindelse redegøre
for, om den nuværende borgmester har deltaget i eller på anden
måde haft en rolle i forhold til kommunens sagsbehandling, skri-
ver ombudsmand Niels Fenger •

RandersKommunehar
ansat 53-årigeHelene
Bækmark somdirektør for
social- og arbejdsmarkeds-
området.
HeleneBækmark var se-
nest ansat somkommunal-
direktør i Faaborg-Midt-
fyn. Ansættelsen endte
med, at hun i september
2019 blev sygemeldt og
sammemåned indgik en
fratrædelsesaftale, som
betød, at hun forlod stillin-
gen den 1. oktober det år.
Forud var gået længere tids
uro i forvaltningen, hvor
en række chefer forlod de-
res stillinger.
HeleneBækmark er ud-
dannet cand.jur. og efter-
uddannet påHarvardUni-
versity’s JohnF.Kennedy
School ofGovernment
samt INSEAD.
Før tiden i Faaborg-Midt-
fyn var hundirektør for
ældre og handicap iOden-
se og social, sundhed og ar-
bejdsmarked i Fredericia.
Her stod hunbag ”Længst
i eget liv”-tilgangen til æl-
dreområdet, der siden er
bredt ud til de fleste af lan-
dets kommuner.•

’ 27
procent er den
gennemsnitlige
indlæggelses-
tid faldetmed
siden 2009 for
patienter over

80 år.
KILDE: MOMENTUM

KL undersøger omfanget
af sexisme i byråd
CHIKANE ///Detmå ikke være
forbundetmed sexisme at udføre
sit hverv somkommunalbesty-
relsesmedlem i landets kommu-
ner. Derfor sætterKLnu gang i
en undersøgelse for at få klarlagt,
omdet er et problem, og for at få
sat fokus på temaet lokalt.
Udover den landsdækkende og
anonyme undersøgelse udarbej-
der KL værktøjer og vejlednin-
ger til kommunernemed råd-
givning om, hvordanman kan
lave en lokal undersøgelse, og
hvordan eksempler på sexisme
og handlinger af krænkende ka-
rakter kanhåndteres.•

Data fra sensorer i
naturen samles ét sted
BIG DATA ///Det offentlige har sat
tusindvis af sensorer op i natu-
ren, der indsamler data fra vand-
løb, søer, kloakker, renseanlæg
m.v.Mendata fra demange sen-
sorer er hidtil endt vidt forskelli-
ge steder afhængigt af, omdet er
kommunerne, staten eller regio-
nerne, der ejer sensorerne. Det
skal et nyt projekt nu råde bod
på. Projektet går i al sin enkelt-
hed udpå, atKL,DanskeRegio-
ner,Miljøstyrelsen og Styrelsen
forDataforsyning ogEffektivi-
sering vil etablere en fælles plat-
form, hvor data fra forskellige
myndigheder kan samles.•

21 kommuner får tilskud
til at sænke skatten
SKAT /// 12 kommunermed lan-
dets højeste kommuneskat får
lov til at sætte skatten ned til
26,3 procent og permanent få
dækket tabet på statens reg-
ning. Ni andre kommuner kan
sætte skatten nedmedmidler-
tidigt tilskud. Det har Social- og
Indenrigsministeriet besluttet,
efter landets kommuner har
haftmulighed for at søge om at
få del i den samlede ramme på
430millioner kroner til skat-
telettelser. Social- og indenrigs-
minister Astrid Krag (S)mener
stadig, at Danmark er for lille til
store forskelle.
–Med udligningsreformen gi-
ver vi nu kommunermed de hø-
jeste skatteprocentermulighed
for at sætte skatten ned, uden at
det går ud over velfærden. Så vi
mindsker forskellene i skatte-
procenten på tværs af kommu-
nerne og sikrer et Danmark i
bedre balance, siger hun.
Tilskuddet er fordelt, så kom-
munerne får større tilskud, hvis
de har en høj skatteprocent.•

Vi skal sikre, at de velfærds-
kroner, der bliver afsat til de
allermest sårbare, også går

til demog ikke bliver trukket ud som
profit imillionstørrelsen.
Astrid Krag (S), social- og indenrigsminister om private botilbud

HELENE
BÆKMARK
Bliver direktør i
Randers Kommune


