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Aftalesystemet på vej  
i graven
KL og regeringens økonomi-
ske aftalesystem synger på 
sidste vers, vurderer flere 
eksperter. KL’s formand er 
enig.� Ç økonomi side 3

Halsnæs knækkede kurven
Stik imod trenden har Hals-
næs Kommune formået at 
nedbringe sygdomsfraværet. 
Læs hvordan.
� Ç ledelse side 12

Kloakker skal undersøges
TrygVestas direktør Stine 
Bosse vil spytte penge i un-
dersøgelse af danske kloak-
ker. KL siger tak. 
� Ç erhverv side 14

Lemvig opruster flyovervågning
Et ultralet fly monteret med avanceret overvågnings- og laserudstyr skal sikre, 
at lokale landmænd i Lemvig ikke forbryder sig mod beskyttede naturområder.
 Læs side 3

Det med broen fylder meget i Frederikssund   
Kommuneportræt side 10-11

Tre timer. Så kort varsel fik Mads på 
otte år, da han blev tvangsflyttet fra sin  
plejefamilie: ”At flytte ham fra de trygge  
              rammer på den måde var jo et rent  
             overgreb,” siger Jan Christensen, 
                                       Mads' far. 

Skam  jer
side 6-7

Foto: Joachim Rode
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DE GØR BØRN 
FORTRÆD

I 2001 blev den kun 15 måneder gamle Mads tvangs-
fjernet. Mads og hans fem år ældre halvbror har si-
den boet på opholdsstedet Elverkær ved Skander-
borg. For den nu otte-årige Mads er gården Elverkær 
hans barndomshjem. Mads husker ikke, at han har 

boet andre steder. De to brødre er uheldige. Det er nem-
lig Syddjurs Kommune, der skal betale for deres anbrin-
gelse. Syddjurs er en af landets fattigste kommuner. Sat 
under administration af Indenrigsministeriet.

Økonomien for anbringelser skred. Listen over anbrag-
te børn blev gået igennem. Resultat: De to brødre skulle 
skilles. Halvbroren fik anvist en ny plejefamilie. Efter no-
gen tid besluttede kommunen, at også Mads skulle flyt-
tes fra de trygge omgivelser. Meddelelsen kom i form af 
et telefonopkald til Elverkærs indehaver. Efter få timer 
dukkede tre kommunale embedsmænd op ved Mads’ 
hjem. Brødrene blev - totalt uforberedt - sat på en bil og 
kørt bort til det ukendte. Ingen tid til at sige farvel til ”sø-
skende”, ”familie” og venner. 

Den kommunale begrundelse for overgrebene var, at 
halvbroren havde behov for flere fritidsinteresser, at 
Mads ikke er begyndt i skole, og at der var samarbejds-
problemer med moren. En psykolog har tidligere anbefa-
let, at den usædvanligt skrøbelige Mads’ skolestart skul-
le udsættes. 

MEGET TYDER PÅ, at begrundelserne for tvangsflytnin-
gen af de to drenge alene skal tjene som den klare fernis, 
der skal dække over en formentlig lovstridig besparelse. 
For de to drenge kan flytningen skabe livsvarige ar på 
sjælen. Ar, der hvis de var 
påført ved en lægelig fejl, vil-
le føre til en større erstat-
ning. Demokratisk er be-
grundelsen problematisk. 
For det er indlysende, at 
kommuner med store øko-
nomiske vanskeligheder må 
spare. 

Men vælgerne har krav på 
at få oplyst, hvordan kom-
munen prioriterer: Borgerne 
skal vide, om de skal betale 
for en tilbygning af fodbold-
tribunen eller bruge penge 
på anbringelser. Tvangsflyt-
ningen af brødrene er ikke 
enestående.  Mange økono-
misk klemte kommuner 
hjemtager børn.

Dansk Socialrådgiverforening har tidligere dokumente-
ret, at kommunerne fjerner færre svigtede børn sidst på 
året, når der er lavvande i kassen. Foreningen kan også 
berette om eksempler på socialrådgivere, som på grund 
af økonomi har fået besked om, at hvis de anbringer ét 
barn, så skal de hjemtage et andet. Nogle kommuner har 
indført en praksis, der bedst kan sammenlignes med et 
anbringelsesstop.

AT DER KAN SPARES mange penge på anbringelser, er 
især KL opmærksomme på. KL's formand, Erik Fabrin, 
har netop udsendt et notat til landets borgmestre med 
gode råd til, hvordan der spares på området. En idé er, at 
sagsbehandlerne skal placere flere udsatte børn hos fa-
milier og venner end hos dyre professionelle. Et andet 
råd er, at en sagsbehandler aldrig bør træffe ekstra dyre 
beslutninger på egen hånd. Med Fabrins notat er der al-
vorlig fare for, at flere kommuner kommer i karambolage 
med serviceloven. For notatet understøtter, at økonomi-
en skal være den afgørende faktor for kommunen, når 
der træffes foranstaltninger. Det er lovstridigt at lade 
økonomien være afgørende for udsatte børns fremtid. 
Samfundet bruger årligt 14 milliarder kroner på udsatte 
børn og unge. 

I stedet for KL’ske fif til besparelser burde KL-formand 
Erik Fabrin have spurgt sine medlemmer, om de reelt 
har kapacitet til at påtage sig det forældrelignende an-
svar for skrøbelige og udsatte børn.  cgt :

 
Har kommu
nerne reelt 
kapacitet til  
at påtage sig 
det forældre
lignende ansvar 
for skrøbelige 
og udsatte 
børn?
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UNGE SOM GAMLE HAR BRUG 
FOR ET GODT INDEKLIMA...
Udvendig solafskærmning er den eneste form  
for solafskærmning, der sikrer et kontinuerligt og 
behageligt indeklima. Hos Viking har vi ekspertisen, 
og et bredt sortiment til at skræddersy den løsning 
der matcher jeres behov.

Ring på 4710 7700 og få uforpligtende 
rådgivning af vores konsulenter.

w
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Koglerne, Markisoletter

Herning Sygehus, Markisoletter Hellerup Skole, Screens
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ODSHERRED
Flertal imod  
skattestigning 
Et valgforbund bestående af 
DF, V, K og Odsherredlisten 
er kommet med sit eget bud-
getudspil uden skattestig-
ninger. S fastholder skatte-
stigning. Det skriver dknyt.
dk.

De fire partier bag valgfor-
bundet dropper såvel skatte-
stigninger som sparekrav i 
de kommunale kerneområ-
der. Tværtimod fjerner bud-
getudspillet alle uspecifice-
rede besparelser på børne- 
og skoleområdet på i alt 15,5 
mio. kr. Valgforbundet me-
ner, at der bl.a. kan spares på 
kommunens ledelse og ener-
giforbrug.

MiljøgODkEnDElSER 
Organisationer får ret  
i miljøklager
Siden marts har Miljøklage-
nævnet behandlet omkring 
100 sager vedrørende den 
nye husdyrlov, og de grønne 
organisationer får ret i de fle-
ste af deres klager. Det skri-
ver Altinget.dk. Det Økologi-
ske Råd har klaget over 22 sa-
ger, og har fået medhold i 
dem alle. Det er først og 
fremmest sager, der handler 
om, at kommunerne ikke 
stiller tilstrækkeligt skrappe 
krav til brugen af den bedst 
tilgængelige teknologi (BAT). 
Det betyder, at en række 
kommuner nu skal lægge 
genbehandlingen af tidligere 

afgørelser oven i deres i for-
vejen høje sagsbunke.

ÅRHUS 
Større åbenhed om  
økonomiske interesser 
Byrådet i den jyske hoved-
stad vil for at øge åbenhed 
indføre en frivillig ordning 
med at offentliggøre byråds-
politikernes private økono-
miske forhold. Det gælder 
bl.a. bestyrelsesposter, sel-
skabsinteresser og aftaler 
med arbejdsgivere, skriver 
dknyt.dk. Den nye ordning, 
som skal til godkendelse i 

Århus Byråd, er frivillig for 
det enkelte byrådsmedlem. 
Valget af oplysningstyper er 
inspireret af de gældende 
regler i Folketinget, hvor der 
allerede i dag findes en ord-
ning om frivillig registrering 
af de folkevalgtes hverv og 
økonomiske interesser. 

FURESø 
Dyr kulegravning  
af Farumsag 
Det har indtil nu taget Fa-
rum-kommissionen seks års 
arbejde og knap 39 millioner 
kroner at undersøge, hvor-

dan det kunne gå så galt i Fa-
rum Kommune i løbet af Pe-
ter Brixtoftes tid som borg-
mester. Det skriver dknyt.dk. 
Dermed overhaler Farum-
kommissionen undersøgel-
sen af Tamil-sagen, som ko-
stede 34 millioner kroner, og 
bliver den tredjedyreste 
kommissionsundersøgelse 
nogensinde. Den overgås 
kun af kommissionen, der 
skulle undersøge Politiets 
 Efterretningstjeneste og 
kommissionsundersøgelsen 
af sagen om Færø-banken.

FREDERikSHAVn 
200 fyres
Den nordjyske kommune 
nedlægger 200 stillinger som 
led i en budgetbesparelse 
næste år på 110 millioner 
kroner, skriver dknyt.dk. 
Borgmester Erik Sørensen 
(S), siger, at det er det vær-
ste, han har været med til. 
Han kritiserer regeringen for 
at have strammet det økono-
miske jerngreb om kommu-
nen for hårdt og langer sam-
tidig ud efter udligningsord-
ningen.

OM OS
Kommunen på  
Christiansborg
Fra 1. oktober, hvor det nye 
folketingsår starter, får avi-
sen Kommunen egen redak-
tion med kontor på Christi-
ansborg. Det er Folketingets 
Præsidium, der har besluttet 
at optage Kommunen blandt 
de medier, der har faste jour-
nalister til at dække det poli-
tiske stof. Avisen Kommu-
nen har fået fire pladser i 
Folketingets Presseloge, som 
i alt har omkring 180 med-
lemmer.

Politiet mener, at en tidligere økonomichef i Grenå står bag 
en af de største sager om organiseret våbenhandel i Dan-
mark. Det skriver dknyt.dk.

Topchefen, der nu er pensioneret, sidder fængslet i sagen. 
Hans hjem i Grenå blev ransaget af politiet i maj måned, og 
her fandt politiet våben. Politiet mener, at den 66-årige fami-
liefar har skaffet nogle af våbnene fra internettet. Flere er 
fængslede i sagen, og politiet har beslaglagt knap 500 våben.

nORDDjURS 
Kommunal topchef bag våbenhandel 

det sker uge 41/42
1. OktObER 
Plejefamiliers  
arbejdsforhold
Socialpædagogerne holder 
høring på Christiansborg om 
plejefamiliernes arbejdsfor-
hold og fremtid.
Christiansborg

5. OktObER
Konference om  
kattegatbro
Kattegatkomitéen præsente-
rer på en konference visio-
nen omkring Metropol Dan-
mark – en fast kattegatfor-
bindelse. Formålet er endvi-
dere at få en dialog med for-
skellige interessenter om 
perspektiverne ved en fast 
kattegatforbindelse.
Pyramiden, Dansk Industri
H.C. Andersens Boulevard 
18, København 

6. OktObER
Temadag om  
landdistrikter
Landdistriktsudvikling og 
Landskabsforvaltning holder 
temadag under overskriften 
”Lokale aktionsgrupper, lo-
kal landdistriktspolitik og 
kommuneplanlægningen - 
samspil eller modspil?”.
Kulturøen i Middelfart  

6. OktObER 
SKImøde om  
vandsektorloven
SKI gennemfører i efteråret 
to informationsmøder om 
vandsektorlovens konse-
kvenser. Formålet med mø-
derne er at give et ledelses-
mæssigt, økonomisk og stra-
tegisk overblik over refor-
mens kort- og langsigtede 
konsekvenser for både de 

nye selskaber og kommunen 
som tilsynsmyndighed.
Fredericia Messecenter

8. OktObER
Måling af  
kommunikation
K-dag skal give dig indsigt i, 
hvordan du dokumenterer 
effekten af dit professionelle 
kommunikationsarbejde og 
bruger resultaterne effektivt. 
Arrangementet henvender 
sig til alle, der arbejder med 
kommunikation inden for 
offentlige og private virk-
somheder.
RUMMET, Vesterbrogade 
24, København V

8.-9. OktObER
jobCAMP 09
KL holder for tredje år i træk 
jobCAMP for politikere og le-

dere på beskæftigelsesområ-
det. jobCAMP 09 søger bl.a. 
svar på, hvordan kommu-
nerne løser paradokset på ar-
bejdsmarkedet: stigende le-
dighed og mangel på ar-
bejdskraft – på samme tid. 
Forum i Horsens

9. OktObER
Patientsikkerhed  
for fagchefer 
KL, Dansk Selskab for Pa-
tientsikkerhed og COK afhol-
der introduktionsdag om ud-
videlsen af patientsikker-
hedsordningen. Der infor-
meres om lovens formål og 
indhold, herunder formålet 
med rapporteringssystemet. 
Odense Kommunes  
KompetenceCenter 

Knaldet. En pensioneret økonomichef fra Grenå Kom-
mune stod bag omfattende handel med kraftige våben.

I Lemvig Kommune hol-
des der øje med, om land-
mændene passer på natu-
ren. Et forsøg med over-
vågning af vandløb fra et 
fly bliver nu suppleret af 
avancerede laserskannin-
ger fra luften.

Af Kim Rosenkilde Nielsen
kim@bladet-kommunen.dk

Et øje i det høje kigger land-
mændene i Lemvig Kommu-
ne over skuldrene. Først for-
søgte kommunen sig med al-
mindelig flyovervågning for 
at se, om nogle landmænd 
skulle være kommet til at 
pløje lidt for tæt på et vand-
løb. Nu vil kommunen ekspe-
rimentere med en endnu 
mere sofistikeret teknik, der 
måske kan spare både tid og 
penge.

Alle vandløb skal være om-
givet af en dyrkningsfri 
bræmme på to meter. Men 
mange landmand overholder 
ikke lovgivningen. Det tog 
Lemvig Kommune i sidste 
måned konsekvensen af og 
sendte et fly i luften for at 
tjekke op på, hvor gode land-
mændene var til at holde plo-
ven væk fra den beskyttede 
natur.

Det blev en succes. Hvor 
det til fods ville have taget 
flere uger at kontrollere kom-
munens mange og lange 
vandløb, lykkedes det på ba-

re ganske få timer at finde ti 
overtrædelser.

”Vi gjorde det sådan set, for 
at landmændene skal vide, at 
de ikke bare kan slippe af 
sted med hvad som helst. Og 

jeg kan helt klart anbefale an-
dre kommuner at benytte 
metoden. Men vi slap ikke for 
også at skulle ud til fods. Det 
kan vi måske med den nye 
teknik, som vi nu skal afprø-
ve,” siger Poul Aagaard, bio-
log ved Lemvig Kommune.

Ultralet fly 
Det er landinspektør Leif 
Vinghof fra Glostrup, der har 
udviklet en teknik, hvor fly-
overvågning kombineres 
med laserskanning og foto-
grafering af jordoverfladen. 
Med et såkaldt paraglider-fly 
kan han flyve helt ned til 40 
km i timen. Det giver tid til, at 
en laserskanner kan få kort-
lagt overfladen på jorden un-
der ham. 

”Det gør det muligt at skel-
ne mellem opdyrket og ud-
dyrket jord med meget stor 
præcision. Så ved en enkelt 
overflyvning er det muligt at 
få en detaljeret kortlægning 
af jordens overflade,” siger 
Leif Vinghof.

Det eneste problem er, at 
det skal være relativt vind-
stille, når flyet sendes i luf-
ten. Og det er sjældent, at 
vestenvinden taber pusten 
omkring Lemvig på denne tid 
af året. 

Men så snart det sker, vil 
Leif Vinghof være klar til for-
søget. 

 :

Lemvig opruster flyovervågning

Det lille letvægtsfly kan flyve 
både lavt og langsomt, så kas-
sen under bunden kan nå at 
tage billeder og skanne jor-
den. Flyet har både været på 
Grønland, i Sydafrika og i Al-
bertslund. Når vindforholdene 
bliver til det, venter Lemvig.

 Foto: Leif Vinghof

Af Mia Tang
mia@bladet-kommunen.dk 

En række kommuner vil hæve 
skatten, selv om de som straf 
tvinges til at aflevere tre fjer-
dedele af pengene til staten. 

”Tidspunktet i forhold til et 
valg er meget, meget usæd-
vanligt og viser, at skatte-
stoppet tvinger kommuner-
ne til at agere på helt nye 
måder,” siger professor i 
statskundskab Ulrik Kjær fra 
Syddansk Universitet. 

Efter hans mening har 
skattestoppet saboteret den 
naturlige dialog mellem bor-
gere og kommuner, som nor-
malt har kunnet hæve eller 
sænke skatten alt efter krav 
til service. Derfor er staten i 
høj grad selv ude om, at kom-
munerne vælger at ignorere 
de indgåede aftaler, mener 
Ulrik Kjær og tilføjer: 

”Det er tilsyneladende lyk-

kedes kommunerne at over-
bevise vælgerne om, at det er 
staten, som er skyld i service-
forringelserne, selv om det 
burde være et anliggende 
mellem kommune og borger.  
Det vi normalt kalder demo-
krati.”

Systemet slår revner  
Også professor i statskund-
skab Jens Blom-Hansen fra 
Aarhus Universitet sætter et 
stort spørgsmålstegn ved, at 
det nu er Indenrigsministeri-
et, der afgør, om en kommu-
ne må hæve skatten eller ej. 

”Det er i bund og grund en 
skamplet på det kommunale 
selvstyre, at der sidder em-
bedsmænd og afgør noget, 
som burde være en lokalpoli-
tisk beslutning,” fastslår Jens 
Blom-Hansen. 

Hvis flere kommuner insi-
sterer på at hæve skatten på 

trods af et afslag, vurderer 
han, at aftalestystemet i sin 
nuværende form er i fare, og 
at KL vil miste indflydelse og 
betydning.  

”Vi har set en udvikling i 
retning af, at aftalesystemet 
bliver mindre og mindre vig-
tigt. Staten styrer i stigende 
grad kommunernes økono-
mi, og KL risikerer at blive 
overflødig i forhold til at for-
handle økonomi,” siger Jens 
Blom-Hansen.  

Bekymring i KL 
Også KL’s formand, Erik Fa-
brin (V), kritiserer den stram-
me styring. Han mener ikke, 
at KL's rolle som økonomi-
forhandler er udvandet, men 
ser regeringens kontrol som 
overdrevet.

”Det, der gør det så svært 
lige nu, er, at ingen kommu-
ner tør sænke skatten. Ifølge 

reglerne ville de ellers kunne 
hæve den igen til samme ni-
veau, men de mangler tillid 
til, at de faktisk ville få lov, 
hvis det blev aktuelt,” siger 
Erik Fabrin. 

Også han mener, at dialo-
gen mellem kommuner og 
borgere ødelægges, og selv 
om han står ved den indgåe-
de aftale, mener han, at spa-
rekravene er urimelige.

”Det er meget små margina-
ler, vi taler om. Set i forhold 
til statens underskud på 80 
mia. er det ubetydelige be-
løb, regeringen kræver rede-
gjort for til sidste krone. Vi 
sagde ja til den ekstra kontrol 
i forbindelse med kommu-
nalreformen, men nu giver 
det ikke længere mening, og 
systemet kan ikke holde til 
det,” siger Erik Fabrin, som 
også betragter aftalesyste-
met som truet: 

”Ja, man kan sige, at aftale-
systemet vakler, men jeg ser 
ikke noget alternativ. Derfor 
er det meget afgørende, at re-
geringen ikke ødelægger sy-
stemet med unødige krav. 
Det skal føles rimeligt for 
kommunerne at overholde 
reglerne – ikke føles som en 

spændetrøje, som det gør i 
dag. Hvis en kommune føler 
sig tvunget til at sabotere af-
talen af hensyn til borgerne, 
så undermininerer det syste-
met. Det går et par år, men 
ikke på længere sigt.”

Direkte adspurgt indrøm-
mer Erik Fabrin derfor også, 
at det p.t. er svært at være 
formand for KL. 

”Jeg synes, det er spænden-
de, og jeg er optimist, men 
jeg kan også tydeligt se pro-
blemerne,” slutter han. 

