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Otte procent af de kommunale
HK’ere udsat for krænkelser

SEXISME /// Inden for det sidste år har otte pro-
cent af HKKommunalsmedlemmer oplevet
kommentarer eller vittigheder fra kolleger, som
havde seksuelle undertoner, og som de betragtede
som krænkende. Det viser en undersøgelse, som
analyseinstituttet Epinion har lavet blandt et
repræsentativt udsnit af HKKommunalsmedlem-
mer. I alt 800 har svaret. I undersøgelsen svarer
fire procent, at de i løbet af det sidste år har oplevet
nærgående kommentarer om deres udseende,
mens tre procent har oplevet berøringer, omfav-
nelser eller sågar kys. De resultater er fuldstændig
uacceptable, siger næstformand i HKKommunal,
Mads Samsing til HKKommunalbladet.•

Hver anden kommune kortlægger
bevaringsværdige bygninger

KULTURARV /// 46 procent af kommunerne har for-
muleret etmål for at få kortlagt alle bevaringsvær-
dige bygninger. Det viser en ny undersøgelse fra
fonden Realdania. Der er ingen ensartet praksis på
området, hvilket betyder, at der ikke er noget over-
blik over, hvormange bevaringsværdige bygnin-
ger, der er i Dan-
mark. Et skøn lyder
påmellem300.000
og 400.000byg-
ninger – heraf er
omkring 120.000
registreret i Slots-
ogKulturstyrelsens
database. Realdania
vurderer, at der vil
være et potentiale
i at skabe et samlet
overblik over
bygningerne.•

Brug af mundbind øger ikke risikoadfærd

CORONA /// Det er enmyte, atmundbind fåros til at ignorere afstands-
kravene, og at vi ofterekommer til at røreos selv i ansigtet.Det konklu-
derer forskere fraSociologisk Institut vedKøbenhavnsUniversitet og
denhollandske forskningsinstitutionNSCRefter et studie, derbygger
på analyser af videoer frahollandske
overvågningskameraer.Det viser sig, at
det ikkeerbrugenafmundbind, der er
afgørende for, omviholder afstand.Det
erderimod trængslenpågaden.Erder for
mangemennesker, er vi tilbøjelige til at
overtrædeafstandsanbefalingerne.•

Indkøb nærmer sig 100 milliarder kroner

ØKONOMI /// Kommunernes indkøbudråbes jævnligt til at kunne være
en drivende faktor i eksempelvis den grønne omstilling – og det er der
sikkert også noget om. I hvert fald går det kun en vejmed indkøbene.
De seneste femår er indkøbene stegetmed6,5milliarder kroner, og det
er særligt købet af tjenesteydelser, der øges, viser en analyse fraDansk

Industri. Kommunerne købte samlet ind for 91milliarder kroner i
2014,mens tallet i 2018 var over
97milliarder kroner.Mens
varekøbene ligger ret stabilt på
20milliarder, er indkøbet af
tjenesteydelser steget fra knap
70 til 77milliarder i 2018.•

Overskuelig bog om at tage borgerne med på råd

BØGER ///Borgerinddragelse har imange år været det nye sort.Menhvordan
er det nu lige,man gør i praksis, hvisman skal inddrage borgerne ordentligt?
Det har byrådsmedlem i Skanderborg og kommunikationsrådgiverClaus Leick
skrevet en bog om–og det er han sluppet ganske godt fra. Bogen er opbygget, så
den kan bruges somopslagsværk, hvormankan læse om, hvordanman sikrer,
at et borgermøde bliver vellykket –menogså, hvilke fordele der kan være ved at
vælge andre tilgange.Mankan altid diskutere, om ikkemankunne skriveme-
getmere –men som læser savnerman egentlig ikke noget.•
Læs hele anmeldelsen på danskekommuner.dk
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Algoritmer kan forudsige jobsituation – men kan
ikke stå alene

ARBEJDSMARKED /// En række jobcentre afprøver i øjeblikket nogle
algoritmer, der ud fra parametre somkøn, alder, bopæl, uddannelse,
etnicitet, sygdomshistorikmedmere kan vurdere, hvor længe en bor-
ger vil være ledig og dermedmodtage ydelser.Mendet er ikke rimeligt
at lade algoritmerne stå alene, konkluderer et studie fraDatalogisk
Institut vedKøbenhavnsUniversitet. Jobkonsulenterne skal kunne få
indflydelse på demål, der styrer algoritmen, så de også kan tage højde
for faktorer, der er centrale for den enkelte borger.Håbet er, at algorit-
merne kan bidrage til at skabe bedre forløb på jobcentrene.•
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