
90.000 flere vil
arbejde hjemme
efter corona
ARBEJDSLIV /// Omkring
en halvmillion danskere
arbejder hjemmefra un-
der coroanakrisen, og det vil
mange af dem gerne blive ved
med at gøre, når coronaen er drevet
over. Det viser en analyse, somDansk
Industri har udarbejdet på baggrund af tal
fra Danmarks Statistik og en undersøgelse
fra organisationens virksomhedspanel,
som 1.122 virksomhedermed i alt 121.000
ansatte har svaret på. Før coronaen arbej-

dede 50.000 danskere hjemme en tilfældig
hverdag. Nu siger 140.000 danskere, at de
gerne vil arbejdemere hjemme, selv når
restriktionerne er ophævet.•

Nedlukning betyder
kun lidt for ledigheden
ARBEJDSMARKED ///Mankunnehave frygtet
en eksplosion i arbejdsløsheden som følge
af den andennedlukning af samfundet, der
blev iværksat i december.Men så galt er det
ikke gået, viser enny analyse fra Arbejder-
bevægelsensErhvervsråd, der bygger på
tal fra Beskæftigelsesministeriet. Antallet
af nytilmeldte ledige er voksetmed knap
19.300personer framidten af december til

starten af fe-
bruar, hvilket
ikke er usæd-
vanligt for den-
ne periode, når
mankigger fem

år tilbage. Under
nedlukningen i for-

året 2020 steg ledighe-
den på ganske kort tidmed

50.000personer. Coronakrisen har dog
øget antallet af langtidsledige, så detmed
33.000personer er det højeste i seks år.•

Demografi og geografi
forklarer udgiftsforskelle
ØKONOMI ///Nogle kommuner bruger
30.000 kroner pr. borger på 65 år eller der-
over –mens andre bruger det dobbelte. Og
det er der gode grunde til, viser en analyse
fra VIVE –Det Nationale Forskningscen-
ter for Velfærd, som bygger på EcoNøgle-
tal. På ældreområdet kan hele 72 procent
af udgiftsforskellene nemlig forklares
med, at kommunerne har forskellig vel-
stand, geografi og befolkningssammen-
sætning. Disse faktorer kan også forklare
spredningen i kommunernes udgifter på
en lang række andre velfærdsområder, vi-
ser analysen.•

tekst MADS BRANDSEN, mdbr@kl.dk
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Dorte Bukdahl

EN GAVE TIL SOCIALOMRÅDET

BØGER ///Dorte Bukdahl peger i sin spændende bog omdet komplicerede socialområde på, at nye
redskaber og nye fagligemetoder alt for ofte ledsages af et håb om, atman nu har knækket koden på
væsentlige samfundsproblemer.Men nårmetoderne skal implementeres, melder kompleksiteten sig.
Det ender alt for oftemed, at fagpersoner og politikere ikke ser de resultater, de havde håbet på, hvil-
ket ofte fører til ærgrelse og desillusion. Det kan jeg skrive under på som direktør for børneområdet
i 20 år! Bogen kan anbefales, primært til praktikere og forvaltningsfolk, men dens svaghed er, at den
sine steder bliver for nørdet.
Læs hele Per B. Christensens anmeldelse på danskekommuner.dk

Coronakrisen får
kommunerne til at låne mere
ØKONOMI ///Kommunernes gæld er siden
2015 blevet gradvistmindre år for år –men
sådan gik det ikke i 2020, viser dugfriske tal
fraDanmarks Statistik, der bygger på kom-
munernes regnskaber. Fra 4. kvartal 2019
til 4. kvartal 2020 er kommunernes sam-
lede gæld voksetmed2,75milliarder kroner,
så den i dag udgør 82,2milliarder kroner.
Samtidig har kommunerne i løbet af 2020
brugt væsentligt af de likvidemidler. I alt
har kommunerne taget 5,66milliarder kro-
ner op af kasserne, så de i dag sammenlagt
rummer 37,48milliarder kroner.•

Sverige er bedst til
økomad i det offentlige
INDKØB ///Danmarkmå tage til takkemed
andenpladsen,mens Sverige vinder de uof-
ficielle skandinaviensmesterskaber i øko-
logiskmad i kantiner, børnehavermv.Mens
svenskerne spiser 39 procent økologisk, er
andelen iDanmark 22 procent. Norge ligger
helt i bundmedblot én procent. Det viser ny
forskning fra Institut for Fødevare- ogRes-
sourceøkonomi vedKøbenhavnsUniversi-
tet. Ifølge forskerne er en del af forklarin-
gen, at Sverige har sat konkretemåltal for
andelen af økologiskemadvarer.•
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