Minister maner til  
besindelse
Finansminister Claus Hjort 
Frederiksen (V) ønsker ikke 
at kommentere kritikken. 
Det gør til gengæld inden-
rigs- og socialminister Karen 
Ellemann (V), og hun mener 
ikke, at statens styring er for 
stram: 

”Regeringen har en bevidst 
politik om, at kommuneskat-
ten ikke blot skal fortsætte 
med at stige år efter år, og det 
sørger vi jo så netop for er 
muligt ved at fastsætte sta-
tens tilskud til kommunerne. 
Kommunernes skatter er ik-
ke mere fastlåste, end at 

kommunerne kan koordine-
re mellem sig, at nogle kan 
sætte skatten op, hvis andre 
sætter den ned,” siger Karen 
Ellemann, der samtidigt afvi-
ser, at beslutningen om skat-
testigning skulle ligge hos 
embedsmænd i ministeriet: 

”Beslutningen er ene og 
alene min. Vi har anvendt ob-
jektive kriterier i udvælgel-
sen af de 17 kommuner og i 
fordelingen af den tilladte 
skattestigning. Men kriteri-
erne og fordelingsmodellen 
er politisk besluttet. Og den 
endelige fordeling står jeg 
også på mål for,” fastslår 
hun. 

Tilbage står vurderingen af, 
om aftalesystemet overhove-
det kan overleve den megen 
turbulens. Til det siger Karen 
Ellemann: 

"Jeg vil gerne opfordre alle 
til at slå koldt vand i blodet. I 
disse dage ser vi, hvordan 
man landet over indgår det 
ene fornuftige budgetforlig 
efter det andet. Jeg synes, at 
vi skal afvente vedtagelsen af 
de kommunale budgetter i 
oktober, før man hælder afta-
lesystemet ud med badevan-
det.” :

Staten har placeret kommunerne i en økonomisk 
spændetrøje. Aftalesystemet mellem KL og  
regeringen undermineres, vurderer både KL’s  
formand og flere eksperter. 

Regeringens jerngreb kan  
lægge aftalesystemet i graven

Medieinfo
www.dmfnet.dk/dk/kommunen.asp

Tryk
Hornslet Bogtrykkeri a/s

Avisen Kommunen udgives  
i samarbejde med Altinget.dk 
og dknyt.dk
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Palle Simonsen er ikke 
imponeret over indsatsen 
for samfundets svageste. 
Men hans debatbog er ik-
ke tilstrækkeligt skarp- 
vinklet til at sætte dags-
ordenen. 

: aktuel bog
Af Erik Holstein

Selvom alle politiske partier 
hylder ”en stærkeste indsats 
for de svageste” i skåltalerne, 
bliver det i mange tilfælde 
kun til ordene. Det er hoved-
budskabet fra den tidligere 
social- og finansminister Pal-
le Simonsen (K) i debatbogen 
”Gemt – eller glemt”, og han 
giver selv forklaringen på mi-
seren: Der er langt flere stem-
mer i at give velfærdsydelser 
til den brede middelklasse og 
de mere velstillede end til de 
allersvageste.   

Simonsen er særlig optaget 
af den mangelfulde indsats 
over for udsatte børn, en 
gruppe, som udgør ca. 
50.000: ”At få gjort noget for 
denne gruppe børn bør have 
første prioritet,” skriver Si-
monsen.  Hans udsagn blev 
sat i relief få dage senere, da 

formanden for Kommuner-
nes Landsforening Erik Fa-
brin (V) opfordrede kommu-
nerne til at spare på socialt 
udsatte børn.

Stik til Løkke
Det er den klassiske social-
konservative tradition, Palle 
Simonsen bekender sig til. 
Uden direkte at gå i clinch 
med sit eget parti lægger Si-
monsen ikke skjul på, at der 
er plads til forbedringer, når 
det gælder Konservatives 
indsats for de svageste. I for-
hold til Venstre er kritikken 
mere direkte: Regeringens 
”religiøse tale om frit valg” er 
en lige venstre til statsmini-
ster Lars Løkke Rasmussen, 
som Simonsen tydeligt ser 
som mere liberalistisk end 
Anders Fogh.

Når Simonsens debatbog al-
ligevel ikke kommer op at 
ringe, skyldes det formidlin-

gen og redigeringen af bogen. 
En debatbog skal være have 
en vis frækhed, hvis den skal 
ud over rampen og dermed 
ændre nogle ting. Den vitali-
tet mangler denne bog. Den 
er  flere steder præget af et 
kedsommeligt sprog og af 
gentagelser, der burde være 
redigeret væk. 

”Gemt – eller glemt” kan 
anbefales til mange forskelli-
ge grupper af professionelt 
interesserede - og til social-
politikere såvel i Folketinget 
som i kommunerne. Med en 
bedre formidling havde bo-
gen også haft en chance for at 
flytte noget.  :

”Gemt – eller glemt: Alle har ret 
til at være med” er udkommet på 
forlaget Frydenlund.  Bogen er på 
272 sider og koster 249 kr.
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Konference arrangeret af Dansk Erhverv og Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, SKI

Konference: København, Radisson SAS Falconer Hotel, tirsdag den 20. oktober 2009

Om offentlig-privat samarbejde www.opdagen.dk

Om offentlig-privat samarbejde www.opdagen.dk

Om offentlig-privat samarbejde www.opdagen.dk
Kl. 11.00 
Energipartnerskaber i praksis
Claus Thykær, vicekommunaldirektør 
Gribskov Kommune 

Kl. 11.50
Velfærdsteknologi i den offent-
lige sektor 
Jørgen Clausen, stadsdirektør 
Odense Kommune

Kl. 13.30
Kommunernes forandringsdags-
orden 2009 
Henrik Christoffersen, forskningschef
CEPOS

Kl. 11.00 
OPP – perspektiver, praksis og 
penge 
Carsten Jarlov, direktør 
Slots- og Ejendomsstyrelsen

Kl. 11.50
Offentligt-privat samspil i et nyt 
årti – er vi vokset fra børnesyg-
dommene?
Lars Krobæk, formand, Udbudsrådet

Kl. 13.30
Supersygehuse og offentligt-
privat samarbejde 
Morten Weise Olesen, projektdirektør
Det Nye Universitetshospital i Århus

Kl. 11.00 
Fra den anden side af bordet 
Henrik Zangenberg, partner
Zangenberg & Company 

Kl. 11.50
Din bundlinje og samfundets 
interesser
Lotte Hansen, politisk kommentator 
og direktør for Public Affairs, Mannov 

Kl. 13.30
Lav en god forretning med 
det offentlige 
Claus Nordahl-Petersen 
administrerende direktør 
Institut for Business to Government

Kl. 11.00 
Effektiviseringsagendaen 2009
Lars Frelle-Petersen, digitaliseringschef,
Finansministeriet

Kl. 11.50
Hvilke muligheder er der for 
offentligt-privat samarbejde
inden for staten?
Kurt Bardeleben, partner 
Kammeradvokaten

Kl. 13.30
Overhold dine budgetter gen-
nem partnerskab på indkøbs-
området 
Anne Løvgreen, koncernindkøber, Under-
visningsministeriet og Jens H. Madsen, 
kundepartner, SKI

Spor 1: Stat Spor 2: Kommune Spor 3: Region Spor 4: Leverandør

Kl. 14.10  Pause

Kl. 14.40  Faldgruber og fremdrift i offentligt-privat samarbejde
Allan Søgaard Larsen, koncernchef, Falck

Kl. 15.10 Danmarks største udbud 
Morten Søndergaard, programdirektør, Banedanmark

Kl. 15.40 Kort strække-ben pause

Kl. 15.50 Fremtid i offentligt-privat samarbejde
Karen Ellemann, indenrigs- og socialminister

Kl. 16.10 Afslutningsshow 
Anders Lund Madsen, journalist 

Kl. 16.40 Afrunding 
Ordstyrer og facilitator: Jens Gaardbo, journalist, KasterGaardbo A/S

Kl. 16.45 Udstillingsområderne er fortsat åbne

Kl. 17.00 OPdagen 09 slutter. Tak for i år, på gensyn i 2010.

Kl. 08.45 Registrering og morgenmad i udstillingsområdet

Kl. 09.30 Velkomst og introduktion – præsentation af dagens program
  Ordstyrer og facilitator: Jens Gaardbo, journalist, KasterGaardbo A/S

Kl. 09.40 Offentligt-privat samarbejde – fakta, fordomme og fremtid 
  Søren Jakobsen, administrerende direktør, SKI & Katia Knipschildt Østergaard, direktør, Dansk Erhverv 

Kl. 10.00 Hvor stor er forskellen? 
   Anders Eldrup, administrerende direktør, DONG Energy

Kl. 10.30 Pause – Forfriskninger og mulighed for at tale med udstillerne

Kl. 11.00 Konferencen deles i fi re sideløbende spor efter målgruppe, det er muligt at skifte mellem spor, 
  såfremt der er plads: Stat (spor 1), Kommune (spor 2), Region (spor 3) og Leverandør (spor 4) 

Program – læs mere på opdagen.dk

Kl. 11.40  Kort strække-ben pause

Kl. 12.30  Frokostpause – Mulighed for at besøge udstillerne. Konferencen fortsætter herefter igen på de respektive spor.

Tilmeld dig inden
 25. september '09og opnå RABAT

Morten Weise Olesen 
Projektdirektør 
Det Nye Universitets-
hospital i Århus

Morten Søndergaard 
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Offentlig-privat-dagen: Den 
største møde- og konferencedag 
om offentligt- privat samarbejde
• Gode og mindre gode erfaringer – bedst eller billigst?
• Hvordan får du mere ud af dine budgetter?
• Mere offentlig innovation, effektivitet og kvalitet?
• Hvad er fordomme, forskelle, ligheder og frem for   
 alt samarbejdsmulighederne?

Talere

Pris for konferencen
Normalpris: 2.495,- kr. ekskl. moms pr. deltager.

SKI/Dansk Erhvervs kunder/leverandører: 
1.995,- kr. ekskl. moms pr. deltager.

Rabat! Tilmelding før den 25. september 2009: 
1.695,- kr. ekskl. moms pr. deltager.

Tilmelding
• Send en e-mail til: booking@mbce.dk
• Tilmeld via konferencens hjemmeside: www.opdagen.dk
• Ring til MBCE på: 33 13 93 06
• Fax tilmeldingen til MBCE på: 33 13 93 07
• Skriv til: MBCE ApS, Nørre Voldgade 16,4, 1358 Kbh K.

Alle deltagere 
 får udleveret Claus 

Nordahl-Petersens 
nye bog »Det sikre 
vækstmarked«

Sponsorer og udstillere 
på konferencen:

Samarbejdspartnere

Institut for
Business to Government

s
u

www.opdagen.dk

Af Mia Tang
mia@bladet-kommunen.dk 

Efter de Konservatives me-
ning er der så stor forskel på, 
hvor meget og hvor lidt kom-
munerne gør for at undgå, at 
unge indvandrere og efter-
kommere havner i kriminali-
tet, at der er brug for at ny-
tænke. 

”Når integration skal livlig-
gøres, har kommunerne ho-
vedansvaret,” fastslår Nasar 
Khader, konservativ integra-
tionsordfører. ”Men viljen til 
at gøre noget er tilsyneladen-
de meget forskellig, og det er 
vores indtryk, at der er for 
megen kassetænkning.”

Derfor lægger partiet nu i sit 
integrationsudspil op til, at 
hvis en kommune ikke har 
grebet effektivt ind, før den 
unge er 15 år og passerer den 
kriminelle lavalder, så skal 
kommunen straffes økono-
misk ved, at de får en del af 
regningen for den unges an-
bringelse. 

”Vores mål er at undgå, at 

de overhovedet ender som 
kriminelle. Der skal sættes 
fokus på de kommuner, der 
gør det godt, så ”best prac-
tice” kan være en inspiration 
for de kommuner, som gør 
for lidt,” siger Naser Khader. 

Opråb fra borgmesteren
Et af stederne med ”best 
prac tice” kunne være Hvid-
ovre Kommune, der har 
mange flygtninge og indvan-
drere, og som har oplevet en 
del ballade med de unge – 
især i bebyggelsen Avedøre 
Stationsby. 

I vinter havde man proble-
mer med hjemmerøverier og 
ballade omkring stationen, 
men så skred kommunen ind 
med borgmester Milton Graff 
Pedersen (S) i spidsen. Han 
afholdt borgermøder i bebyg-
gelsen, skrev til alle beboerne 
på fire forskellige sprog, og 
med hjælp fra lokalråd og 
kredsråd lykkedes det at få 
genåbnet nærpolitistationen. 
Samtidigt er der i området 

blevet ansat flere med anden 
etnisk baggrund og flere ga-
demedarbejdere. Der er kom-
met et tilbud specielt til 
udenlandske piger og kvin-
der for at få dem til at mar-
kere sig stærkere, SSP-arbej-
det er blevet styrket, og nu 
arbejder kommunen på at 
finde et egnet fritidslokale til 
de unge. 

Hos borgmesteren vækker 
idéen om at straffe kommu-
nerne økonomisk undren: 

”Det lyder helt tosset,” si-
ger Milton Graff Pedersen. ”I 
bund og grund er børn under 
15 år jo forældrenes ansvar, 
og selv om vi skal gøre, hvad 
vi kan, for at give dem et bed-
re tilbud end at blive fascine-
rede af de ældre kriminelle 
unge, så har vi jo ingen sank-
tionsmuligheder over for fa-
milierne. Så at straffe kom-
munen økonomisk giver ikke 
mening. Det giver mening at 
minde forældrene om, hvis 
børn det er.” 

Samfundstjeneste  
og tilskud
Et andet ønske fra de Konser-
vative er muligheden for at 
tvinge unge flygtninge og 
indvandrere, der har begået 
kriminalitet, til at deltage i 
noget lokalt arbejde – en 
slags samfundstjeneste – og 
partiet ser også på mulighe-
den for at give et løntilskud, 
hvis firmaer ansætter unge 
på vej ud i kriminalitet.   

Den idé er Milton Graff Pe-
dersen meget enig i, men for 

ham at se er det helt store 
problem at finde firmaer, 
som vil give de unge en chan-
ce. 

”Jeg tvivler meget på, at fir-
maer og institutioner vil stille 
op til den opgave,” lyder 
kommentaren – møntet på 
begge forslag.  Erfaringen i 
Hvidovre viser nemlig, at ba-
re det at finde et fritidslokale 
til netop denne gruppe unge 
er lidt af en udfordring. Der 
er ingen boligforeninger, som 
har lyst til at få dem inden for 
døren, så hvem der vil ansæt-
te dem, har borgmesteren 
svært ved at få øje på. 

Til gengæld er der én del af 
udspillet, som Milton Graff 
Pedersen kun har godt at sige 
om, og det er de Konservati-
ves ønske om at få bedre og 
klarere regler på området. 
Det er der efter borgmeste-
rens mening i høj grad brug 
for, har man selv erfaret i 
Hvidovre, og det har ikke 
gjort tingene nemmere. 

Alt i alt mener Milton Graff 
Pedersen dog, at kommuner-
ne er på rette vej, og at den 
eneste måde at få styr på de 
unge ballademagere på er 
sejt og vedholdende lokalt 
arbejde, hvor der stilles klare 
krav til de unge, og hvor der 
tales ordentligt med dem.  

”Integration af den her 
gruppe unge er en sej nød at 
knække, og det kan man ikke 
sidde på Christiansborg og 
lovgive sig igennem med 
straffe,” fastslår borgmeste-
ren.  :

Uenighed om  
to-sprogede  
ballademagere 
Kommuner, der ikke tager hånd 
om unge kriminelle flygtninge 
og efterkommere, skal straffes. 
Det mener de Konservative, 
som er villige til at ramme  
kommunerne på pengepungen. 

Kommuner stopper projekter  
for overvægtige børn  
Det sker, når kommunerne ikke længere får penge fra 
staten til at køre projekterne videre. 

Der er ikke råd til at fortsætte arbejdet, mener kommu-
nerne, og konsekvensen vil være at  mange af børnene 
tager på igen. Derfor mener flere eksperter, som avisen 
24timer har talt med, at pengene til projekterne er om ik-
ke spildt, så i hvert fald kunne være brugt bedre. 

Siden 2005 har 31 kommuner fået 73 millioner kroner 
fra den såkaldte satspulje til at lave om på, at hvert femte 
barn i Danmark er overvægtigt, men for nylig viste en 
undersøgelse, at kommunerne – som har ansvaret for at 
forebygge fedme hos børn – tværtimod oplever, at der er 
kommet flere overvægtige børn de seneste år.

Avisen har foretaget en rund-ringning til de kommu-
ner, der har fået lukket for den statslige pengekasse, og i 
ingen af de kommuner er der i dag  forebyggelsesprojek-
ter i den form, der var før pengekassen blev lukket.  Det 
har været for dyrt for kommunerne, lyder argumentet.

”Det er uheldigt, at projekterne stopper, for vi ved, at 
der skal et langt, sejt træk til. 

Hvis børnene ikke bare skal tabe sig, men også bevare 
vægttabet, skal initiativerne fortsætte efter projektperio-
den, men det er der ofte ikke midler til,” siger Jeppe 
Matthiessen, der forsker i kost- og motionsvaner på Fø-
devareinstituttet på DTU. dknyt.dk

Massiv indsats for job og  
uddannelse til unge
I Horsens er erhvervslivet, uddannelsesstederne, fagfor-
eningerne og kommunen gået sammen om at  udarbejde 
et katalog med 28 initiativer, der skal få flere unge i job 
og uddannelse. Blandt idéerne er at etablere flere elev-
pladser på de lokale uddannelsessteder og et stort ekstra 
antal virksomhedspraktikpladser samt at oprette 100 
ekstraordinære løntilskuds-job i Horsens Kommune til 
unge ledige mellem 18 og 29 år – så vidt muligt med ud-
dannelsesperspektiv. 

”Det er en opgave vi skal løfte i fællesskab, og resulta-
tet af vores arbejde vil virke både på kort og langt sigt, 
for vi  sætter nemlig  ind på områder, hvor vi allerede nu 
ved, at vi kan få svært ved at rekruttere arbejdskraft i 
fremtiden. For eksempel tilbyder vi de unge job som un-
dervisnings-assistent i  folkeskolerne,” fortæller borg-
mester Jan Trøjborg (S).

Danmark førende på sundhedsit, 
mener amerikanere
Når talen falder på sundhedsvæsenets it-systemer, ple-
jer det mest at handle om langsomme it-systemer, som 
ikke kan kommunikere ordentligt med hinanden, og om 
for få penge til at lave reelle forbedringer – til stor gene 
for både patienter og personale – men ifølge den uafhæn-
gige amerikanske it-tænketank ITIF er Danmark sam-
men med Finland og Sverige blandt de absolut førende i 
verden på en lang række områder inden for sundheds-it. 

Amerikanerne fremhæver blandt andet de danske 
praktiserende lægers elektroniske journalsystemer og 
det faktum, at patienterne hos mange læger selv kan log-
ge sig ind og bestille tid på nettet. Formanden for læger-
nes it-netværk, Klaus Klausen, er dog ikke imponeret.

”Når jeg har været til konferencer om sundheds-it, så 
er der ingen brugere til stede, men kun dem, som har la-
vet systemerne,” siger Klaus Klausen. Altinget.dk

Avisen Kommunens direktør  
næstformand for specialmedier
Om os: Direktør Rasmus Nielsen (48), avisen Kommu-
nen, er udpeget som ny næstformand for brancheorgani-
sationen Danske Specialmedier, hvor han afløser Ulla 
Bechsgaard, Lederne. Danske Specialmedier organiserer 
op mod 400 danske nichemedier, der udgives på ideelt 
eller kommercielt grundlag.

Foto: Kommunen

En social-konservativs frustrationer
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Reform uden virkning. På papiret var kontinuitet og rets-
sikkerhed slået højt op ved anbringelsesreformens start, men  
de fine ord er endnu ikke nået ud til de udsatte børn  
i kommunerne.
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Sagen om Syddjurs 
Kommunes flytning af 
de to brødre ramte lige 
ned i hjertet af anbrin-
gelsesreformens forsøg 
på at styrke anbragte 
børns retssikkerhed. 
Den gjorde bare ingen 
forskel.

