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Bundsgaard: Situationen er presset,
men kommunerne kan håndtere den
Der er masser af beslutninger, der skal træffes i
kommunerne under coronakrisen, men man er
godt klædt på, vurderer KL’s formand.

tekst MADS BRANDSEN

Jeg vil gerne
bakke op om
alle de kommunale medarbejdere, der
kommer til at
løbe stærkt i den
kommende tid.
Borgmester Jacob Bundsgaard

nerne nu også fungerer hensigtsmæssigt.
– Bagefter kommer der en
masse andre diskussioner om
blandt andet økonomi, vi skal
tage stilling til. Der bliver noget
oprydning, siger Jacob Bundsgaard.
Hvordan forventer du, det vil gå
med økonomien?
– Vi skal selvfølgelig have et
øje på de omkostninger, der er
forbundet med det her, men det
vigtigste her og nu er at få begrænset smitten, og det indebærer, at vi lukker ned og drosler al
unødig aktivitet ned til et minimum. Så må vi kigge med åbne
øjne ind i en meget stor regning, der kommer bagefter. Det
vil være en ny situation, vi skal
forholde os til, lyder det fra KLformanden. • mdbr@kl.dk
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Kommunerne kan i disse dage
glæde sig over, at de alle har udarbejdet kriseberedskaber.
Det betyder, at man på landets
rådhuse er rimelig godt klædt
på til at håndtere den nye virkelighed i det kommunale Danmark, hvor der i bestræbelserne
på at bremse spredningen af
coronavirus er flere kommunale institutioner, der har lukket,
end der har åbent.
Det vurderer KL’s formand,
Aarhus-borgmester Jacob
Bundsgaard (S).
– Der er pres på derude i øjeblikket. Vi har et godt grundlag,
men samtidig befinder vi os i
en situation, vi
ikke har stået i
før. En situation, hvor der er
brug for, at alle

– Man har ikke fri, og derfor er
der også en opgave for forældre
og børn i at få sat struktur på
en skoledag derhjemme. Det er
selvfølgelig ikke så nemt, men
forhåbentlig kan vi sørge for, at
vores børn lærer noget, selv om
de ikke fysisk går i skole, siger
hjælper til, siger han til Nyheds- Jacob Bundsgaard.
magasinet Danske Kommuner.
Oprydning
Han forstår godt bekymringen
Takket være kriseplanerne er
blandt de kommunale medarbejdere og kommer med en
der styr på kommunikationen
opfordring til dem, der er i tvivl og på, hvem der skal træffe beslutningerne.
om hvordan og hvorledes.
– Det gør, at vi kan få mange af
– Brug det hierarki, der er i organisationen. Kan du som med- de her ting til at falde hurtigt på
arbejder ikke finde informatio- plads, og medarbejderne ved,
ner, så gå til din nærmeste leder, hvilke roller de skal indtage og
siger han og fortsætter:
hvem, der skal gøre hvad, siger
– Jeg vil gerne bakke op om alle
Jacob Bundsgaard.
de kommunale medarbejdere,
Samtidig bliver kommunerne
der kommer til at løbe stærkt i
helt skarpe på, om alt i krisepladen kommende tid grundet færre kolleger på arbejde. De mange
medarbejdere, der løser kritiske situationer i vores samfund,
kommer til at have brug for al
den opbakning, vi kan give dem.
Han vurderer, at kommunerne
er godt med, når det kommer til
at etablere nødpasning af børnene i daginstitutionerne.
– Jeg har selvfølgelig bedst
overblik over, hvordan det går i
Aarhus, men det er mit indtryk,
at alle kommuner er i fuld gang
og også har et rimeligt klart
billede af, hvad det er, der skal
til. Der vil fortsat skulle passes
en hel del børn, selv om mange
kommer til at blive hjemme, siger Jacob Bundsgaard.
Han forventer, at udfordringen
vil være relativt overkommelig.
I det omfang det overhovedet er
muligt, vil folkeskolerne tilbyde
fjernundervisning til de ældste
elever. Nogle steder pr. video.

ALLE BØRN OG UNGE HAR RET TIL ET
MENINGSFULDT OG UDVIKLENDE LIV
Det burde være en selvfølge i vores velfærdssamfund, men sådan er
det desværre ikke for alle børn og unge. Især ikke for de der er socialt
udfordret eller har et psykisk eller fysisk handicap.
Vi bruger rigtig mange penge i Danmark på sociale tilbud til børn og unge, som
har fået en svær start på livet. Men vi mangler bedre viden om, hvilke indsatser
der virker. Næsten alle danske kommuner oplever i disse år voldsomme stigninger
i udgifterne til det specialiserede socialområde og kæmper med at finde løsninger
på udfordringen, der sikrer gode faglige og værdige løsninger - samtidig med at
økonomien på området kan styres. Med jævne mellemrum er der dårlige historier
i pressen om indsatser der slår fejl.
De udfordringer vil vi gerne hjælpe kommunerne med at løse. Derfor har vi etableret Levefællesskabet, som er et lille privat opholdssted for børn og unge med
autismespektrum forstyrrelser og tilgrænsende tillægsdiagnoser – dimensioneret
til 7 børn og unge i alderen 11-17 år, med mulighed for efterværn. Vi gør det, fordi
vi brænder for at give disse børn og unge den bedst tænkelige start på livet – og
at gøre det ved hjælp af den nyeste faglige viden og velfærdsteknologi. Det tror vi
på sker bedst i et lille specialiseret tilbud med kompetent ledelse og fagligt stærke
medarbejdere.
Vi ved, at mange kommuner efterspørger mere og bedre evidensbaseret viden
om, hvad der virker i den sociale indsats. Derfor har vi allieret os med en anerkendt forskningsinstitution, som skal følge os og nogle kontrolinstitutioner over
tre år. En anbringelse er en indgribende ting – både for den anbragte og for familien – og den koster mange penge for kommunerne. Det er derfor vigtigt, at det vi
gør har en effekt og fører til en bedre fremtid for de anbragte børn og unge.

Levefællesskabet MerVib
Hovedgaden 24
4571 Grevinge

Kontakt os hvis I er interesseret i at høre mere om os. Vi tager gerne imod besøg og kommer også gerne ud til jer og fortæller mere om, hvad vi kan tilbyde. For yderligere information se vores hjemmeside mervib.dk, Tilbudsportalen - eller kontakt
direktør Niels Christian Vibholm direkte på tlf.nr. 6063 3026.

