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PARTIET, DER MISTEDE SIN SEISMOGRAF

BØGER ///Historien omDansk Folkeparti er på allemåde bemærkelsesværdig. Det lå på ingenmåde i
kortene, at frafaldnemedlemmer af Fremskridtspartiet kunne skabe en af de største succeser i nyere
dansk politisk historie. Alene derfor bør SøsMarie Serups ogMikkel Faurholdts bog ompartiet være
pligtlæsning for enhver politisk interesseret.
Og heldigvis er det langt fra nogen sur pligt at læse den. Det er tværtimod en fornøjelse. Bogen stiller
blandt andet skarpt på, at Dansk Folkeparti faktisk aldrig har haft fokus på at udvikle ny politik. Det
er aktuelt stadig partiets problem, og spørgsmålet er, om der er nogen vej ud af den nedadgående spi-
ral – eller om partiet aldrig kommer tilbage til fordums styrke.
Læs hele anmeldelsen på danskekommuner.dk

Jylland og Fyn har klaret
sig bedst gennem krisen
ARBEJDSMARKED ///Der har sidenmaj 2020
været fremgang i antallet af job over hele
landet, men bortset fra offentlig admi-
nistration, undervisning og sundhed er
beskæftigelsen betydeligt lavere end før
coronakrisen, viser en analyse fra Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd, der bygger på
sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Stati-
stik. Fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020
er beskæftigelsen faldet 1,9 procent. Værst
ser det ud i København, hvor der bortset
fra de tre førnævnte brancher er 15.200
færre beskæftigede – svarende til 4,6 pro-
cent. Det er gået langt bedre i Nordjylland,
Østjylland, Vestjylland og på Fyn. Her er
beskæftigelsen imidlertid kun faldetmed
mellem 1,1 og 1,7 procent.•

Social arv betyder mere
for uddannelsesvalg
UDDANNELSE /// Selv om vi har skatteyder-
finansierede uddannelser og SU til alle
studerende, ligger Danmark på niveaumed
USA, nårman ser på uddannelsesvalget
hos børn af forældre uden lang uddannelse.
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Samarbejde løser
rekrutteringsudfordring
ÆLDRE /// Jobcenter Haderslev har sammen
med afdelingen Senior og Rehabilitering
i Haderslev Kommune samarbejdet om at
få flere uddannede social- og sundhedsas-
sistenter og -hjælpere. Det samarbejde har
indtil videre ført til, at tæt på 130 uddan-
nede sosu’er, som alle er tidligere ledige
over 25 år, er på vej ud i ældreplejen. Der-
med har kommunen løst en længereva-
rende udfordring med at skaffe kvalifice-
ret fast arbejdskraft på plejecentrene og i
hjemmeplejen. •
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Danmark er ikke blot
gået i stå, men bevæ-
ger sig deceideret i
den forkerte retning,
viser ny forskning fra
Sociologisk Institut
vedKøbenhavns Uni-
versitet og Rockwool Fon-
den. 30 procent af uligheden
i uddannelse gik i arv for børn
født i midten af 1960’erne, mens tallet var
næsten 50 procent for børn født i slutnin-
gen af 1980’erne.•

Flere nye
virksomheder
trods corona
ERHVERV ///Corona-
krisenhar ikke af-
skrækket folk fra at

stifte virksomhed,men
tværtimodnærmere været

med til at få flere til at springe
ud i livet som iværksætter. Antallet

af nye selskaber er nemlig i det seneste halv-
år af 2020 stegetmed20procent sammen-
lignetmed sammeperiode året før. Det viser
en analyse fraDanskErhverv, sombygger
på tal fraDetCentrale Virksomhedsregister.
Sermanpå hele 2020, er antallet af nye sel-
skaber dog faldetmedni procent sammen-
lignetmed2019.Det skyldes, at der i foråret
blev stiftet langt færre selskaber.•

Regner med
øgede serviceudgifter
ØKONOMI ///Kommunerne regner for tredje
år i trækmed, at serviceudgifterne i år bli-
ver højere en sidste år. Det viser en analyse
af de kommunale budgetter, somVIVE–Det
Nationale Forsknings- ogAnalysecenter for
Velfærd har foretaget. Samlet budgetterer
kommunernemed at bruge 267,5milliarder
kroner på service i år, hvilket er indenfor
rammerne af økonomiaftalenmed regerin-
gen. Stigningen
svarer til små 60
kroner pr. indbyg-
ger og skal ses i
sammenhængmed,
at befolkningstallet
stiger.•
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