Med anbringelsesreformen 
besluttede man at ændre 
muligheden for at klage 
over en flytning fra et an-
bringelsessted til et andet 
ved at give børn ned til 12 år 
mulighed for at klage. Tidli-
gere skulle man være 15 år. 
Samtidig fik en klage over 
en sådan flytning opsæt-
tende virkning. Altså skulle 
et barn, der har klaget over 
en flytning, ikke kunne flyt-
tes, før klagen var færdigbe-
handlet.

Klar lovgivning, der skulle 
være med til at forhindre, at 
anbragte børn bliver flyttet 
for meget rundt. Den gør 
bare ingen forskel. Det måt-
te de to brødre erkende, da 
Syddjurs Kommune valgte 
at flytte dem et nyt sted 
hen. Kommunerne kan 
nemlig gøre som Syddjurs 
Kommune og uden større 
problemer sætte den op-
sættende virkning ud af 
kraft. Kommunen skal blot 
godtgøre, at ’særlige for-
hold’ gør det nødvendigt.

”Det er ikke videre præcist 
i loven, hvilke særlige for-
hold det er, kommunen skal 

vurdere de her sager ud fra. 
Og da man ikke kan klage 
over, at den opsættende 
virkning er sat ud af kraft, så 
vil klagen over flytningen 
først blive behandlet, når 
barnet er flyttet. Så flytnin-
gen sker reelt set på samme 
grundlag som før anbringel-
sesreformen,” siger Bente 
Adolphsen, juridisk lektor 
ved Den Sociale Højskole i 
Århus.

Ingen illusioner
Hun peger på, at kommu-
nens vurdering selvfølgelig 
altid skal være baseret på 
faglige og saglige overvejel-
ser, og at hovedreglen er, at 
klagerne skal have opsæt-
tende virkning. Samtidig 
opfordrer hun til ikke at gø-
re sig nogen illusioner om, 
at en tvivlsom afgørelse fra 
en kommune vil blive om-
gjort på baggrund af en kla-
ge. 

”Vi har jo et ankesystem, 
der er ekstremt systemven-
ligt. Næsten uanset hvad, så 
er der en tilbøjelighed til at 
følge kommunens argu-
mentation, også selvom 
den ikke er helt fast i kø-
det,” siger Bente Adolph-
sen.

Så selvom Kenneth med 
sine 13 år var blevet klage-
berettiget, og selvom Mads’ 
far klagede på vegne af sin 
søn, så gjorde anbringelses-
reformens ændringer ingen 
forskel for dem. :

”Vi kommer for at hente 
drengene.” Mere hørte Jør-
gen Uhrskov ikke af, hvad der 
blev sagt i mobiltelefonen. 
Han havde ikke i sin vildeste 
fantasi forestillet sig, at det 
skulle ske på den måde. 
Chokket gjorde, at han ikke 
længere kunne samle sig om, 
hvad stemmen i den anden 
ende sagde. Det blev til nogle 
få ord og en aftale om, at 
drengene ville kunne være 
hjemme igen klokken 13. Så 
var samtalen slut.

Med sig i bilen havde Jørgen 
Mads på otte år, som han har 
haft i pleje, siden Mads var 15 
måneder gammel. Nu skulle 
Jørgen forklare Mads, at han 
om få timer skulle flytte fra 
sit barndomshjem. Men 
hvordan gør man det til en 
lille dreng, der på grund af 
sin belastede bagage mentalt 
er flere år yngre end fødsels-
attesten angiver. For en sjæl-
den gang i sit liv oplevede 
Jørgen at mangle ord.

Tre timer til afsked
Jørgen har haft plejebørn i 
over 30 år og startede midt i 
1990’erne et mindre opholds-
sted på gården Elverkær, 
hvor han bor med sin familie. 
Her boede Mads indtil midt i 
juni i år sammen med sin fem 
år ældre bror Kenneth, sine 
andre plejesøskende og Jør-
gens familie. I sit udgangs-
punkt et socialpædagogisk 

opholdssted, der i dagligda-
gen fungerer som en stor ple-
jefamilie.

Syddjurs Kommune stod 
for anbringelsen og havde 
kort tid forinden meddelt, at 
halvbroren Kenneth skulle 
flyttes til en anden plejefami-
lie. Nu skulle Mads lige plud-
selig også med, og uden at 
varsle det havde kommunen 
besluttet, at det skulle ske 
denne juni formiddag.

Klokken lidt over 13, under 
tre timer efter opkaldet, 
mødte tre embedsmænd fra 
Syddjurs Kommune op og 
kørte væk med de to drenge.

På trods af Jørgens mange 
års arbejde med tidligt ska-
dede børn, har han aldrig op-
levet en flytning som denne 
og det forløb, der lå forud.

Flere  fritidsinteresser 
I foråret stod det klart, at Syd-
djurs Kommune ville spræn-
ge budgettet for deres an-
bringelser med 12,8 mio. kr. 
Derfor besluttede kommu-
nen at gennemgå sine anbrin-
gelsessager for at lave nogle 
besparende ændringer. 

Den 9. juni kom så kommu-
nens sagsbehandler og for-
talte, at det var besluttet, at  
Kenneth skulle flytte til en 
plejefamilie internt i Syd-
djurs Kommune. Planen var, 
at det skulle ske inden for ti 
dage. 

Ingen almindeligt velfunge-

rende børn vil efter Jørgens 
vurdering kunne undgå at 
tage skade af en så stor, plud-
selig omvæltning, og så sår-
bare, som de to brødre er, 
ville det føre til uoprettelige 
skader. 

”Det lød fuldstændig gro-
tesk i mine ører med de ti 
dage. Da vi fik børnene, var 
det med en lang indslus-
ningsplan over flere måne-
der. Det er sådan, man gør,” 
siger han.

Kommunens begrundelse 
for at flytte Kenneth var, at 
han havde nået en alder, hvor 
han skulle have mulighed for 
flere fritidsinteresser, end 
han kunne få ude på gården. 
Og så skulle han bo under 
nogle mere almindelige fami-
liemæssige rammer.

”Det giver simpelthen in-
gen mening. Det er ikke et 
fagligt argument at sige, at 
barnet skal flytte, fordi det 
har brug for flere fritidsinte-
resser,” siger Jørgen Uhrskov.

For Mads lød kommunens 
begrundelse, at han ikke er 
kommet i gang med et skole-
forløb endnu, og at der har 
været samarbejdsproblemer 
med børnenes mor og kom-
munen. Disse ting gjorde 
samlet, at kommunen men-
te, det var nødvendigt at 
flytte ham akut.

”Især det med skolen viser, 
hvor lidt hensyn og forståelse 
forvaltningen har for de her 
børns udfordringer. Anbefa-
lingerne fra vores psykolog 

Intentionerne var klare, 
da anbringelsesreformen 
fik sin dåb i 2006. For-
holdene for udsatte børn 
skulle forbedres. Men re-
formen er aldrig slået 
igennem i praksis.

Ikke godt nok. Sådan lød 
landspolitikernes kontante 
melding om indsatsen i for-
hold til de mest udsatte børn 
og unge for fire år siden. I 
dag må såvel politikere som 
øvrige observatører konsta-
tere, at kommunerne ikke 
har evnet at få reformens 
ord gjort til virkelighed. De 
udsatte børn er ikke blevet 
mindre udsatte. 

Tal fra Ankestyrelsen viser, 
at udviklingen har været 
meget konstant på de områ-
der, hvor reformen lagde op 
til ændringer ved sin ikraft-
trædelse i januar 2006. Det 
gælder blandt andet ønsker-
ne om færre flytninger, flere 
anbringelser ved netværk og 
tidligere indgreb.

I organisationen Special-
pædagogerne hæfter man 
sig særligt ved tidspunkter-
ne for anbringelse.

”Kommunerne skulle ind 
og forebygge tidligere, men 
det har vi desværre ikke set 
noget gennemslag af. Man 
anbringer stadig først de fle-
ste, når de er blevet unge,” 
fortæller Kirsten Nissen, der 
er formand for Socialpæda-
gogerne.

De billigste løsninger
Reformens helt store man-
tra var kontinuitet i forhold 
til børnene med vægt på, at 
der skulle ske færre flytnin-
ger. De såkaldte ”svingdørs-

børn” er der imidlertid 
mindst lige så mange af, og 
de ofte problematiske 
uplanlagte flytninger er ikke 
blevet færre.

Socialordfører for SF, Öz-
lem Sara Cekic, indrømmer, 

at der højst er flyttet nogle 
kommaer, men at reformen 
ikke har rykket noget ved de 
grundlæggende problemer. 
Hun kritiserer kommunerne 
for at tænke for meget i spa-
replaner. 

”Kommunerne vælger he-
le tiden de billige løsninger. 
De vælger hele tiden den 
mindst krævende og mindst 
omfattende hjælp til de her 

børn, fordi man håber, at 
man så ikke skal bruge flere 
penge på dem,” bemærker 
hun.

For kortsigtede
Kirsten Nissen pointerer, at 
der er enkelte kommuner, 
som har prioriteret opgaven, 
men at kommunerne gene-
relt set har ladet stå til på 
grund af økonomiske hen-
syn.

”Kommunerne har ikke 
prioriteret det her område 
tilstrækkeligt. De kommer 
med nogle kortsigtede hov-
saløsninger, der på langt sigt 
kan blive vældig dyre,” siger 
hun.

I KL maner man til besin-
dighed med effekten af re-
formen med henvisning til, 
at kommunerne allerede har 
rigtig meget fokus på refor-
mens punkter.

”Det kan godt være, at 
man ikke kan se det i tallene 
endnu, men det er et spørgs-
mål om at give det noget 
tid,” siger KL’s Hanne Gøt-
trup, der er chefkonsulent 
inden for området børn og 
unge.

Folketingets politikere er 
dog ved at være godt trætte 
af de manglende effekter af 
loven.

”De intentioner og tanker, 
der lå bag, mener jeg var helt 
rigtige. Så er det bare nogle 
gange, at man må konstate-
re, at det ikke var godt nok, 
og der skal noget mere tyde-
lighed til,” forklarer social-
ordfører for Konservative, 
Vivi Kier.

Derfor forbereder politi-
kerne nu Barnets Reform.
� :

Ambitionen med  reformen 
3 Øget efterværn: ”Der er enighed 
blandt partierne om, at efterværnet i 
dag ikke fungerer godt nok, og at det 
skal være bedre.”

3 Færre flytninger: ”Partierne ønsker 
at sætte ind i forhold til problemet 
med mange skift i anbragte børns liv 
– de såkaldte ”svingdørsbørn”.”

3 Flere netværksanbringelser: ”Ende-
lig lægges op til mere inddragelse af 
familie og venner i form af net-
værksanbringelser.”

3 Tidligere indsats: ”Det skal i højere 
grad sikres, at kommunerne tidligt får 
øje på og hjælper de børn, som har 
problemer”

Efterværn er foranstaltninger til unge mel-
lem 18 og 22 år, der har været anbragt frem 
til de blev myndige.

Anbragte 
brødre  
flyttet uden  
varsel
Et overskredet budget fik Syd-
djurs Kommune til at gennemgå 
deres anbringelser med en tæt-
tekam for at spare penge. Det fik 
konsekvenser for to brødre, der 
pludselig blev flyttet til en billi-
gere anbringelse. Bag dem run-
ger ekkoet af et overgreb. 

går netop på at udsætte hans 
skolestart et år eller to. Det 
står klart og tydeligt i hans 
papirer,” siger Jørgen Uhr-
skov.

Afstumpede mennesker
Da Mads’ far ikke ville give sit 
samtykke til flytningen, tog 
det kommunen lidt tid at få 
forarbejdet på plads. Men så 
handlede de til gengæld også 
− uden hverken at fortælle 
ham eller opholdsstedet, at 
den endelige afgørelse var 
truffet og ville blive gennem-
ført med det samme. 

”Det var klart, at jeg ikke 
ville give kommunen lov til 
bare sådan at flytte min søn. 
At flytte ham fra sine trygge 

rammer på den måde var jo 
et rent overgreb, når han tri-
vedes så godt, hvor han var,” 
siger Mads’ far, Jan Christen-
sen.

Hverken han eller Jørgen 
tvivler på, at det i bund og 
grund var Syddjurs Kommu-
nes pressede økonomi, der 
var årsagen til flytningen. De 
påpeger, at hvis besparelser-
ne skulle nå at kunne mær-
kes i år, var kommunen nødt 
til at handle hurtigt, og det 
levnede ikke plads til smålige 
hensyn til børnenes tarv.

Direktør for Familieafdelin-
gen i Syddjurs Kommune Sø-
ren Valbak bekræfter, at be-
hovet for besparelser har fået 
forvaltningen til at gennem-

gå stort set alle kommunens 
anbringelsessager for at se, 
hvor der kunne laves ændrin-
ger. 

”Vi har kunnet ændre nogle 
sager fra de meget tunge an-
bringelser økonomisk set til 
nogle lettere. Men det var 
nogle af de sager, hvor der 
sandsynligvis ville være ble-
vet lavet ændringer i forbin-
delse med den løbende gen-
vurdering. Og jeg tror faktisk, 
der er nogle, som vil mene, at 
vi godt kunne have taget no-
get hårdere fat og gjort nogle 
flere af vores anbringelser 
billigere,” siger Søren Valbak.

Jørgen Uhrskov har kun ho-
vedrysten tilovers for den 
forklaring. Han er fortsat 

dybt rystet og påvirket af den  
behandling, de to drenge fik. 
Den slags er værst for børne-
ne, men det går også ud over 
de mennesker, der er om-
kring dem.

”Man ødelægger jo ikke 
kun de børn, der bliver flyttet 
rundt med på den her måde. 
Man afstumper også alle de 
anbringelsessteder, hvor de 
ellers kunne have en ordent-
lig og helhjertet tilknytning,” 
siger Jørgen Uhrskov.  :

Mads og Kenneth er opdigtede 
navne. Deres rigtige navne er 
redaktionen bekendt. Syddjurs 
Kommune er blevet forelagt kri
tikken, men ville ikke kommen
tere på den konkrete sag.

Reform har ikke 
gavnet udsatte børn

Klager lette  
at omgå

”Det kan godt være, at man ikke kan 
se det i tallene endnu, men det er et 
spørgsmål om at give det noget tid.” 
HANNE GøTTrUP, CHEFKONSULENT FOr BørN- OG 
UNGEOMråDET I KL

”Jeg tror faktisk, 
der er nogle, som vil 
mene, at vi godt 
kunne have taget 
noget hårdere fat og 
gjort nogle flere af 
vores anbringelser 
billigere.”
SørEN VALBAK

”Jeg ville ikke give grønt lys for et overgreb,” siger Jan Christensen, der er far til den yngste af halvbrødrene. I sidste 
uge måtte han derfor i Ankestyrelsen for at forsvare sin klage over kommunens beslutning. Han får tidligst svar 
torsdag i denne uge.

Foto: Joakim Rode– og hvordan gik det så?
3 Antal unge visiteret til efterværn
2006: 446  2007: 409  2008: 442

3 Udviklingen i antal flytninger i procent
2006: 11  2007: 11  2008: 13

3 Netværks- og slægtsanbringelser ud af alle an-
bringelser i procent 
2006: 4  2007: 4  2008: 5

3 Anbringelser fordelt efter alder
Fra 2006 til 2008 er andelen af anbringelser for 12- 
til 17-årige stabil på 69%. Begge år er 20% mellem 
4 og 11 år, mens andelen af anbringelser for børn 
mellem 0 og 3 år er steget fra 9 til 11%.

Kilde: Ankestyrelsens årsstatistik om kommunale afgørelser, 
august 2009

”Kommunerne vælger hele tiden de 
billige løsninger. De vælger hele tiden 
den mindst krævende og mindst 
omfattende hjælp til de her børn.” 
ÖzLEM SArA CEKIC, SOCIALOrDFørEr FOr SF

Tekst: Kim Rosenkilde Nielsen 
og Sine Riis Lund

”Kommunerne  
skulle ind og 
forebygge tidligere, 
men det har vi 
desværre ikke set 
noget gennemslag 
af.”
KIrSTEN NISSEN

”Vi har jo et ankesystem, der er 
ekstremt systemvenligt. Næsten uanset 
hvad, så er der en tilbøjelighed til at følge 
kommunens argumentation, også selvom 
den ikke er helt fast i kødet.”
BENTE ADOLPHSEN

Foto: Polfoto



Efter 14 år som formand 
for diverse statslige råd 
mener Preben Brandt, at 
han har aftjent sin værne-
pligt som regeringsrådgi-
ver. Men arbejdet for at 
gøre livet lettere for de 
udsatte, det slipper han 
aldrig.

Af Janni Brixen  
janni@bladet-kommunen.dk

Preben Brandt går af. Ikke 
endnu altså, men om et par 
måneder, når Rådet for So-
cialt Udsatte har årsmøde. 
Ministre og politiske ordfø-
rere begræder allerede hans 
exit. Den respekterede tals-
mand for landets fattigste og 
svageste får kun gode ord 
med sig, når han efter otte år 
forlader formandsposten i 
Rådet for Socialt Udsatte. Det 
bliver svært at finde en vær-
dig efterfølger, mener de. 

Selv mener han nu ikke, det 
bliver så svært. Men det bør 
være en med erfaring fra ar-
bejdet med de udsatte grup-
per. Gerne en slagkraftig 
kvinde, siger han.

”Jeg synes, det ville være 
godt med en kvinde som ny 
formand, for hun kan måske 
hjælpe rådet til at se nogle 
ting, jeg ikke har haft så me-
get fokus på. Kvinder har nok 
nogle andre vinkler på tilvæ-
relsen end mænd,” siger Pre-
ben Brandt.

En tredjedel succes
Otte år som formand for Rå-
det for Socialt Udsatte,  og før 
det seks år som formand for 
Narkotikarådet er det blevet 
til. Brandt synes, han har af-
tjent sin værnepligt som for-
mand i statslige råd, men det 
er altså ikke fordi, der nu bli-
ver stille, skulle vi hilse og 
sige. Preben Brandt fortsæt-
ter som leder af sit hjerte-
barn, Projekt UDENFOR, 
som han selv startede i 1997, 
men han slipper rådsfor-
mands-tøjlerne med en god 
følelse i maven. Tilfreds – el-
ler næsten tilfreds - med de 
resultater, rådet har opnået. 

”Omkring en tredjedel af 
vores forslag er blevet til lov-
givning eller praktiseres 
rundtom i kommunerne. For 
eksempel at der i dag er be-
handlingsgaranti for narko-
misbrugere, og at kommu-
nerne skal sørge for, der er 
nogle boliger til rådighed for 
de ’mere skæve personer’,” 
siger Preben Brandt. 

Og så er der det lange seje 
træk: at få vendt holdningen 
til de socialt udsatte, at få re-
sten af samfundet – og måske 
især at få systemet, sagsbe-
handlerne, projektlederne –  
til at se dem som mennesker 
–  ikke som sager. Her går det 
mere trægt.

”Det tager tid,  lang tid. Men 

det er på vej. I dag bliver bru-
gerne for eksempel selv ind-
draget langt mere i deres sa-
ger, end de gjorde før i tiden,” 
fortæller han. 

Kommuner nøler
Til gengæld synes han, det 
går for langsomt med at få 
staten til at give slip på det 
massive bureaukrati, der om-
klamrer kontanthjælpsmod-
tagere og tager alt initiativ fra 
dem. Det burde være muligt 
at lade folk tjene en 50’er i ti-
men her og der, uden at der 
absolut skal trækkes skat og 
modregnes i kontanthjæl-
pen. Og han synes, at kom-
munerne nøler med at få sat 
de socialt udsatte på dagsor-
denen. Kun ti kommuner har 
etableret, eller har konkrete 

planer om at etablere, et ud-
satte-råd. Det er for få, synes 
han.

Væggene i møderummet 
hos Projekt UDENFOR vid-
ner om et langt liv i de hjem-
løses tjeneste. Portrætbille-
der af grove ansigter med 
skæg og halstørklæder, di-
plomer og udmærkelser for 
socialt arbejde, kopier af me-
ga-checks med den glædelige 
besked om 70.000 kroner fra 
den ene bank og 26.000 fra 
den anden. Og i glas og ram-
me et primitivt papskilt med 
en bøn om hjælp til en hjem-
løs – både på dansk og en-
gelsk for en sikkerheds skyld,  
”support a homeless”.

