
men også for at prøve en
ny samarbejdsmodel af,
kaldet Nye Veje. VIVE
står bag evalueringen.

Uddannelse er svært for
unge med diagnoser
UDDANNELSE ///Mens 86 procent af alle
18-årige er i gangmed en ungdomsuddan-
nelse, gælder det kun for 66 procent af de
unge, der har en psykiatrisk diagnose eller
et handicap. Det viser en analyse fra Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd.Mange unge
med diagnoser havner i stedet på kontant-
hjælp og har svært ved at finde et uddan-
nelsestilbud, der passer til dem. Selv når
man tager højde for ka-
rakterer, er de oftere
uden for uddannel-
se end andre unge,
viser analysen,
der bygger
på register-
data fra Dan-
marks
Statistik.

tekst MADS BRANDSEN, mdbr@kl.dk

ZOOM IND PÅ DEN PERSONLIGE KOMMUNIKATION
BØGER /// Jeg er til middagsselskab for første gang i lang tid. En skolelærer fortæller om at undervise
på Zoom.Hun harmåttet opfinde nye greb i sin undervisning og nytænke sin personlige kommunika-
tion.Mon ikkemange kan nikke genkendende til det?
Erman leder og interessererman sig bare detmindste for sin kommunikation, vil jeg anbefale Paula
Helths ”At talemed omtanke”, som er rig på konkrete eksempler, hvor ledere i svære situationer skal
kommunikere til medarbejderne. Helth åbner værktøjskassen og fortæller om redskabernes teoreti-
ske og filosofiske ophav. For kommunikationsfolk byder bogen på et gensynmed fagets klassikere. For
andre ledere er den bare nyttig.•
Læs hele Birgitte Barkholts anmeldelse på danskekommuner.dk

EU-støtte
skævvrider naturpleje
NATUR ///Omkostningerne ved at for-
valte naturområder baseret på såkaldt
rewilding – hvor man sætter græssende
dyr som bisoner og krondyr ud i natu-
ren – kan være mindre end traditionel
naturpleje. Men EU’s støtte til alterna-
tivet, som er ekstensiv landbrugsdrift
med køer eller får, der græsser på area-
lerne skævvrider de to typer naturple-
je. Det påpeger en økonomisk analyse
fra Københavns Universitet. EU yder
nemlig støtte til landbrugsdrift, så selv
om rewilding i sig selv er billigst, bliver
landbrug alligevel denmest fordelag-
tige løsning for lodsejerne. Rewilding er
ifølge flere studier bedst, når man ser på
effekten på biodiversiteten.
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RAPPORTER, ANALYSER
OG BØGER
Send bidrag til
viden@kl.dk

F
O
TO

:C
O
L
O
U
R
B
O
X

F
O
TO

:C
O
L
O
U
R
B
O
X

FOTO: COLOURBOX

FOTO: COLOURBOX

To ud af tre
bakker op
om røgfri
arbejdstid
SUNDHED ///Flere
og flere kommuner
forbyder medarbej-
derne at ryge i arbejds-
tiden, og løbende kommer
flere til. Udviklingen sker
med det store flertal af de kommunale
medarbejdere i ryggen, viser en Kantar
Gallup-undersøgelse, som er foretaget for
blandt andet Kræftens Bekæmpelse. Her
svarer 64 procent, at de synes godt om el-
ler meget godt om et forbudmod rygning
i arbejdstiden. Blandt befolkningen som
helhed er tallet 55 procent. 62 kommuner
har indført røgfri arbejdstid, mens yderli-
gere fire er på vej.

Regionsklinikker
forbedrer samarbejde
SUNDHED ///Når regionalt drevne lægekli-
nikker samarbejdermed sygehuse og kom-
muner i en organisation, der går på tværs af
sektorerne, skaber det både bedre relatio-
nermellem sektorerne, etmere helheds-
orienteret blik på patienterne og større
fokus på forebyggelse. Det viser resultater-
ne fra RegionNordjylland, der siden 2017
har drevet to regionsklinikker for at sikre
tilstrækkelig lægedækning til borgerne,