”Jeg købte skiltet af en 
hjemløs for 100 kroner, og 
han syntes, det var totalt 

åndssvagt at betale så mange 
penge for et papskilt. Men 
det var dengang, det var et 
helt nyt fænomen, at de tig-
gede på gaden, og jeg syntes, 
det var så gennemført, at han 
oven i købet havde oversat 
det hele til engelsk,” fortæl-
ler Preben Brandt.

Fattigdommens  
unge ansigt
I dag ser man ofte tiggerskilte 
i gadebilledet i de store byer. 
Fattigdommen er til at få øje 
på, men dens ansigt er blevet 
yngre og mindre furet end for 
tre årtier siden, da Preben 
Brandt som nyuddannet psy-
kiater tog sine første vikar-
vagter på herbergscenteret 
Sundholm, og der begyndte 
det, der til hans egen overra-
skelse skulle vise sig at blive 
en livslang karriere i arbejdet 
med socialt udsatte. 

”De udstødte er yngre i dag. 
Vi er måske nok blevet mere 
tolerante over for de ældre, 
der er fattige og lidt til en si-
de, men langt flere unge ry-
ger ud på et sidespor, fordi de 
kommer til at gøre noget 
dumt eller ikke lige passer 
ind. Den type unge fandtes jo 
også i gamle dage, og jeg siger 
ikke, at de havde et lykkeligt 
liv, men dengang havde de en 
plads i samfundet, som ar-
bejdsdreng eller medhjælp i 
landbruget – eller de kunne 
komme ud at sejle. Men i dag 
er der ingen muligheder, hvis 
man har fået en plet på straf-
feattesten, og ingen respekt 
fra resten af samfundet, hvis 
man ikke har en uddannelse. 
Derfor bliver flere af dem ud-
stødt,” siger han, der selv 
godt kan finde på at give pen-
ge til manden med skiltet. 
Nogle gange, men ikke altid.

”Det handler nok mest om, 
hvordan jeg selv har det den 
dag, og om, hvordan han ser 
ud, ham med skiltet … om 
han ser ud til at sælge god 
samvittighed,” lyder den fi-
nurlige forklaring fra for-
mand Brandt.

 :
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BORNHOLM
- Efterårsferie i Middelalderen

Vidste du, at der også var brugerbetaling i Middelalderen? 
Man betalte selvfølgelig selv bødlen, hvis man skulle have hovedet 
hugget af. Og der var altid forudbetaling…

Nyd efterårsferien på Bornholm og oplev Bornholms Middelalder-
center. 4 overnatninger i dejligt feriehus for 4-6 personer inklusive 
færge Ystad-Rønne med bil tur/retur samt éntre til Bornholms Mid-
delaldercenter. Totalpris for op til 5 personer: kr. 3.995 (strøm- og 
varmeforbrug samt slutrengøring er også inkluderet i prisen!!!).

Ønsker I at bestille, så kontakt os på: 
tel.: 5695 8566 eller book online på 

www.teambornholm.dk/kommunen
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GF Reg ion &  Kommune
Skovbakken 1-3 · 5260 Odense S · w w w.g f-kommuna l .dk

Vil du også have billigere bilforsikring med  
overskudsdeling, så kontakt os på tlf. 66 15 03 98.

Tillykke til vores medlemmer,  
der får 25% tilbage  

på deres bilforsikring

De udstødtes 
stemme

Preben Brandt
1972:  Uddannet læge, senere også speciallæge i psykiatri.
1992:  Blev dr.med. (skrev afhandlingen ”Yngre Hjemløse”).
1995:  Udnævnt til formand for Narkotikarådet (indtil 2001).
1997:  Etablerer projekt UDENFOR som privat initiativ.
2002:  Udnævnt til formand for det nyoprettede Rådet for Socialt Udsatte.

profil

”De udstødte er yngre i dag. Vi er blevet 
mere tolerante over for de ældre, der falder 
lidt udenfor, men langt flere unge ryger ud 
på et sidespor, fordi de kommer til at gøre 
noget dumt eller ikke lige passer ind. For 
dem er der ingen muligheder.” 
PrEBEN BrANDT, AFGåENDE FOrMAND FOr råDET FOr 
SOCIALT UDSATTE

Preben Brandt forlader 
rådet for Socialt Udsatte 
for at få mere tid til sin 
egen organisation, Pro-
jekt UDENFOr, og for at 
skrive flere bøger.  
 Foto: Scanpix

Socialdemokraterne sen-
der partiets fodsoldater 
på gaden for at stemme 
dørklokker i kampen for 
at få Frank Jensen valgt 
som overborgmester. In-
spirationen kommer di-
rekte fra Obamas valg-
kamp. 

Af Kim Rosenkilde Nielsen
kim@bladet-kommunen.dk

”Hej, vi kommer fra Socialde-
mokratiet, må vi forstyrre dig 
et lille øjeblik?” Med døren 
halvt åben, halvt på klem, 
kigger en familiefar ud på de 
to unge mænd, der har ringet 
på hans dør.

”Hvad drejer det sig om?” 
”Vi kommer for at fortælle 

lidt om Frank Jensen, der jo 
stiller op til overborgmester-
posten. Vi vil bare høre, om 
du vil have en flyer med lidt 
informationer om ham,” sva-
rer den ene af de to fyre på 
trappeafsatsen. 

”Nå, det der kommunevalg. 
Joh, det kan jeg da godt tage 
imod.”

”Hvad med en invitation til 
et borgermøde den 10. okto-
ber, hvor du kan komme og 
høre lidt mere?”

”Nej tak du, den slags kom-
mer jeg ikke til. Men tak, og 
farvel. Fortsat god dag.” Og 
så er døren snart lukket igen. 

Tilbage på trappen står Kri-
stian Bøg og Mads Ahlmann-
Ohlsen med deres Frank Jen-
sen-flyers og fortsat gode 
humør. Turen går videre op 
ad trappen til næste etage og 
to nye dørklokker.  

”Langt de fleste er vældig 
flinke og tager godt imod os, 
også selvom de ikke lige har 
tænkt sig at stemme på So-
cialdemokratiet,” fortæller 
Kristian Bøg. 

Sammen med tre andre fri-
villige traver han denne søn-
dag op og ned ad trapper i 
Lergravsparken på Amager 
for at stå ansigt til ansigt med 
partiets potentielle vælgere. 

Selvom metoden lyder 
gammeldags, så er inspiratio-
nen hentet direkte fra den 
banebrydende måde, Barack 
Obama førte sin præsident-
valgkamp på i USA. 

Den personlige kontakt
Gennem Facebook opfordres 
partiets medlemmer og ven-
ner til at møde op og gå med 
ud for at fortælle om Frank 
Jensens og Socialdemokra-
ternes politik. Partiets analy-

seenhed har så udpeget et 
område, hvor der er mange 
sofavælgere, der med en vis 
sandsynlighed burde være 
interesserede i at stemme so-
cialdemokratisk. Kampag-
nens mål er, at de frivillige på 
den måde kommer til at stå 
ansigt til ansigt med 25.000 
københavnere.

”Undersøgelser viser, at det 

personlige møde har en stor 
effekt. Når politik ikke bare er 
noget, du hører om på tv, 
men fra en person, du står 
over for, så husker du det 
bedre,” siger Kristian Bøg. 

Ingen debatter
En ung kvinde tager imod 
lidt materiale, men under-
streger, at hun stemmer på 
SF. En anden skynder sig at 
sige ”Nej tak” og lukker dø-
ren, så snart ordet Socialde-
mokratiet hænger i luften. 
Men langt de fleste er venli-
ge, tager imod en lille flyer og 
måske også invitationen til et 
borgermøde, og siger så 
pænt: ”Farvel og fortsat god 
dag.” Ingen yderligere 
spørgsmål eller et ønske om 
en rask lille politisk debat.

Heller ikke da der ringes på 
en dørklokke på stueetagen 
hos en kvinde med efternav-
net Jørgensen. Ude på terras-
sen havde de to unge social-
demokrater ellers spottet et 
af forbillederne, partiets 
europaparlamentariker Dan 
Jørgensen. 

Men der er børnefødselsdag 
og travlt indenfor, så kvin-
den, der åbner, tager imod 
lidt materiale med et overbæ-
rende smil og skynder sig 
hurtigt tilbage til gæsterne. 
Ude på gaden igen kommer 
der dog et opmuntrende råb 
om ”God kamp” fra terrassen 
efterfulgt af lidt mumlen om, 
at ”De burde jo nok gå rundt 
med et skilt, hvor der står: ’Vi 
er ikke Jehovas Vidner’.”

  :

Vi er ikke Jehovas Vidner

Gert Raasdal overvejer nyt parti
I sidste uge blev den nu 
forhenværende 2. vice-
borgmester i Brøndby, 
Gert raasdal (S), kendt 
uværdig til at sidde i by-
rådet frem til kommune-
valget i november. 

Det afgjorde Valgbarheds-
nævnet på baggrund af en 
trafikulykke, hvor Gert Raas-
dal har modtaget en bøde for 

at forlade ulykkesstedet. 
Gert Raasdal overvejer nu, 

om han vil genopstille som 
løsgænger, som medlem af et 
andet parti, eller ved at  stifte 
et nyt parti. 

Først og fremmest føler 
Gert Raasdal dog trang til at 
kommentere ulykken: 

”Jeg syntes altså, at en væ-
sentlig detalje i sagsfremstil-
lingen er, at jeg ikke var flugt-

bilist! Og at jeg ej heller var 
spirituspåvirket. Jeg blev på 
ulykkesstedet i ca. 10 minut-
ter, trøstede pigen og spurg-
te, om jeg ikke skulle ringe 
efter en ambulance, idet hun 
klagede over smerter i nak-
ken. Jeg spurgte to gange, 
men hver gang blev der sagt 
nej.”

Gert Raasdal har gjort indsi-
gelse over for politiet, fordi 

der i bødeforlægget stod, at 
han var taget fra ulykkesste-
det uden at yde hjælp til til-
skadekomne. 

”Jeg kendte føreren af bilen, 
jeg kørte op i, og hun kender 
mig. Alene den omstændig-
hed gør jo flugtbilisme helt 
urealistisk,” fastslår Gert 
Raas dal.  :

 dknyt.dk

”Undersøgelser 
viser, at det 
personlige møde har 
en stor effekt ...” 
KrISTIAN BøG

S jagter borgmesterposter 
Socialdemokraterne satser hårdt på at blive landets stør-
ste kommunale parti, få flest borgmesterposter og vinde 
landets fire største byer. Et mål, der er inden for række-
vidde - og reelt afhænger af udfaldet i Odense. 
 Århus-borgmester Nicolai Wammen kalder partiets tre 
valgmål for et ”flot ambitionsniveau”, og tidligere skat-
teminister Ole Stavad mener også, at målet er ambitiøst. 
Han stiller nu op som borgmesterkandidat i Jammerbugt 
Kommune og peger på, at partiet ved kommunalvalget i 
2005 fik et kanonvalg og blev det største parti, fik flest 
borgmesterposter og genvandt magten i København, År-
hus og Aalborg, men tabte Odense. 
 I Odense blev Anker Boye (S) i 2005 vippet af taburet-
ten af den konservative Jan Boye. Der er lagt op til en gy-
ser. Jan Boye kom til magten med støtte fra Venstre, DF 
og de Radikales ene mandat, men siden har den radikale 
Erik Simonsen gjort Naser Khader følgeskab på den lan-
ge omvej til Konservative, mens Jan Boye er raget uklar 
med DF på grund af sin mulige støtte til en moske i 
Odense. 
 Nu overvejer DF, hvem partiet vil pege på, men her reg-
ner Anker Boye dog ikke med støtte. Han hæfter sig ved, 
at en lokal meningsmåling i december gav ham borgme-
sterposten i kraft af SF-fremgang og konservativ tilbage-
gang.  Altinget.dk

Eksborgmester stiller op i Furesø  
Kampen om de borgerlige vælgere spidser til i Furesø. 
Udover Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Libe-
ral Alliance melder nu også Fokuslisten sig på banen til 
kommunalvalget.
 Frontfigur er den tidligere Farum-borgmester Lars Car-
pens, der tidligere i år brød med Venstre. 
 Partiet har foreløbig fem andre kandidater,  men der 
kan nå at komme flere til, da fristen for kandidat-opstil-
ling først er den 20. oktober. 
 ”Fokuslisten er en tværpolitisk liste af dygtige menne-
sker, som vil sikre en tryg og bæredygtig fremtid for alle 
borgere i Furesø Kommune,” fortæller Lars Carpens 
(uden for parti). Listens mærkesager er især en bedre 
økonomi – bl.a. ved etablering af flere arbejdspladser. 
 dknyt.dk

SF går efter post som  
overborgmester  
SF’s borgmester inden for børne- og ungeområdet i Kø-
benhavn, Bo Asmus Kjeldgaard, er klar til at tage kam-
pen op mod Socialdemokraternes kandidat til posten, 
Frank Jensen.
 ”Jeg vil være overborgmester, hvis et politisk flertal, 
som ligger tæt på SF, peger på mig. Så er vi klar til at gå 
ind og tage ansvar,” siger Bo Asmus Kjeldgaard.
 Meldingen kommer efter, at SF’s ledelse på Christians-
borg har lagt pres på Kjeldgaard for at få ham til at afskri-
ve posten som overborgmester, fordi en tvekamp mel-
lem de to partier efter deres mening vil kunne skade den 
tætte alliance, som S og SF har stiftet for at vinde næste 
folketingsvalg. dknyt.dk

K og KD vil bryde Vmonopol  
De borgerlige i Billund er trætte af Venstres monopol på 
magten, så nu er Konservative og Kristendemokraterne 
gået i valgforbund. Venstre har absolut flertal i byrådet, 
men risikerer nu at miste borgmesterposten. 
 – Selvfølgelig er der en del taktik i dette her. Vi går efter 
mest mulig indflydelse, og det får vi ved at bryde Ven-
stres flertal, siger partiets spidskandidat, Kim Gosvig 
Hansen, som ikke afviser selv at være interesseret i at 
blive borgmester. 
 Fra Kristendemokraterne siger Gunnar Kristensen føl-
gende om valgforbundet: ”Selv om vi er to selvstændige 
partier og har hver vores mærkesager og værdier, så fin-
der vi alligevel, at vi står tæt på hinanden på væsentlige 
områder.” 

Valgkamp ved hoveddøren er ikke  noget, danskerne er vant til.  De fleste tog dog pligtskyldigt imod 
Franks Jensens materiale.  Foto: Joachim Rode

Foto: Scanpix

Nu bliver der mere tid til 
Projekt UDENFOR
Selvom Preben Brandt takker af som formand for Rådet 
for Socialt Udsatte, bliver han ikke spor stille om de ud-
stødtes vilkår, lover han. 

”En af grundene til, at jeg stopper som formand, er øn-
sket om at give den en ekstra skalle i Projekt UDENFOR de 
sidste år af mit arbejdsliv, og jeg vil fortsat blande mig i 
debatten,” siger Brandt, der er bestyrelsesformand i pro-
jektet.

Med 14 ansatte og 35 frivillige beskæftiger Projekt  
UDENFOR sig med hjemløse og hjemløshed. Ud over det 
opsøgende arbejde blandt gadens psykisk syge og mad-
vognen formidler medarbejderne viden om hjemløshed 
og undervisning af de faggrupper, som har med det at 
gøre. Pengene kommer fra SATS-puljen og private bidrag. 

Seks dage om ugen giver Projekt UDENFOR’s Mobile Café 
varm mad til hovedstadens hjemløse. Foto: Holger Henriksen
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Kalenderen siger efterår, 
men vinden over pløje-
markerne sydøst for Fre-
derikssund blæser lunt, 
og socialdemokraten i 
rød jakke og sandaler 
smiler.

”Deroppe mod nord skal der 
være erhvervspark med 
clean tech-virksomheder, der 
beskæftiger sig med bære-
dygtige og energibesparende 
løsninger, siger formanden 
for Plan- og Udviklingsudval-
get,” Knud B. Christoffersen.

”Og hele byen skal være 
0-energi by med miljøvenlig 
opvarmning og el-forsyning. 
Miljøet skal tænkes ind i hver 
eneste bygning,” sekunderer 
kommunens chef for Plan- og 
Udviklingsafdelingen, Peter 
Ryborg.

Vi er på markvandring i Ny 
By. Et landbrugsområde et 
par kilometer fra Frederiks-
sund, der på landkortet bæ-
rer det ukendte og aldeles 
web-uvenlige navn Store 
Rørbæk. Her er ikke andet 
end spredte ejendomme med 
forlængst høstede marker og 
en insisterende flok måger, 
der flokkes om en pløjende 
traktor. Ved et vejkryds ligger 
en række umotiverede halv-
fjerdser-parcelhuse, et sted, 
hvor der vistnok engang var 
et trinbræt på S-togs-linjen.

Fremtidsfantasi
Det kræver solid fantasi at 
forstille sig, hvordan der over 
de næste 20-30 år vil vokse 
350 hektar helt ny by frem 
med lejligheder, kædehuse, 
virksomhedsdomiciler, sko-
ler, daginstitutioner, grønne 
områder, sportsfaciliteter, 
indkøbsmuligheder og stati-
onen med det altafgørende 
tog ind mod hovedstaden. 
Men byrådspolitiker igen-
nem 24 år og tidligere borg-
mester i den gamle Frede-
rikssund Kommune, Knud B. 
Christoffersen, har talt om og 
tænkt på projekt Ny By i så 
mange år nu, at han ingen 
problemer har med at skitse-
re fremtidsvisionen:

”Det bliver jo større end 
Ørestaden, både i areal og an-
tal arbejdspladser. Med 6000 
boliger, institutioner og virk-
somheder vil vi komme op på 
en dag-befolkning på 24.000 
mennesker,” fortæller han. 

Optimismen er genfundet. 
Efter projektet i nogle år har 
ligget stille som en brakmark, 

fordi en privat investor op-
købte al jorden i den centrale 
del af den nye by for næsen af 
byrådet, og kommunen nu 
stod med udsigten til alle an-
lægsudgifterne uden at kun-
ne tjene en krone på at sælge 
byggegrunde, er Frederiks-
sund Kommune tilbage i 
kampen.

Visionært eller vanvid?
Projekt Ny By er udtænkt i 
starten af det nye årtusinde, 

da samfundshjulene drejede 
om kap med de stigende 
ejendomspriser, og behovet 
for boliger til vellønnede for-
stadsfamilier syntes nærmest 
umætteligt. 

En prognose fra Hovedsta-
dens Udviklingsråd påpegede 
behovet for op mod 80.000 
nye boliger i hovedstadsregi-
onen frem til år 2017, og Fre-
derikssund Kommune ville 
gerne sikre sig sin del af den 
kage.

Men en efterårsdag her 
midt i finanskrisen, hvor ar-
bejdsløsheden stiger, og ny-
byggeriet ligger stille efter 
noget, der mest af alt lignede 
en katastrofeopbremsning, 
er det lidt svært at få øje på, 
hvornår de kapitalstærke en-
treprenører, ekspanderende 

cleantech-virksomheder, og 
flyttebilerne med familier og 
friske flexlån skal komme 
rullende ind ad den nye asfalt 
i Ny By. 

Visionen i Frederikssund 
har konjunkturerne imod sig, 
og der mangler stadig 16 kilo-
meter asfalt, før Frederiks-
sund er forbundet med re-
sten af hovedstadens motor-
vejsnet, men både politiker-
ne og embedsfolkene i Frede-
rikssund tror stædigt på sa-
gen.

”Der er stadig behov for nye 
boliger. Der bliver jo færre og 
færre personer i hver hus-
holdning, mange forældre 
bor alene med deres børn, og 
vores behov for kvadratme-
ter vokser. Men det bliver jo 
nok ikke i vores livstid, det 

NØGLETAL
3  44.314 borgere.

3 �4500 ansatte (omregnet til 
fuldtidsstillinger).

3 Sammenlagt af de tidligere Frederikssund, Skibby, 
Jægerspris og Slangerup kommuner minus et par 
tusinde borgere i landsbyen Uvelse, som ved en 
folkeafstemning valgte i stedet at blive en del af 
nabokommunen Hillerød.

3 Budget 2010: 2.345 mio. kr. 

3 Sparekrav: 30 mio. kr. i 2010 

3 �Beskatningsgrundlag pr indbygger: 156.000 kr.
(landsgennemsnit 150.000 kr., regionsgennemsnit 174.000 kr.)

3 �Beskatningsniveau: 26,48% 
(landsgennemsnit 24,81%, regionsgennemsnit 24,56%)

BYRÅD
3 �Borgmester: Ole Find Jensen (S)

3 ��27 pladser i byrådet 
(reduceres efter kommunalvalget til 23) 
Socialdemokraterne: 13
Venstre: 8
Konservative: 3
Radikale Venstre: 1
Dansk Folkeparti: 1
SF: 1

PROFIL
Dengang: Landbrugsområde med mange små gårde, 
kartoffelbønder og fjordfiskere. Handelsbyen 
Frederikssund blev købstad i 1809.

Efterhånden også sommer- og udflytterområde for 
velhavende familier fra København med Kong Frederik 
den 7. og Grevinde Danner i spidsen, som boede på 
Jægerspris Slot fra 1850’erne og frem til grevindens død  
i 1874.

I dag: Beliggende i udkanten af hovedstadsregionen, 
stadig med mange små- og landsbyer. En stor del af 
kommunens grønne arealer tilhører stadig Jægerspris 
Slot, som i dag drives af Grevinde Danner Stiftelsen.

3 �18.000 af kommunens 44.000 borgere bor på 
Hornsherred.

3  50% af arbejdsstyrken pendler ud af kommunen.

3 �Uddannelsesniveau og beskæftigelse er lavere end i 
de øvrige hovedstadskommuner.

3 �Mange selvstændige og håndværkere, men få store 
arbejdspladser i kommunen.

Store virksomheder i kommunen: 
3 Sundolit
3 Haldor Topsøe 
3 Topsil
3 �HC handelscenter 

i Venslev 

Ørestaden i Frederikssund

BÆREDYGTIGT. Det ambitiøse 
projekt Ny By skal være ener-
gi-rigtigt og miljøvenligt fra 
ende til anden, fortæller for-
manden for Plan- og Udvik-
lingsudvalget, Knud B. Chri-
stoffersen (S), og planchef Pe-
ter Ryborg (til venstre i bille-
det).

Frederikssund Kommune har udset sig en ambitiøs luns af fremtidens by- og erhvervsudvikling i hovedstadsregionen.  
Med opkøbet af 70 hektar jord er kommunen nu klar til, at konjunkturerne vender.

Tekst: Janni Brixen
Fotos: Joachim Rode

portræt  Frederikssund kommune

Frederikssund Kommune

Frederikssund 
Kommune

står færdigt,” erkender plan-
chef Peter Ryborg.

Nyt navn
Og mens planafdelingen de 
næste år får alt rigeligt at gøre 
med at udarbejde projektet 
og sende lokalplaner i høring, 
så skal byrådet finde på et nyt 
navn til den nye by. Eksperter 
med forstand på stednavne 
har grundet over sagen uden 
brugbart resultat. Navne som 
Fjordby, Christianssund og 
Frederiksstad har været i spil, 
men det helt rigtige navn 
mangler stadig … og det ha-
ster.

”Det skal ske snart, ellers 
begynder vi bare at kalde den 
Ny By. Der skal tages en rask 
beslutning,” mener Knud B. 
Christoffersen. :

I Frederikssund fylder det rigtig meget – det med broen. Den alt for 
smalle og alt for gamle Kronprins Frederiks Bro, som hver morgen og hver 
eftermiddag stopper trafikken i byen og flere kilometer ud på Hornsherred 
– til stor gene for både pendlere og erhvervsdrivende.

Det er op ad bakke, når 
borgere og erhvervsfolk 
fra Frederikssund skal 
overbevise Folketingets 
trafikudvalg om nødven-
digheden af at bruge en 
milliard eller mere på en 
ny bro over roskilde 
Fjord.

Midt i det smukke Horns-
herred, mellem søvnige 
landsbyer og  marker med 
græssende kreaturer, højt 
på en bakketop ligger en 
kæmpe hal med de kolossa-
le bogstaver HC i sort på 
hvidt og blåt. Flere haller 
faktisk, og lagerbygninger 
og siloer og kontorbygning 
og en købmand og benzin-
station med samme to bog-
staver og samme blå farve. 
Velkommen til Venslev.

”Vi ved godt, vi ikke er så 
kønne med de store haller, 
så vi prøver at være lidt di-
skrete og ikke have for me-
get lys på om aftenen,” for-
tæller Lars Peter Nielsen der 
er 4. generation på bakke-
toppen her i Venslev og i dag 
driver HC korn- og foder-
stofvirksomheden, HC byg-
gemarked og tømmerhan-
del, de to HC benzinstatio-
ner og den lille HC køb-
mandsbutik sammen med 
sin storebror Hans Christian 
Nielsen.

Selv vejen hedder H.C. Vej, 
og mon ikke han ville have 
været stolt, den første Hans 
Christian Nielsen, som døde 
i 1938 og ligger begravet på 
kirkegården i nabobyen 
Ferslev. 

Men han ville sikkert også 
have undret sig over, hvor-
dan det lykkes for hans søn-

ne-søn og oldesønner at 
sælge carporte i samlesæt, 
semiprofessionelt special-
værktøj til sommerhusejere 
og nøje udtænkte foder-
blandinger til hest og får og 
fjerkræ. 

Og hvis den første H.C. 
med det stive, hvide over-
skæg fra sin himmel kunne 
kigge ned over det Horns-
herred, som han kendte så 
godt fra turene, hvor han 
med hestevogn fragtede 
fjordfiskernes fangst til mar-
kedspladsen i Frederiks-
sund, så ville han impone-
res over den fine, solide bro, 
der i dag forbinder de to si-
der af Roskilde Fjord. 

I hans unge dage var fjord-
forbindelsen nemlig blot en 
vakkelvorn ponton-bro af 

træsveller, som man tilmed 
skulle betale 20 øre for at 
passere med en enspænder-
vogn, mens kareter og kale-
chevogne med to heste for-
an måtte slippe hele 50 øre 
for turen over broen.

Broen der aldrig blev
H.C.s oldebarn,  den 38-åri-
ge Lars Peter Nielsen, er 
derimod ikke imponeret 
over Kronprins Frederiks 
Bro. Som de fleste andre på 
Hornsherred begriber han 
ikke, hvorfor de 22.000 bi-
ler, der hver dag passerer 
den lave bro, stadig må 
snegle sig i kilometerlange 
køer både morgen og aften, 
og hver gang broen går op, 
fordi en lystsejler skal pas-
sere.  ` fortsættes side 14

HC VENSLEV. Sammen med sin bror overtog Lars Peter Nielsen (forrest) for 3 år siden ledelsen 
efter faderen Hans Christian Bjarne Nielsen (bagerst).

Handelsmand  
med forhindringer

Den 400 hektar store nye by i Frederikssund Kommune 
vil med boliger, institutioner og arbejds pladser få en 
dagbefolkning på op mod 22.000 mennesker.

ERHVERV. Med byggemarked, benzin, købmand og korn- og 
 foderhandel er HC en af de store virksomheder i Frederikssund 
Kommune.

i I næste nummer
portrætterer vi  

Syddjurs Kommune
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Fremtiden ser lys ud for COK
Skiftet fra ejer til lejer har været godt for COK; økonomi-
en bliver langsomt bedre, og der er mere fokus på kur-
susvirksomheden. Den Kommunale Højskole – nu ’Kyst-
vejens Hotel og Konferencecenter’ –har ændret status fra 
et lidt gammeldags internat-kursuscenter til et topmo-
derne hotel og konference-center. De 160 værelser er ny-
renoverede, og der er kommet store fladskærme på væ-
relserne. I det hele taget har stedet fået en kærkommen 
ansigtsløftning. Et af de store problemer tidligere for 
COK var den manglende udnyttelse af kapaciteten. Med 
færre kommuner og vigende interesse for internatkurser 
kunne COK langtfra udnytte stedets fulde kapacitet. Den 
nuværende ejer har her mulighed for også at sælge kur-
ser til private virksomhedsarrangementer og fester.  
 Salgsprisen er hemmelig. Men dknyt kunne dog i janu-
ar skrive, at stedet var sat til salg for 40-50 mio. kr. – en 
del under den oprindelige udbudspris. Det er gået ud 
over COK’s egenkapital, men samtidig er gælden til Den 
Kommunale Momsfond blevet nedskrevet tilsvarende, 
så alt i alt har handlen været økonomisk neutral for COK. 
”Som helhed har vi gode erfaringer med skiftet. På sigt 
vil vi få en bedre økonomi, fordi vi går fra en stor årlig 
fast omkostning over til variable omkostninger, og det 
vil også komme kursisterne og kursusvirksomheden til 
gode,” siger direktør for COK Jens Hornemann. 
 dknyt.dk

En del af salgsbetingelserne er, at COK skal levere en vis del 
af omsætningen i fire år. COK’s direktør, Jens Hornemann, 
kan også forestille sig, at der vil komme yderligere tiltag på 
stedet fra de nye ejeres side - f.eks. er et nyt træningscenter 
på trapperne. Foto: COK

Megatrafikbøde til Hovmand
Den suspenderede kommunaldirektør i Vordingborg, Sø-
ren Hovmand, er blevet idømt en bøde på 42.000 kroner, 
skriver Sjællandske. Bøden falder, fordi han i sommeren 
2008 kørte for hurtigt i et kommunalt køretøj - vel at 
mærke uden at have erhvervet nyt kørekort efter fra-
dømmelsen af det gamle i foråret 2007. Hvis Søren Hov-
mand ikke kan eller vil betale, er forvandlingsstraffen på 
20 dages hæfte. Søren Hovmand skal betale sagsomkost-
ningerne, og der er en ankefrist på to uger. ”Jeg har ingen 
kommentarer til dommen. Den har retten afsagt, og så-
dan er det. Nu afventer vi, at ankefristen udløber, så vi 
kan påbegynde en disciplinærsag,” lyder det fra borgme-
ster Henrik Holmer (S). dknyt.dk

Torben Nøhr ny formand for KTC
Der er vagtskifte på formandsposten i KTC – Kommunal-
teknisk Chefforening. Ny formand for foreningen er Tor-
ben Nøhr, teknik- og miljødirektør i Vordingborg og tidli-
gere teknisk direktør på Frederiksberg og i Køge Kom-
mune. Torben Nøhr er ligeledes tidligere formand for 
Dansk Byplanlaboratorium. Dermed er det en erfaren di-
rektør og foreningsmand, der tiltræder som ny KTC-for-
mand. Valget af ny formand fandt sted på KTC’s general-
forsamling d. 23. september. Torben Nøhr afløser teknisk 
direktør Mikael Jentsch, formand siden 2005, der havde 
valgt ikke at genopstille til formandsposten. Om valget 
siger Torben Nøhr: ”Jeg ser frem til arbejdet som KTC-
formand. Der er en række store faglige udfordringer på 
dagsordenen på teknik- og miljøområdet, som vi skal ar-
bejde videre med. Bl.a. den tværgående klimaindsats, 
infrastruktur og energioptimering.” dknyt.dk

nu, og hvis der var mere fo-
kus på det, kunne de mange 
steder godt have bragt syge-
fraværet ned på nuværende 
tidspunkt,” siger han.

Bekymringsstigen
Det fokus havde de – og har  
de fortsat – på rådhuset i Fre-
deriksværk. Over kaffen i 
pap-kruset taler Kim Nissen  
om forventnings-samtaler og 
om bekymringsstigen. Den, 
som man som chef skal være 
opmærksom på at tage helt 
alvorligt, når forandringens 
vinde blæser. 

Selv gennemførte han sam-
taler med godt tyve medar-
bejdere, både dem, han 
kendte i forvejen, og de nye, 
han overtog fra Frederiks-
værk Kommune, og han 
spurgte ikke kun til forvent-

ninger, men også til de ansat-
tes bekymringer. Både de 
store bekymringer og de små. 

”Det er klart, at folk, der 
skal skifte chef, og måske 
også arbejdssted og opgaver, 
vil gå og bekymre sig om, 
hvordan det hele bliver. Men 
ofte er de lige så bekymrede 
for små ting, der umiddelbart 

kan virke temmelig ubetyde-
lige. Sådan noget som ”mon 
jeg får en plads ved vindu-
et?”. 

Kim Nissen tror, det er vig-
tigt at lytte og tage medarbej-
dernes små og store bekym-
ringer lige alvorligt. 

”Det værste, man kan gøre 
som chef, er at ignorere med-
arbejdernes små bekymrin-
ger og have holdningen, at 
”det er da ikke noget at be-
kymre sig om”. For den en-
kelte medarbejder kan det 
nemlig fylde rigtig meget og 
være meget ødelæggende for 
hans eller hendes motivation 
og trivsel på arbejdsplad-
sen,” mener han. :

Tekst og foto: Janni Brixen
janni@bladet-kommunen.dk

Efterårsregnen siler stille ned 
af de røde facadesten på råd-
huset i Frederiksværk. Dagen 
er våd og grå, og sæsonen for 
snue og sygedage nærmer 
sig. Men indenfor bag recep-
tionens glidende glasdøre 
kan de ansatte i Halsnæs 
Kommune se frem til endnu 
en herlig vinter med livsstils-
kurser, frugtordning og en 
arbejdsgiver, der bekymrer 
sig om deres trivsel – både 
som medarbejdere og som 
mennesker. Og med god ef-
fekt.  Mens kommunalrefor-
men de fleste andre steder 
gav højere sygefravær,  så er 
antallet af sygedage i den nye 
Halsnæs Kommune tværti-
mod faldet og faldet og fal-
det.

”Det kunne næsten se ud, 
som om kommunalreformen 
gjorde folk mere raske,” smi-
ler personalechefen, og kom-
mer med kaffe fra automa-
ten. Men tilføjer mere alvor-
ligt, at det naturligvis ikke er 
sådan, det hænger sammen. 

Det er nok snarere resultatet 
af flere års konsekvent arbej-
de med medarbejdernes triv-
sel, mener han. Det lange seje 
træk, der nu bærer frugt i 
form af en støt nedadgående 
kurve for sygefravær.

”Stresskurser og økologiske 
frugtordninger er fine nok, 
men personligt tror jeg nu, at 
det var vores beslutninger 
om, hvordan hele sammen-
lægnings-processen skulle 
køre, som er årsag til de færre 
sygedage,” siger Kim Nissen, 
der var personalechef i den 
gamle Hundested Kommu-
ne, og en af de første til at ta-

ge livtag med kommunalre-
formens mange opgaver. 

Signalet om samarbejde
Hundested Kommune havde 
dengang et sygefravær, der lå 
lidt under landsgennemsnit-
tet når man talte alle medar-
bejdere i kommunen med, 
mens Frederiksværk havde 
landets højeste antal sygeda-
ge pr. medarbejder. Og den 
triste statistik skulle den nye 
Halsnæs Kommune ikke ha-
ve med sig i vuggegave.

De to daværende kommu-
naldirektører gik sammen 
rundt til medarbejderne og 
sagde: ”Vi vil begge gerne 
være direktør i den nye kom-
mune, men vi samarbejder 
hele vejen.” Og signalet var 
klart:

”Vi arbejdede meget be-
vidst med at skabe en vi-
stemning i stedet for en os-
og-dem-stemning, som nemt 
kunne være opstået i den fa-
se,” fortæller Kim Nissen, 
som allerede i slutningen af 
2005 sammen med sine chef-
kolleger i begge kommuner 
begyndte at  harmonisere de 
to kommunale administrati-
oners sprog og værdier. Og en 
af de værdier var åbenhed.

”Direktørerne i de to kom-
muner lavede fra starten en 
aftale om, at det skulle være 
en åben og hurtig proces, og 
jeg tror faktisk, vi var en af de 
første kommuner i Danmark, 
der fik besluttet, hvem der 
skulle være chef for hvilke 

områder, og hvor medarbej-
derne skulle sidde. Det gav 
tryghed,” fortæller han.

Stress og depression
Den tryghed kunne medar-
bejderne på landets andre 
rådhuse godt have brugt lidt 
mere af i tiden under og efter 
kommunalreformen, viser 
en ny undersøgelse fra Ar-
bejdsmedicinsk Klinik i Hil-
lerød. Her blev de admini-
strative medarbejdere i en 
række nordjyske og nord-
sjællandske kommuner nem-
lig i 2006 og igen i 2008 
spurgt om deres trivsel, fik 
målt deres blodtryk, og antal-
let af sygedage blev registre-
ret. 

Og tendensen var klar. Re-
formen gav stress, dårlig nat-
tesøvn og forhøjet blodtryk. 
Antallet af sygedage pr. med-
arbejder steg fra ca. 7 om året 
til flere end 11, og flere af de 
kommunalt og regionalt an-
satte, der deltog i undersø-
gelsen, viste tegn på regulær 
depression. 

”Det er måske ikke så un-
derligt, at al usikkerheden og 
det øgede arbejdspres i året 
før og under reformen gav 
mere sygdom hos en del 
medarbejdere. Men at syge-
fraværet i mange af de sam-
menlagte kommuner stadig 
ligger så højt er kritisabelt,” 
mener overlæge Bo Netter-
strøm fra Arbejdsmedicinsk 
Klinik i Hillerød.

”Reformen er længe siden 

Det gjorde de i Halsnæs Kommune:
3 fastlagde allerede i marts 2006, hvem der skulle være 
chef i hvilke afdelinger, hvor personalet skulle sidde, og 
hvilke opgaver de skulle have.

3 havde fokus på at harmonisere holdningen i de to kom-
muner, fra det sproglige: ”kalder vi det budgetrevision eller 
økonomiopfølgning” til for eksempel normer for, hvor store 
gaver der skal gives til medarbejdere, der har jubilæum.

3 opfordrede medarbejderne til at sige fra, hvis arbejdsbyr-
den blev for stor.

3 bad medarbejderne om at passe på hinanden i processen.

3 inviterede medarbejderne til at deltage i arbejdet med 
reformen, for eksempel fik de indflydelse på, hvilke kriterier 
der skulle lægges til grund for udvælgelsen af chefer.

3 gennemførte ”forventnings-samtaler” med alle medarbej-
dere med fokus på deres jobmæssige interesser og små og 
store bekymringer i forhold til sammenlægningen.

3 arrangerede 4 timers sundhedsseminar med oplæg om 
stresssymptomer og tilbud om blodtrykskontrol af alle admi-
nistrative medarbejdere.

3 sendte de medarbejdere, der viste tidlige tegn på stress, 
videre til stressudredning, hvor der blev lagt planer for, 
hvordan deres stress skulle håndteres.

3 tilbød og tilbyder fortsat et løbende katalog af livsstils-
kurser og trivsels-tiltag som for eksempel motionsløb, mas-
sage og frugtordning.

3 har netop ansat en konsulent til projekt ”Aktiv Omsorg”, 
der skal arbejde med at fastholde medarbejderne i kommu-
nen og med at reducere sygefraværet endnu mere.

Reformen gav sygefravær, men …

Halsnæs knækkede    kurven
Sygefravær i Halsnæs Kommune daler efter kommunalreformen
Antal sygedage pr. år blandt personale på rådhusene fra 2005 til 2009
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Kommunalreformen var hård 
ved de ansatte på landets råd-
huse. Usikkerhed på jobbet gav 
stress og depressive symptomer. 
Men ikke i Halsnæs.

TILBUD. De ansatte på rådhuset i Frederiksværk og i resten af kommunen havde engang 
landets højeste sygefravær, men den kurve blev knækket med stressforebyggende semi-
narer, tilbud om kurser i kost, motion og livsstil, massage og motionsløb,  økologisk frugt-
ordning, og en intensiv interesse for medarbejdernes trivsel. Tilbud, der fortsætter også i 
årene frem.

OMSOrG. Kirsten Løvschall er nyansat konsulent og står for projekt ”Aktiv Omsorg”, der 
skal løbe over de næste 18 måneder. Flere kommuner ansætter nu fastholdelses-konsu-
lenter, nærværs-konsulenter, eller hvad de nu kaldes, men opgaven er den samme: At sør-
ge for, at kommunens medarbejdere trives bedre i jobbet, så færre melder sig syge, og fær-
re siger op.

TrIVSEL. Anni Christensen  
oplevede tiden før og under 
kommunal-reformen som 
”helt ekstremt travl”,  men 
også præget af sammenhold 
og kampgejst blandt kolle-
gerne på lønningskontoret. 
Og hun var aldrig i tvivl om 
chefernes omsorg. 
 ”De sagde hele tiden: ’Pas 
nu på jer selv, mærk efter, 
hvordan I har det, og pas på 
hinanden også,’ og det var 
med til at skabe en god 
stemning. Det blev legalt at 
tale om stress og at sige fra, 
når opgaverne blev for man-
ge,” fortæller Anni Christen-
sen. 

BEKYMrINGEr. ”Det dum-
meste, man kan gøre som 
chef, er at ignorere medar-
bejdernes bekymringer, uan-
set hvor små og ubetydelige  
de måtte virke. Selv små be-
kymringer kan nemlig virke 
meget ødelæggende for ar-
bejdsmoralen og medarbej-
dernes trivsel,” mener per-
sonalechef Kim Nissen fra 
Halsnæs Kommune. 

Af Janni Brixen
janni@bladet-kommunen.dk

Kommunerne ruster sig i 
kampen for at holde på 
medarbejderne, fokuse-
rer på løsninger, og gør 
op med holdningen om, 
at sygefravær er noget, 
der hører privatlivet til.

Køge gør det, Holbæk gør 
det, Halsnæs gør det, og 
mange andre af de mindre 
kommuner følger nu trop og 
hyrer deres helt egen konsu-
lent, der skal  holde på den 
vigtige ressource, som de 
kommunale medarbejdere 
er.

”Vi har undersøgelser, der 
viser, at vi om få år står med 
et stort problem med at få 
folk nok,  for eksempel til æl-
dreområdet, hvor der vil for-
svinde dobbelt så mange 
medarbejdere, end der vil 
komme nye til. Derfor sætter 
vi massivt ind på at fastholde 
så mange som muligt,” for-
tæller Erik Vestergård, ar-
bejdsmiljøchef i Holbæk 

Kommune.
Nærværs-konsulenter, fast-

holdelses-konsulenter, sund-
heds-konsulenter, eller hvad 
de nu kaldes,  skal sikre, at de 
ansatte på kommunens små 
og store arbejdspladser føler 
sig set og respekteret af deres 
ledere, og at de ikke bruger 
sygedage eller opsigelser 
som en ventil mod stress el-
ler konflikter på arbejdsplad-
sen.

Fremmøde-kultur
”Det handler om at skabe en 
fremmøde-kultur i stedet for 
en fraværs-kultur – og det be-
gynder med små ting, som at 
understrege, at det er lederen 
af en arbejdsplads, der skal 
have besked, når en medar-
bejder melder sig syg. Man 
ringer altså ikke bare til en 
kollega,” siger Kirsten Løv-
schall, der er nyansat koor-
diator i projekt ”Aktiv Om-
sorg” i Halsnæs Kommune, 
som over de næste 18 måne-
der skal øge fokus på, hvor-
dan sygefravær tackles på 

kommunens decentrale ar-
bejdspladser.

Kirsten Løvschall  skal hjæl-
pe lederne med medarbejde-
re, der ofte melder sig syge – 
det vil sige, har mere end fem 
sygeperioder om året -  og de 
langtidssygemeldte, som er 
fraværende i mere end 4 uger 
ad gangen, for eksempel ved 
at sidde med, når leder og 
medarbejder taler om fravæ-
ret.

”Jeg skal hjælpe dem med 
at finde alternativer til det at 
være 100% syg. Måske kan de 

lave en aftale om, at en med-
arbejder med for eksempel 
dårlig ryg godt kan løse min-
dre opgaver, eller de kan be-
nytte sig af lovens mulighe-
der for en deltids-sygemel-
ding,” fortæller hun.

I Holbæk har kommunen 
hele 9 medarbejdere ansat til 
at løfte den opgave, fortæller 
arbejdsmiljøchefen.

”Det er jo et Sisyfos-arbej-
de. Man ruller stenen op, 
men straks man slipper fo-
kus, stiger sygefraværet igen. 
Man er nødt til at blive ved og 
ved med at tackle problemer-
ne med sygefravær,” siger 
han.

I Halsnæs Kommune  har de 
samme erfaring. Selvom de  
fik knækket sygefraværskur-
ven blandt de ansatte på råd-
husene i en periode med re-
form og store forandringer, 
så  steg det samlede sygefra-
vær for alle kommunens an-
satte. Derfor ansættelsen af 
Kirsten Løvschall, og derfor 
en konstant strøm af tilbud 
om livsstils-kurser og triv-

”Det er jo et Sisyfos- 
arbejde. Man ruller 
stenen op, men 
straks man slipper 
fokus, stiger syge-
fraværet igen.” 
ErIK VESTErGårD, 
ArBEJDSMILJøCHEF, 
HOLBæK KOMMUNE.

”Det kunne næsten 
se ud, som om 
kommunalreformen 
gjorde folk mere 
raske.” 
KIM NISSEN, PErSONALE-
CHEF, HALSNæS KOMMUNE

sels-seminarer til kommu-
nens medarbejdere. 

”Nogle steder skal vi skaffe 
medarbejderne et ryg-kur-
sus, andre steder er det må-
ske rygestop- eller vægt-kur-
ser, der kan gøre den store 
forskel. Det handler om at 
rette fokus mod at finde løs-
ninger for den enkelte med-
arbejder og den enkelte ar-
bejdsplads,” er erfaringen fra 
Kirsten Løvschall i Halsnæs, 
hvor det kommunale syge-
fravær nu i 2009 igen er på 
vej i den rigtige retning – 
nemlig nedad. :

”Direktørerne i de 
to kommuner lavede 
fra starten en aftale 
om, at det skulle 
være en åben og 
hurtig proces.
KIM NISSEN, PErSONALE-
CHEF, HALSNæS KOMMUNE

Nærværs-konsulenter = færre sygedage



Jo mere viden, jo bedre, 
lyder det fra to af de kom-
muner, som selv har ople-
vet mange kloakskader 
som følge af nedbør. 

Af Mia Tang 
mia@bladet-kommunen.dk  

Der lugtede af lort i Greve. Så 
er det sagt. Da regnen styrte-
de ned i juli 2007, gav kom-
munens kloakker op. Urenset 
spildevand steg op i folks 
huse, og lugten var umisken-
delig. En stank, der fik myn-
dighederne til at reagere, så 
hurtigt det lod sig gøre. Siden 
de store oversvømmelser har 
Greve kommune hævet spil-
devandsbidraget betragteligt 
og bruger nu omkring 50 
mio. kroner årligt på kloak-
ker. Heraf ca. 20 på at øge ka-
paciteten. 

Bag planerne står civilinge-
niør Birgit Paludan fra Greve 
Forsyning, og hun husker ty-
deligt, da regnen kom. 

”Vi havde simpelthen ikke 
fantasi til at forestille os, at 
det kunne gå så galt. Min før-
ste tanke var, at det var eks-
tremt synd for borgerne, og 
at vi bare måtte gøre noget 
nu og her,” siger hun og for-

tæller, at man samtidigt op-
dagede, at hele beredskabs-
planen ikke var gearet til de 
store regnmængder. 

Siden da er alle kloakker 
blevet kameraundersøgt og 
risikovurderet, og bered-
skabsplanen er blevet for-
bedret. Problemer med over-
svømmelser skyldes både 
mere nedbør, øget byfortæt-
ning og en tendens til at f.eks. 
parcelhusejere lægger flere 
og flere fliser, så vandet ikke 
kan sive ned og i stedet for 
løber ud i kloakkerne. 

Opbakning til under- 
søgelse 
For Greve Kommune blev 
episoden en brat opvågning, 
og det samme vil kunne ske i 
andre kommuner. Derfor me-
ner Birgit Paludan, at en sam-
let undersøgelse vil være en 
rigtig god idé, så kommuner-
ne kan lære af hinanden. Hun 
ser positivt på muligheden 
for at indlede et samarbejde 
med forsikringsbranchen. 

”Der er et åbenlyst behov 
for at lave en samlet kortlæg-
ning og for ikke at putte med 
oplysningerne. Nu har vi tek-
nikken til faktisk at kunne 

undersøge alt i detaljer, så et 
privat-offentligt samarbejde 
bør kunne give et rigtig godt 
resultat, hvis det gøres på en 
ordentlig facon,” siger Birgit 
Paludan. 

Et skjult problem
Det åbenlyse behov for kort-
lægning peger man også på 

hos Dansk Byggeri. Her me-
ner specialkonsulent Jonas 
Møller meget entydigt, at 
flertallet af landets kommu-
ner har et stort efterslæb på 
deres kloakanlæg og burde 
sætte ind med en langt mere 
effektiv indsats – også set i 
lyset af at der netop nu er le-
dige hænder. 

kerne er for dårlige. I praksis 
kunne det være KL, der skal 
være tovholder på et samar-
bejde med forsikringsbran-
chen, så hvad mener de? 

”Det er første gang, jeg hø-
rer om et tilbud af denne art,” 
siger Jens Stenbæk (V), som 
er formand for KLs teknik- og 
miljøudvalg. ”Umiddelbart 
synes jeg, det lyder som en 
god idé, så hvis de vil frem-
lægge noget mere konkret, er 
jeg helt indstillet på at mødes 
om det og se, om det kan bli-
ve til et frugtbart samarbej-
de,” siger han.  

Jens Stenbæk understreger, 
at der i kommunerne allerede 
gøres meget på området, 

men erkender også, at arbej-
det kunne gå hurtigere. Eks-
tra penge fra forsikringssel-
skaberne må ikke være en 
gulerod, men burde kunne 
blive en hjælp, mener han.  

”Det vigtige er, at der er et 
fælles behov for viden. Selv-
følgelig vil vi gerne vide, 
hvordan forsikringsbranchen 
vil bruge disse oplysninger, 
men hvis målet først og frem-
mest er forebyggelse, så kan 
jeg ikke se noget problem i et 
privat-offentligt samarbejde 
på dette område,” slutter 
Jens Stenbæk, der nu forven-
ter at høre fra forsikrings-
branchen.

 :
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Så kontakt
Dansk Mediaforsyning

på tlf.: 7022 4088 allerede i dag 
for en uforpligtende snak
omkring dine muligheder.

Dansk Mediaforsyning 
Klamsagervej 25, 1. sal

8230 Åbyhøj
Tlf.: 7022 4088

www.dmfnet.dk 

Ønsker du kontakt
til

de kommunale
beslutningstagere?

KommuneKredits uddannelsesfond yder efter ansøgning støtte
til udvikling af kurser- og uddannelsesvirksomhed for medlemmer
af kommunale råd og personale fra kommuner, regioner, fælles
kommunale virksomheder og foreninger.

Støtte ydes til dækning af udgifter til planlægning og forberedelse
hertil. Derimod dækkes udgifter ved den direkte gennemførelse
af kursusaktiviteten ikke.

Ansøgninger bedes indsendt på skemaer, der fås ved henvendelse 
til KommuneKredit eller downloades fra KommuneKredits hjemme-
side.

Ansøgninger om tilskud fra fonden må senest den 3. november 2009 
være indsendt til:

KommuneKredit
Kultorvet 16 
1175 København K
Telefon 3311 1512
www.kommunekredit.dk
email: kk@kommunekedit.dk

FORENINGEN AF KOMMUNALE CHEFER - KC

Niels Hemmingsens Gade 10, 4. sal
1153 København K
Tlf.  33 76 86 96
Fax 33 76 86 97
e-mail: kc@skaf-net.dk
Internet: www.kommunale-chefer.dk

Af Mia Tang 
mia@bladet-kommunen.dk

I fremtiden vil prisen på en 
husforsikring afspejle, hvor 
god kommunen er til at sikre 
borgerne mod vandskader 
forårsaget af nedbør.  

Prognoserne ser dystre ud. 
Voldsommere storme og 
langt mere massiv regn. 
Oversvømmelser og kloak-
ker, der ikke kan klare de 
store vandmængder. Veje, 
der oversvømmes, smuldrer 
og kollapser. Stormfloder 
langs kysterne, som vil æde 
sig ind i landet.

Stadigt flere skader  
Hos landets største forsik-
ringsselskab TrygVesta ser 
man allerede nu en markant 
stigning i antallet af klimabe-

tingede kloakskader. Der er 
entydigt behov for at få af-
dækket, hvilke områder i lan-
det der er mest udsatte, me-
ner koncernchef Stine Bosse: 

”Når vi taler med kunder-
ne, er det allerede for sent. 
Én ting er vores udgifter, men 
det er jo også meget trauma-
tisk for vores kunder, når de-
res hjem står under vand. 
Mange steder opdages dårli-
ge kloaksystemer først, når 
der kommer et skybrud, men 
det nytter ikke, at kommu-
nerne lurepasser på den må-
de,” siger Stine Bosse.

Blandt andet derfor ser Sti-
ne Bosse det som en oplagt 
mulighed, at forsikringsbran-
chen sammen med kommu-
nerne og udvalgte eksperter 
gennemfører en undersøgel-

se af, hvor der er brug for at 
renovere kloakkerne. 

 ”I forvejen afspejler andre 
forsikringstyper, hvor mange 
indbrud og biltyverier der 
sker i området. Men fordi op-
lysninger om kloakker alene 
ligger hos den enkelte kom-
mune, er det ikke muligt at 
lave en reel risikovurdering 
på dette område, og det er 
problematisk,” siger Stine 
Bosse.

Opbakning i F&P 
Idéen om en medfinansiering 
bakkes op af Forsikring & 
Pension, som er forsikrings- 
og pensionsselskabernes 
brancheforening. Her er Sti-
ne Bosse formand, og under-
direktør Torben Weiss Garne 
er enig i hendes udmelding: 

”Det vil være fornuftigt at 
lade kommuner, lovgivnings-
ansvarlige centrale myndig-
heder og forsikringsbran-
chen etablere et fælles pilot-
projekt, som har særligt fo-
kus på nedbørsskader. (...) Et 
sådant pilotprojekt vil forsik-
ringsbranchen gerne medfi-
nansiere, hvis det kan holdes 
på et rimeligt beløb,” siger 
Torben Weiss Garne.

Samtidigt mener begge par-
ter, at mange kommuner ikke 
har formået at løse kloakker-
nes kapacitetsproblemer 
hurtigt nok, og de ser gerne 
et bedre samarbejde med 
myndighederne. 

”Forsikringsbranchen vil 
gerne tage medansvar for at 
finde samfundsøkonomisk 
optimerede løsninger på kli-
maudfordringerne. Alternati-
vet kan blive, at det for nogen 
bliver umuligt at tegne en 
forsikring for deres ejendom 
på grund af klimaændringer-
ne, og det ønsker vi ikke,” si-
ger Torben Weiss Garne.

Ja tak fra KL
Kommunerne får altså her-
med tilbud om en økonomisk 
håndsrækning i arbejdet med 
at få undersøgt, hvor kloak-

Kloakskader anmeldt til TrygVesta  
som følge af skybrud  
fra 2006 til september 2009 
Top ti over kommuner med flest kloakskader: 

1. Odense 1648 

2. København/Frederiksberg  1205

3. Lyngby 893

4. Gladsaxe 713

5. Næstved 595

6. Aalborg 457

7. Kastrup 355

8. Gentofte 339

9. Hvidovre 331

10. Rødovre 288

(Tallene omhandler alene kunder i TrygVesta,  
hvorfor rækkefølgen kan se anderledes ud i andre  
forsikringsselskaber) 

DMUprognose for nedbørsmængder  
i dette århundrede 
3 stigning i regnmængde på 10-15%

3 stigning af grundvand på mellem 1½ og 3 meter 

3 �mere ekstreme vejrforhold med flere skybrud og 
mere tørke

Private penge i kloakkerne
Både kommuner og forsikringsselskaber har brug 
for at vide, hvilke områder der risikerer at blive 
ramt af oversvømmelser i fremtiden. Nu tilbyder 
forsikringsselskaberne at medfinansiere en un-
dersøgelse af landets kloakker. En idé, som KL 
modtager positivt. 

En duft af  
jeg ved ikke 
hvad …

”Man har vidst længe, at 
der er problemer, men kloak-
kerne er et usynligt problem. 
Allerede for flere år siden 
blev det påvist, at der er et 
tocifret mia. beløb i efter-
slæb, men fordi kloakkerne 
af gode grunde ikke står og 
banker på døren, er det alli-
gevel endt lavt på priorite-

ringslisten. Kommunerne 
har en ”det går jo nok” hold-
ning, men jo længere de ven-
ter, jo dyrere bliver det,” fast-
slår Jonas Møller.

Hov! En kloak... 
Et andet sted i landet, hvor 
man har oplevet mange klo-
akskader som følge af sky-

brud, er Odense. Kommunen 
står øverst på listen over an-
tal anmeldte skader hos 
TrygVesta, og især 2006 og 
2007 gav mange problemer. 
En del af kloaksystemet er 
over 100 år gammelt, og selv 
om der over årene er brugt 
mange penge på vedligehol-
delse og udbygning, er der 

stadig brug for forbedringer 
en del steder. 

”Overordnet har kloakker-
ne det ok, og vi laver tv-in-
spektion overalt,” fortæller 
Per Halager, souschef i Plan & 
Projekt. ”Men kapaciteten er 
simpelthen for lille, og vi op-
lever et stigende pres på af-
løbssystemerne.” 

Til gengæld mener Per Hal-
ager, at man nu har det for-
nødne overblik i Odense, 
hvor man i år bruger omkring 
140 mio. på vedligeholdelse 
og udbygning og forventer, at 
beløbet stiger betragteligt i 
de kommende år. 

At mange andre kommuner 
mangler det samme overblik, 
er Per Halager til gengæld sik-
ker på, og  de kommuner risi-
kerer derfor akutte sammen-
brud af kloakker, hvor gamle 
rør simpelthen er slidt op og 
styrter sammen. 

”Nogle kommuner har gjort 
meget lidt, og andre er dårligt 
kommet i gang med at inspi-
cere. Faktisk ved en del af 
dem heller ikke, hvor alle klo-
akkerne befinder sig, fordi 
gamle kort er gået tabt over 
tid,” fortæller Per Halager. 

Han har dog ikke lyst til at 
komme med et bud på, hvil-
ke kommuner der gør for lidt, 
men mener, at et samarbejde 
med forsikringsbranchen om 
at få undersøgt kloakkernes 
tilstand måske netop for den 
type kommuner kunne være 
godt. 

Så hvis undersøgelsen laves 
korrekt, støtter man også i 
Odense idéen om et privat-
offentligt samarbejde.

 :

Firmaer kan ikke finde de  
offentlige opgaver
Erhvervslivet har vanskeligt ved at finde de offentlige 
opgaver, og derfor får vi i dag ikke det fulde udbytte af 
annonceringerne, mener Udbudsrådets formand Lars 
Krobæk. På den baggrund anbefaler Udbudsrådet nu en 
national annonceringsplatform for offentlige indkøb, op-
lyser Udbudsportalen. Udbudsrådet har offentliggjort 
hovedpunkterne i en analyse, som har evalueret tilbuds-
lovens regler om annonceringspligt. Annonceringsplig-
ten indebærer, at den offentlige sektor skal annoncere 
alle indkøb af varer og tjenesteydelser over 500.000 kr. 
Ordningen har været gældende siden 2007. ”Analysen 
viser, at der annonceres betydeligt mere, end før annon-
ceringspligten blev indført. Det er positivt. Erhvervslivet 
har dog fortsat vanskeligt ved at finde de offentlige op-
gaver, og derfor får vi i dag ikke det fulde udbytte af an-
nonceringerne,” siger Lars Krobæk.  dknyt.dk

Intens vandselskabsdebat i Furesø
I Furesø står det private 
Farum Vandværk – et af 
landets store private vær-
ker – nu til at blive det 
fortsættende selskab for 
fremtidens vandforsy-
ning. Halvdelen af fagud-
valget ønsker dog, at 
vandforsyningen skal dri-
ves i et kommunalt ejet 
selskab. I dag forsynes 

borgerne stort set af to lige store vandværker med uaf-
hængige forsyningsnet: Den kommunale Furesø Vand-
forsyning forsyner den tidligere Værløse Kommune. Og 
det private andelsselskab, Farum Vandværk Amba, for-
syner den tidligere Farum Kommune. Allerede i januar 
2009 besluttede kommunen at overdrage den kommu-
nale forsyning til et Amba, mens der skulle forhandles 
med Farum Vandværk om en mulig juridisk konstrukti-
on. Af sagens dokumenter fremgår det, at Farum Vand-
værk ikke ønskede at deltage i et nystiftet Amba, så der-
for er devisen nu, at Farum Vandværk bliver det selskab, 
som den kommunale del kan blive koblet på. Den ende-
lige beslutning træffes i oktober.  dknyt.dk

Greve 2007. På adskillige villaveje stod vandet op i 75 cm. Her evakueres en del 
af beboerne fra området.  Foto: Scanpix

Handelsmand med forhindringer
` fortsat fra side 11

”Det fylder meget for os, at det er så svært at komme frem 
og tilbage. Nogle gange orker man ikke at køre til Frede-
rikssund,” fortæller han.

Allerede i 1970 blev det ellers besluttet, at den alt for 
smalle Kronprins Frederiks Bro skulle aflastes af en sydli-
gere og mere moderne bro ved halvøen Tørslevhage. Det 
er bare aldrig blevet til noget.

”Folk spilder jo timer med at vente i de køer, og det gør 
vores chauffører også, hver gang vi skal losse gødning fra 
skibene i Hundested Havn,” siger HC-direktøren.

Som erhvervsdrivende på Hornsherred er Lars Christian 
Nielsen og broderen Hans Christian bevidste om, at HC-
bilerne med deres tonstunge læs af korn og gødning ud-
gør en væsentlig del af den tunge trafik i Frederikssund by 
og hen over broen, og den ellers apolitiske Lars Peter Niel-
sen har kastet sig ind i kampagnen for en bedre forbin-
delse over fjorden. Sammen med den lokale erhvervsfor-
ening har han flere gange gjort turen til Christiansborg for 
at fremlægge Frederikssund-borgernes synspunkter for 
politikerne i trafikudvalget. 

”De lytter høfligt, men har mange hensyn at tage, og det 
er mit indtryk, at man ikke kommer nogen vegne uden at 
holde en masse lobby-møder. Det har udfordret min ople-
velse af demokratiet at finde ud af, at det ikke er nok at 
fremlægge en god sag for de rette mennesker. At det på 
mange måder er markedsføringen, der er vigtigst,” siger 
han.

Dyr tunnel eller billig bro
Selvom Frederikssund-borgerne stadig ikke har fået be-
villingerne til den ønskede fjordforbindelse med i trafik-
forliget, så regner miljø-teknikerne fortsat på VVM-konse-
kvenserne af fire forskellige mulige fjordforbindelser. 

Ligesom de fleste andre på disse kanter udtaler Lars Pe-
ter Nielsen sig diplomatisk undvigende på spørgsmålet 
om, hvilken type fjordforbindelse han foretrækker. De 
fleste ønsker sig en lang, usynlig tunnel, der ikke skæm-
mer den smukke Roskilde Fjord. Men alle ved også, at den 
løsning er så dyr, at det aldrig vil komme på tale. 

Så hellere leve med den billigere og knap så pæne løs-
ning: En højbro – bare den kommer snart. Så private pend-
lere og erhvervslivets køretøjer, heriblandt HC’s lastbiler 
med korn og kunstgødning, slipper for de mange timer i 
formålsløs kø på vejene ved Frederikssund. :

”Mange steder opdages 
dårlige kloaksystemer 
først, når der kommer et 
skybrud, men det nytter 
ikke, at kommunerne 
lurepasser på den måde.”
STINE BOSSE
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Det kommunale selvstyre er 
det demokratiske organ, der 
er tættest på borgerne – og 
borgerne har tårnhøje for-
ventninger til deres politike-
re. De færreste borgere jeg 
møder i mit daglige arbejde, 
ved, at langt de fleste by-
rådsmedlemmer også har et 
tidskrævende fuldtidsarbej-
de ved siden af, ikke har et 
selvstændigt kontor på råd-
huset, og ikke har en ind-
komst i forbindelse med by-
rådsarbejdet, så man har råd 
til eksempelvis at gå på del-
tid i forbindelse med sit civi-
le job. 

Der er i dag flere kommu-
nalbestyrelsesmedlemmer, 
der er ældre end 50 år, end 
yngre end 50 år, og især 
blandt de unge står det sløvt 
til med mænd og kvinder, 
som har mod på lokalpolitik. 
Kommunalpolitik vedrører 
ligeså meget de unge, som 
det vedrører de ældre, og an-
dre samfundsgrupper - så 
det er et fundamentalt de-
mokratiproblem, at der ikke 
er en bredere repræsentation 
i byrådssalene. I takt med at 
kommunerne er blevet stør-
re, og mangfoldigheden ude-

bliver, så er det hamrende 
nødvendigt at se på løn- og 
arbejdsvilkårene for de dan-
ske byrådsmedlemmer. Vi 
må erkende, at stort set det 
eneste, der ikke er rørt ved i 
forbindelse med kommunal-
reformen, er lønnen til kom-
munalpolitikere. De samlede 
vilkår for lokalpolitikere er 
ikke prangende.

Debatten om ekstra løn er 
ikke et spørgsmål om at for-

gylde byrådsmedlemmer, 
men snarere et spørgsmål 
om at skabe muligheder for, 
at folk kan gå ned i tid i deres 
civile arbejde, så de har bed-
re tid til at sætte sig ind i de 
krævende sager og varetage 
borgernes interesse. Samti-
dig er løndebatten vigtig i 
forhold til at sikre mangfol-
dighed i det lokale demokra-
ti.

  Anders Kronborg

Vi lever i en tid, hvor en stor 
del af samfundet er ramt af 
finanskrise, hvor firmaer for-
søger sig med nødløsninger 
og nedskæringer på alle om-
råder, så de kan undgå fyrin-
ger af ansatte, hvor også de 
kommunale budgetter er un-
der hårdt pres, og kommu-
nerne derfor må dele fyre-
sedler ud. Derfor tror jeg be-
stemt heller ikke, at tiden er 
inde til at give byrådsmed-
lemmer mere i lønningspo-
sen. Hvad ville sosu-assi-
stenten tænke, hvis hun skal 
gå ned i løn, når man samti-
dig hæver lønnen til kom-
munens folkevalgte med 20-
30 %? Jeg anerkender be-
stemt, at der er dygtige og 
engagerede byrådsmedlem-
mer rundtom i landet, som 
tager deres opgaver som 
kommunalt valgte meget al-
vorligt, som bruger en masse 
tid på deres opgaver, og der-
ved ender med en forholds-
vis lav timeløn. Kommuner-
ne har dog selv muligheden 
for at tilrettelægge deres by-
rådsopgaver, så pengene for-
deles lidt mere fornuftigt. 
Nogle kommuner vælger for 
eksempel at have færre ud-

valg, så der på den måde bli-
ver færre møder, som der 
skal betales for. Endelig er 
det også vigtigt at pointere, 
at politikerne ikke skal fun-
gere som sagsbehandlere, 
men lader embedsmændene 
klare de opgaver, som de nu 
én gang er ansat til at udføre. 

Jeg sidder selv som med-
lem af byrådet i Hedensted 
Kommune, og jeg synes da 

bestemt, at min kommune 
får fuld valuta for de penge, 
jeg får der. Får jeg penge 
nok? Det synes jeg. Byråds-
medlemmer skal naturligvis 
have rimelige arbejdsvilkår, 
men jeg synes også, det er 
vigtigt at holde fast i, at det 
at sidde i et byråd aldrig må 
blive noget, man gør for pen-
genes skyld.

 Hans Kristian Skibby

Måske fortjener de folkevalgte et nøk opad på lønstigen – måske er det et helt forkert signal 
at sende, når andre kommunale faggrupper bliver bedt om at gå ned i løn

 Ja, så kan de bedre varetage borgernes interesser  Nej, man må ikke sidde i byråd for pengenes skyld 

Anders Kronborg  Byrådsmedlem (S) i Esbjerg Hans Kristian Skibby  Medlem af Folketinget, byråds-
medlem (DF) i Hedensted

krydsfelt Skal byrådsmedlemmer have mere i løn?

E
nergipartnerskaber er ret ukendte i 
Danmark, men har potentiale til at 
skabe gevinster for både kommu-
ner og private leverandører. Et 
energipartnerskab er en aftale 

mellem en kommune og en privat leveran-
dør, hvor den private part identificerer og re-
aliserer energibesparelser i kommunens 
bygningsmasse. Besparelserne finansierer 
de investeringer, der skal foretages, samt be-
talingen af leverandøren. Efter kontraktperi-
odens udløb høster kommunen fortsat be-
sparelsen. Energipartnerskaber er et eksem-
pel på en arbejdsdeling mellem offentlig og 
privat, der fremmer effektiv udnyttelse af 
ressourcerne. 

Den private leverandør kaldes til tider et 
ESCO (Energy Service Company), og part-
nerskaberne benævnes derfor også ESCO-
samarbejder. Det mest udbredte synes at 
være, at udtrykket energipartnerskaber be-
tegner en model, hvor den private gennem-
fører energibesparelsen og drifter anlægge-
ne i en periode, men hvor ejerskabet til an-
læggene forbliver i kommunen. Mere end 
rådgivning, men mindre end ejerskab. 

Hvorfor er det overhovedet relevant for 
en kommune at overlade det til en 
privat part at finde og gennemføre 

energibesparelser i kommunens bygninger? 
Kan kommunen ikke selv skrue lavener-
gipærer i og sænke temperaturen på de 
kommunale kontorer?

Jo, i princippet. 

På elområdet viser beregninger fra Elspare-
fonden dog, at nogle kommuners elforbrug 
er tre gange større end nødvendigt. Der er 
således et ganske stort potentiale for at spa-
re energi. Sagen er blot, at det kræver spe-
cialiserede, opdaterede kompetencer samt 
investeringer at gennemføre energibespa-
rende foranstaltninger. Og det kræver fokus 
– et fokus som kommunerne mere naturligt 
retter mod at udføre borgernære opgaver. 
Med et energipartnerskab opnår kommunen 
en økonomisk gevinst, og den private part 
bidrager med sin ekspertkompetence på om-
rådet. 

Aftalen om energipartnerskabet skal sikre, 
at den private part har ansvaret for, at bespa-
relserne realiseres. Opnås målet ikke, skal 
det have konsekvens for betalingen af den 
private leverandør. Herudover kan honorar-
modellen sammensættes, så den private 
part modtager hele eller en del af de bespa-
relser, der indhentes ud over det aftalte. 
Hvis der opnås besparelser ud over det for-
udsatte, vil det også være til kommunens 
fordel, for efter aftaleperiodens udløb tilfal-
der besparelsen kommunen. 

Aftalen mellem kommunen og den private 
skal således sikre fordeling af ansvar og risi-
ko, samt sikre at den private har incitament 
til at opnå de aftalte energibesparelser. 

Hvordan gør man så? En kommune, 
der overvejer at etablere et energi-
partnerskab, må kortlægge, hvilket 

sparepotentiale der ligger gemt i kommu-

nens bygningsmasse. I denne fase afgrænses 
projektet – hvilke bygninger skal indgå i pro-
jektet, skal kommunen indgå aftale om råd-
givning, om gennemførelse af besparelser 
eller om ejerskab, og hvilke besparelser skal 
leverandøren forpligte sig til at opnå.  

I den anden fase vælges leverandøren efter 
afholdelse af udbud. Det afhænger af den 
konkrete aftale, om udbud skal ske efter reg-
lerne om køb af tjenesteydelser, eller om der 
er tale om en bygge- og anlægsydelse. 

Tredje fase består af kontraktperioden. Her 
gennemfører den private leverandør ener-
gispareforanstaltninger, og kommunen kon-
trollerer, at de aftalte mål – f.eks. besparelse 
af x % af elforbruget og y % af varmeforbru-
get – opnås. Der vil ofte være tale om kon-
trakter, hvor gevinsterne først realiseres ef-
ter en årrække. Udgangspunktet om, at of-
fentlige kontrakter kan have en løbetid på 
3-5 år, fraviges derfor, og aftalerne kan efter 

en konkret vurdering have længere varighed 
– måske helt op til 10 år. 

Efter kontraktperiodens udløb høster kom-
munen fortsat de besparelser, der skyldes 
investeringer under kontraktperioden. 

Kalundborg Kommune, Middelfart Kom-
mune og Gribskov Kommune har indgået et 
2-årigt samarbejde, ESCOmmuner, om at ud-
vikle en masterplan for kommuners brug af 
energipartnerskaberne. Projektet er støttet 
af EU og Erhvervs- og Byggestyrelsen, og 
landets øvrige kommuner vil kunne drage 
fordel af de tre kommuners erfaringer, når 
de foreligger. 

Aftalen mellem regeringen og kommu-
nerne om kommunernes økonomi for 
2008 betyder, at kommunerne i 2010 

skal konkurrenceudsætte 26,5 % af de opga-
ver, der er mulige at konkurrenceudsætte. 
Andelen var i 2008 24,8 %. 

Målet kan opnås ved at gøre mere af det 
samme, eller ved at opdyrke nye områder, 
hvor kommuner drager nytte af private par-
ters specialviden. Energipartnerskaber hører 
til den sidste gruppe. 

Læs mere på www.fops.dk. 

Af Rikke Søgaard Berth, advokat, Bruun & Hjejle

Energibesparelser. Partnerskaber giver kommuner 
mulighed for at få finansieret energibesparende 
tiltag ved at benytte privates ekspertviden. 

 På elområdet viser  
 beregninger (...), at nogle  
 kommuners elforbrug er  
 tre gange større end  
 nødvendigt 

I sidste nummer af avisen 
Kommunen efterlyste 
Holbæk-borgmester Jørn 
Sørensen mod fra sine ra-
dikale partifæller. Efter 
hans mening har de radi-
kale gravet deres egen 
grav med ultimative krav 
og er panisk angste for at 
sige noget upopulært. I 
denne kronik svarer Mari-
anne Jelved på kritikken.

Af Marianne Jelved (R)
 
Jeg er enig med Holbæks 
borgmester, Jørn Sørensen, 
når han efterlyser mod til at 
gøre andet end det, man ple-
jer, ”hvis man dermed opnår 
mere magt”. Og jeg glæder 
mig over, at han slår fast, at 
”det handler om at få mest 
mulig indflydelse”. Det er li-
ge netop det, politik handler 
om. Som Jørn Sørensen si-
ger: ”Peg på en Venstre-
mand, hvis det er nødven-
digt – eller foreslå jer selv 
som borgmester.” Jeg er 
enig. Selv pegede jeg på en 
Venstre-mand som borgme-
ster og på mig selv som vice-
borgmester, da jeg blev valgt 
til Gundsø byråd. Jeg fik 
masser af indflydelse. Læren 

er: Stil ikke dit lys under en 
skæppe. Tag udfordringerne 
op. Når de andre kan, så kan 
du nok også.

Så hvorfor Jørn Sørensen 
tænkte ”Nu rabler det for ko-
nen”, da ”konen” stillede op 
til statsministerposten, kan 
man så undre sig over. Men 
at radikale på Christiansborg 
stadigvæk vil kræve indfly-
delse for radikale stemmer, 
det undrer åbenbart borgme-
steren i Holbæk.

 Radikale skal kræve indfly-
delse på det, der lægges 
stemmer til. Vi er ej blot til 
pynt. Vi tør sige det frække. 
For et år siden holdt Anders 
Fogh Rasmussen sin åb-
ningstale i Folketinget. Han 
roste den danske økonomi 
for at være stærk og sund. 
Overskuddet var på 60 mia. 
kr. Der gik ikke mange må-
neder, før krisen var over os i 
Danmark, hvor den slog end-
nu hårdere end andre steder. 
VKO’s asociale skattestop 
havde øget friværdierne 
uforsvarligt, og nu slog det 
bak. Nu er overskuddet 
vendt til et underskud på 85 
mia. kr. En forskel på 145 
mia. kr. på mindre end et år! 
Er det nu klogt at lægge en 

detaljeret S- og SF-skattepo-
litik fast for de næste 6 år?

 Vi radikale tør være imod 
det asociale skattestop, og vi 
tør sige det. Vi tør lægge for-
slag frem om reformer af 
dagpengene og af efterløn-
nen. Vi tør lægge forslag 
frem om en grønnere, sun-
dere og mere retfærdig skat-
tereform. For os drejer det 
sig om, at vi i Danmark bli-
ver i stand til at få den ar-
bejdskraft, der gør, at vi i 
fremtiden kan betale for den 

velfærd, som kommunerne 
skal levere til børnene, de 
gamle og de syge og de ud-
satte, der ikke kan selv. Jeg 
ved ikke, om det er politisk 
ukorrekt eller politisk kor-
rekt, eller bare er udtryk for, 
at vi ”er panisk angste for at 
sige noget upopulært”, som 
Jørn Sørensen mener? Det er 
også aldeles underordnet, 
for hvad Jørn Sørensen end 
vil kalde det, så fortsætter vi 
radikale ufortrødent, selv 
om vi går alene. Nogen skal 
jo sige dét højt, som alle de 
andre godt ved, men lukker 
øjnene for.

Jørn Sørensen og jeg er 
endda også enige om at ærg-
re os over meningsmålinger-
ne, som bestemt kan være 
bedre for Radikale Venstre. I 
16 år har Holbæk haft en ra-
dikal borgmester. Det er alt-
så lykkedes radikale at skaffe 
sig indflydelsen og borgme-
sterposten i en periode, hvor 
meningsmålingerne for par-
tiet var ringere, end de er nu. 
Så hvis det er det, der er det 
afgørende, så skal det nok gå 
i Holbæk. Mine bedste øn-
sker følger de radikale, der 
tør, hvor andre bare snakker 
efter munden.   :

"Vi er ej blot til 
pynt. Vi tør sige det 
frække.”

Hvordan synes du 
selv det går?

Privat 
Ikke alle politikere i Århus Byråd har lyst til at indvie borgerne i, hvor meget de tjener privat,  
hvem de arbejder for, og hvor store aktieposter de har.
 Tegning: Lars Andersen

Bekæmp mødepesten
Mennesket er af natur dovent, siges det, og det er selv-
følgelig ofte mere attraktivt at sidde til møde på sin flade 
med en kop kaffe og det bløde brød end at bevæge sig 
ude i virkeligheden med dens klienter, patienter, kun-
der, børn og gamle, og hvem man ellers forsømmer, 
imens man sidder og kloger sig i timevis.

Dertil kommer den prestige, der er forbundet med mø-
derne, så de indiskutabelt betragtes som den vigtigste 
funktion på arbejdspladsen, som alt og alle må vige for, 
imens lavere rangerende medarbejdere forsøger at fylde 
de huller ud, som ens fravær medfører. Ikke overrasken-
de har en undersøgelse vist, at et stort forbrug af møder 
på sygehusene er en medvirkende årsag til ventelisterne 
for patienterne, og her er man af samme årsag blevet 
bedt om at skrue ned for frekvensen.

Men selvfølgelig skal der holdes møder, men lige så 
selvfølgeligt efter en stram tidsplan, hvor deltagerne på 
forhånd ved, at til netop dette møde er der, til eksempel, 
sat højst en halv eller en hel time af, så er det ”back to 
work”, og det fokus på mødernes længde har man selv-
følgelig allerede på nogle arbejdspladser.

Der kunne udføres megen omsorg og service og spares 
betydelige beløb, hvis alle virksomheder og institutioner 
indførte regler for forbrug og varighed af møder, i sidste 
ende til gavn for en mere velfungerende arbejdsplads.

 Bent Jørgensen
Medlem af Vordingborg Kommunalbestyrelse (E)

Kaffepauser skaber udvikling
Kaffepauser udvikler samarbejdet i personalegruppen 
og medvirker til bedre løsninger i enkeltsager.

Det er min erfaring, at medarbejderne over formid-
dagskaffen udveksler mange oplysninger af både social 
og arbejdsmæssig karakter. Flere gange kan samspillet 
være med til at give gode og kreative løsninger i vanske-
lige sager.

Derudover er det af arbejdsmiljømæssige grunde godt at 
holde pauser i løbet af dagen. Det styrker effektiviteten.

Det skal selvfølgelig ikke tage overhånd, så pauserne 
bliver af halve og hele timers varighed. Her kommer af-
delingens værdisæt ind i billedet. Det sikrer, at medar-
bejderne godt ved, når der skal arbejdes videre.

Og så er det selvfølgelig mig som leder, der sætter dags-
ordenen - også når det gælder afholdelse af pauser.

Bente Jensen
sekretariatschef, Esbjerg Kommune

Stop klynkeriet
Jeg undrer mig over, at vores selvkritik som politikere ik-
ke er større i forbindelse med afslaget på en kommunal 
skattestigning.

Nogle af toppolitikerne, bl.a. borgmestrene, gik næsten 
i panik, da de fik afslag på ansøgningen om tilladelse til 
at hæve skatten.

Enkelte vil alligevel trodse afgørelsen og hæve skatten 
og dermed spille hasard og udsætte kommunens kasse 
for endnu hårdere sanktioner. Det synes jeg er uklogt. 
Andre går fortsat og håber, at der på næste møde med KL 
kan gøres noget.

Men der er åbenbart ingen, som bremser op og spørger 
sig selv, hvorfor vi har fået afslag fra ministeriet. Det er 
jo ikke en lodtrækning, som er foregået i ministeriet. 
Nej, der er tale om yderst kvalificerede økonomer, som 
har vurderet ansøgningerne.

Der er ingen, som spørger sig selv om, hvorfor ikke alle 
kommuner i Danmark har søgt om lov til at hæve skat-
ten. Er der måske nogen, som har gjort sit hjemmearbej-
de bedre end en selv?

Jeg undrer mig over al den larm og protest, i stedet for 
at vi smøger ærmerne op og får budgettet til at hænge 
sammen. Det er trods alt vores ansvar.

Medhat Khattab
medlem af Svendborg Byråd (K)

Skriv til debatredaktionen
Kommunen, Gammel Strand 50, 2. sal, 1202 Kø-
benhavn K, debat@bladet-kommunen.dk
Et kronikforslag bør fylde maks. 4.500 tegn 
inklusive mellemrum og indsendes med et vel-
lignende portræt af forfatteren.
Et debatforslag må fylde maks. 3.000 tegn  
inklusive mellemrum. Læserbreve må fylde op 
til 1000 tegn inklusive mellemrum. 



18 kommunen torsdag 1. oktober 2009 torsdag 1. oktober 2009 kommunen 19navne

Skriv til navneredaktionen
Kommunen, Gammel Strand 50, 2. sal 
1202 København K 
navne@bladet-kommunen.dk 
Telefon 70 25 00 95
Forslag til navnestof bør indsendes  
med portrætfoto. 

ESbjERg
Tidligere Aabenraa 
direktør nu områdechef 
i Esbjerg
Esbjerg Kommune har ansat 
Torben Helding, tidligere 
kommunaldirektør i Aaben-
raa, som chef for HR, Evalue-
ring og Indkøb. Han har se-
nest været Aabenraa Kom-
munes personaledirektør. 
Han efterfølger i sin nye stil-
ling Christian Bertelsen, der i 
foråret avancerede til perso-
nale- og udviklingschef.

Torben Helding er 43 år og 
læreruddannet. Efter sin ek-
samen i 1978 blev han ansat 
ved Slagelse Kommunes sko-
levæsen. I 1980 blev han vi-
ceskoleinspektør ved Nørup 
Skole i Egtved Kommune og 
i 1987 skoledirektør i Aale-
strup Kommune. Herfra ryk-
kede han i 1991 til Glams-
bjerg Kommune som kom-
munaldirektør, og i 1996 
skiftede han til den tilsva-
rende stilling i Aabenraa 
Kommune. Da fem kommu-
ner i januar 2007 blev sam-
menlagt til den nye Aaben-
raa Kommune, fortsatte Tor-
ben Helding som direktør for 
Personale & Løn i den nye 
kommune. Denne stilling 
blev sammen med et par an-
dre chefstillinger nedlagt i 
begyndelsen af året i forbin-
delse med en strukturæn-
dring, og Torben Helding fra-

trådte ved udgangen af janu-
ar måned. Han har siden fær-
diggjort en akademiuddan-
nelse i HR på IBC (Internatio-
nal Business College) i Kol-
ding.

Torben Helding tiltræder 
som chef for HR, Evaluering 
og Indkøb hos Esbjerg Kom-
mune i dag den 1. oktober − 
valgt blandt 35 ansøgere. 
Han bor i Aabenraa, men har 
fritidsbolig på Fanø og der-
med tæt på Esbjerg.

FAVRSkOV
PPRchef er blevet børn 
og familiechef
Favrskov Kommune har 
samlet ledelsesansvaret for 
opgaverne vedrørende sår-
bare børn og unge, special-
undervisning og relateret 
rådgivning i én afdeling – 
med den hidtidige chef for 
Rådgivningscentret (PPR) 

Mie Nørgaard 
som chef for 
den nye børn- 
og familieaf-
deling. Anled-
ningen til at 
gennemføre 

denne sammenlægning af 
områderne er, at den hidtidi-
ge chef for den da mindre 
børn- og familieafdeling, 
Tommy Bach, i juni blev fa-
milie- og rådgivningschef i 
Viborg Kommune.

Chefen for den nye afde-

ling, Mie Nørgaard, er 58 år, 
lærer og psykolog. Efter sin 
lærereksamen fra Th. Langs 
Seminarium i Silkeborg i 
1974 blev hun ansat ved 
Rønbækskolen i Hinnerup. I 
1997 blev hun psykolog ved 
det fælleskommunale PPR 
for de daværende Hadsten, 
Hinnerup og Rosenholm 
kommuner, souschef to år 
senere og leder i 2001. Da fire 
kommuner og tre sogne i ja-
nuar 2007 blev sammenlagt 
til Favrskov Kommune, blev 
Mie Nørgaard chef for Råd-
givningscentret (PPR, støtte-
korps og specialtilbud til 
børn og unge) i den nye kom-
mune. Og pr. 1. september 
tiltrådte hun som chef for 
det samlede børn- og fami-
lieområde. 

Mie Nørgaard gennemførte 
i 2005 en masteruddannelse 
i Public Management ved 
Syddansk Universitet. 

gREVE
Ny centerchef for Kultur 
& Fritid
Greve Kommune har ansat 
Jens Nielsen, hidtil lærer og 
forsker på Handelshøjskolen 

i København, 
som center-
chef for Kul-
tur & Fritid. 
Han efterføl-
ger i denne 
stilling Bodil 

Nielsen, der er blevet leder 
af Greve Svømmehal.

Jens Nielsen er 57 år, di-
plomeksamen i bratsch fra 
Vestjysk Musikkonservatori-
um og cand.scient.pol. End-
nu inden afslutningen på sin 
musikuddannelse i 1978 var 
han udøvende musiker – 
med blandt andet ansættelse 
i Radiosymfoniorkestret og 
Aarhus Symfoniorkester. Og 
i 1988 blev han organisati-
onskonsulent i KL (året før 
han afsluttede sin eksamen 
fra Københavns Universitet). 
Efter to år i KL blev Jens 
Nielsen orkesterchef i Radio-
underholdningsorkestret. I 
1997 skiftede han til en stil-
ling som musikchef ved Aar-
hus Symfoniorkester, men 
vendte i 1997 tilbage til kom-
munal administration − 
nemlig som chef for Kultur 
og Internationalt Samarbejde 
i Københavns Amt. Herfra 
kom han i 2004 til Handels-
højskolen i København 
(CBS), hvor han blev lærer og 
forsker i Center for Virksom-
hedsudvikling og Ledelse. 
Det var fra denne stilling, 
han pr. 1. august tiltrådte 
som centerchef for Kultur & 
Fritid i Greve Kommune.

Jens Nielsen har siden 
2006 været medlem (S) af 
Københavns Borgerrepræ-
sentation, men har valgt ikke 
at genopstille ved valget til 
november.

af Janni Brixen
janni@bladet-kommunen.dk

Og effektiv er han, den 
mand, der nu slipper tøjler-
ne efter otte år som formand 
i Børne- og Kulturcheffor-
eningen. Otte år, hvor Per B. 
Christensen ved siden af sit 
chefjob i Næstved også har 
haft noget, der til tider har 
lignet et fuldtidsjob som for-
mand i chefforeningen. Men 
til årsmødet i november er 
det slut med dobbeltjobbe-
riet. Per B. stopper og overla-
der formandshatten til en 
anden. Det har været otte 
sjove, men travle år − ikke 
mindst på grund af den store 
interesse, som politikerne på 
Christiansborg har udvist for 
især skoleområdet, fortæller 
han.

”Det har jo været en perio-
de med mere og mere cen-
tralisering og flere krav om 
måling af effektivitet og kva-
litet − selv af ting, som dår-
ligt kunne måles. Men nu ser 
det heldigvis ud til, at pen-
dulet er ved at svinge den 

anden vej,” siger han med 
henvisning til den ’afbureau-
kratiseringspakke’, som re-
geringen ventes at komme 
med her i starten af det nye 
folketingsår.

 
Den 53-årige børne- og kul-
turchef har ofte blandet sig i 
debatten − blandt andet om 
lærernes uddannelse, men 
han kan kunsten at udtale 
sig diplomatisk undvigende, 
når man spørger til, hvilke 
målinger, han mener, rege-
ringen med fordel kunne af-
skaffe. Nu vil det være smart 
at vente og se, hvad regerin-
gen kommer med, er under-
teksten i hans svar.

Og diplomati er en vigtig 
egenskab, når man skal re-
præsentere chefforeningens 
knap 500 medlemmer og 
vedligeholde dialogen med 
både KL og ministerierne i 
den ene ende og de små inte-
resseorganisationer som fx 
Børns Vilkår i den anden.

”Opgaven nu er at fasthol-
de de gode relationer og 

samarbejdet omkring de 
konstruktive værktøjer, som 
vi synes fungerer godt, fx 
elevhandleplaner og kvali-
tetsmåling af skolerne,” si-
ger Per B. Christensen.

En opgave for hans efter-
følger kunne være at udvide 
arbejdet med kvalitetsmå-
linger til også at omfatte 
kommunernes vuggestuer, 
børnehaver og SFO.

”Det skal ikke være målin-
ger for målingernes skyld, 
men det vil styrke det kom-
munale selvstyre, at vi kan 
dokumentere, hvad børnene 
får ud af de dagtilbud, som 
de benytter,” siger han.

Så der er nok at gøre også i de 
kommende år i Børne- og 
Kulturchefforeningen. Per B. 
Christensen mener bare, at 
otte år som formand er nok. 
Foreningen trænger til et nyt 
ansigt, og han selv trænger 
til at have bedre tid til chef-
jobbet i Næstved Kommune 
og til fritidsinteresserne, 
som blandt andet tæller en 

kæmpe have og et hav af bø-
ger, han gerne vil have læst. 
Særligt om tysk historie i ti-
den efter 2. verdenskrig og 
så en stak politiske biografi-
er.

”Men jeg er altså kun 53 år, 
så det er ikke, fordi jeg er på 

Farvel til  
formandshatten

vej ud af arbejdsmarkedet,” 
lyder det i telefonen fra 
Næstved.

Administrerende direktør 
Klaus Majgaard fra Odense 
Kommune er foreløbig ene-
ste kandidat til at efterfølge 
Per B. Christensen på for-

mandsposten i Børne- og 
Kulturchefforeningen, og 
Per B. Christensen selv vil 
fortsat være formand i for-
eningens læreuddannelses-
udvalg.

  :

kAlUnDbORg
Ny chef for Special
center Kalundborg
Kalundborg Kommune har 
ansat Trine Stokholm som 
ny chef for Specialcenter Ka-
lundborg, der omfatter 140 
medarbejdere, primært pæ-
dagoger. Den hidtidige cen-
terchef, Jan Quist, er fratrådt 
for at tage på jordomsejling 
med sin nærmeste familie.

Trine Stok-
holm er 39 år 
og pædagog-
uddannet. 
Hun har des-
uden en di-
plomuddan-

nelse i ledelse fra DPU (2002) 
og en master i ledelse og or-
ganisationsudvikling fra 
Syddansk Universitet/DPU 
(2008). Under sin pædagog-
uddannelse var hun ansat på 
Kofoeds Skole og fortsatte 
efter sin eksamen i 1999 som 
leder af skolens botilbud i 
Hørsholm Kommune. Siden 
marts 2005 har Trine Stok-
holm været ansat ved Ka-
lundborg Kommune, hvor 
hun blev ledende hjemme-
vejleder i støttecentret Sol-
sikken. Med kommunesam-
menlægningen i 2007 dan-
nedes Specialcenter Kalund-
borg, og hendes titel blev 
ændret til teamleder, som 
der er seks af i specialcen-

tret. Hun tiltrådte som cen-
trets chef den 1. september.

PkREVi
KLchef bliver KREVI 
direktør
Torben Buse, konstitueret 
afdelingschef i KL, bliver den 
nye direktør for Det Kommu-
nale og Regionale Evalue-
ringsinstitut, KREVI, efter 
Tim Jeppesen, der som tidli-
gere omtalt er blevet Kultur, 
Plan og Erhvervsdirektør i 
Svendborg Kommune.

Torben Buse er 40 år og 
cand.scient.pol. Efter sin ek-
samen i 1995 var han en kort 
tid projektansat hos profes-
sor Jørgen Grønnegaard 
Christensen og efterfølgende 
en kort tid fuldmægtig ved 
Rigsrevisionen, inden han 
sidst i 1995 blev fuldmægtig i 
Finansministeriet. Herfra 
kom han i januar 1999 til KL 
som konsulent i et nyopret-
tet kontor for økonomiske 
analyser og erhverv, blev i 
februar året efter chefkonsu-
lent og i november vicekon-
torchef samme sted – derpå 
kontorchef i september 
2002. Han blev i august i år 
konstitueret afdelingschef i 
KL’s afdeling for økonomi og 
administrationspolitik, da 
den hidtidige chef, Mikala 
Kreiser, blev arbejdsmar-
keds- og socialdirektør i Hø-
je-Taastrup Kommune.

Torben Buse tiltræder som 
direktør for det uafhængige 
statslige institut KREVI den 
1. oktober.

køgE
Borgmesterkontorets 
chef bliver kommunal
direktørsekretær
Jette Jensen, chef for Køge 
Kommunes borgmesterkon-
tor, skifter den 1. oktober le-
derjobbet ud med stillingen 
som sekretær for kommunal-
direktøren og specialopgaver 
for byrådsmedlemmer. Køge 
Kommune søger derfor ny 
chef for borgmesterkontoret/
borgmestersekretariatet.

Jette Jensen, 53 år, startede 
sin kommunale karriere i 
1977 som elev ved Dronning-
lund Kommune. I 1986 blev 
hun konsulent ved Kommu-
nedata i Aalborg, og efter et 
par år som leder af den cen-
trale journal på Amtsgården i 
Nordjyllands Amt rykkede 
hun i 1995 til Sæby Kommu-
ne som sekretariatsleder 
(borgmesterkontoret). Efter 
tre år her blev Jette Jensen 
sekretariatschef ved Hobro 
Kommune, men skiftede et 
halvt år senere til underviser 
i offentlig administration på 
Handelsskolen i Frederiks-
havn. Herfra flyttede hun i 
maj 2001 til Sjælland, hvor 
hun blev leder af børne- og 
kulturafdelingen i Ramsø 

Kommune. Det var fra denne 
stilling, hun i januar 2006 
kom til Køge Kommunes 
borgmestersekretariat, som 
hun året efter blev leder af. 

nORDDjURS
Ny sekretariatschef        
Kim Bruun Nielsen, sekreta-
riatschef i Favrskov Kommu-

nes social- og 
sundhedsfor-
valtning, 
overtager pr. 
1. oktober stil-
lingen som 
sekretariats-

chef i Norddjurs Kommune. 
Han efterfølger her Ove Niel-
sen, 70 år, der som tidligere 
omtalt (18.6.09) er tiltrådt en 
stilling som seniorkonsulent. 
Kim Bruun Nielsen er 44 år 
og cand.scient.adm. Efter sin 
eksamen fra Aalborg Univer-
sitet i 1991 blev han fuld-
mægtig i Storstrøms Amt − 
først i erhvervssekretariatet 
og efterfølgende i det tvær-
gående budgetkontor. I 1997 
rykkede han til Odder Cen-
tralsygehus som fuldmægtig 
i administrationen, men skif-
tede i 2002 til Hinnerup 
Kommunes social- og sund-
hedsforvaltning, hvor han 
blev afdelingsleder for sekre-
tariat og visitation af ældre 
(plus skiftende opgaver). Da 
Hinnerup Kommune i januar 
2007 indgik i dannelsen af 

Favrskov Kommune, blev 
Kim Bruun Nielsen sekretari-
atschef i den nye kommunes 
social- og sundhedsforvalt-
ning.

Det er fra den stilling, han 
med starten af næste måned 
tiltræder som sekretariats-
chef i Norddjurs Kommune – 
valgt blandt 32 ansøgere. 
Kim Bruun Nielsen bor i for-
vejen i Grenaa.

Den nye sygehus
direktør
Jane Kraglund er 49 år og 
cand.scient.pol. Efter sin ek-
samen fra Aarhus Universi-
tet i 1988 blev hun fuldmæg-
tig ved Vejle Amts Sund-
hedsforvaltning, hvor hun 
tre år senere blev konstitue-
ret planlægningschef. I 1992 
blev hun kontorchef og sous-

chef ved Kol-
ding Sygehus, 
og herfra ryk-
kede Jane 
Kraglund i 
1995 til Ribe 
Amt, hvor 

hun blev chef for sygehusaf-
delingen, som var en del af 
sundhedsområdet. I 1997-
2003 var hun amtets psykia-
tri- og sundhedsdirektør og 
var derpå en kort tid chef-
konsulent i Rambøll Ma-
nagement – og 2004-2005 re-
gionschef i Fødevarestyrel-
sen. I maj 2005 vendte Jane 
Kraglund tilbage til den 
kommunale sektor, idet hun 
tiltrådte som sundhedsdi-
rektør ved Sønderjyllands 
Amt, og da dette amt i januar 
2007 blev en del af den nye 
Region Syddanmark, blev 
hun regionens sundhedsdi-
rektør.  

SilkEbORg
Chefen for Handicap og 
Psykiatri fratrådt                     
Svend Erik rasmussen er 
fratrådt som chef for Silke-
borg Kommunes Handicap- 
og Psykiatriafdeling − beslut-
tet efter gensidige drøftelser 
om de kommende års særli-
ge styrings- og ledelsesmæs-
sige udfordringer.

Svend Erik Rasmussen er 
58 år og socialrådgiverud-
dannet. Efter sin eksamen 
fra Den Sociale Højskole i Es-
bjerg blev han ansat ved Es-
bjerg Kommunes socialfor-
valtning og rykkede godt to 
år senere til Dansk Flygtnin-

gehjælp i samme by. Han var 
derefter 1981-90 lektor ved 
Den Sociale Højskole i Es-
bjerg – afbrudt 1986-87 som 
leder af Bjerringbro Kommu-
nes bistandsafdeling og 
1987-89 som leder af rådgi-
verafdelingen i Vejen Kom-
munes socialforvaltning. I 
1990 blev han leder af 
grunduddannelsen/souschef 
ved Den Sociale Højskole, og 
i 1996-98 var han fungeren-
de, senere konstitueret rek-
tor samme sted. Han blev 
derpå chef for serviceafde-
lingen i Odense Kommunes 
Børn- og Ungeforvaltning. 
Herfra rykkede Svend Erik 
Rasmussen i 2001 til Kjelle-
rup Kommune som social-
chef, og da Kjellerup i januar 
2007 blev en del af den ny 
Silkeborg Kommune, blev 
han chef for den nye kom-
munes handicapafdeling, se-
nere Handicap- og Psykiatri-
afdeling.

Direktør Jens Peter Hege-
lund Jensen varetager indtil 
videre ledelsen sammen 
med afdelingens sektionsle-
dere.

SilkEbORg
Skolechefen går på  
pension
Silkeborg Kommunes skole-
chef, Frederik Grønfeldt, går 

på pension 
ved årets ud-
gang – efter 
38 år i folke-
skolens tjene-
ste.

Frederik 
Grønfeldt er 62 år og lærer-
uddannet. Efter sin lærerek-
samen i 1970 og efterfølgen-
de militærtjeneste blev han 
året efter ansat ved Sct. Jør-
gens Skole i Holstebro Kom-
mune – og i 1981 skolein-
spektør ved Ellebækskolen i 
samme kommune. Herfra 
rykkede han i 1992 til Silke-
borg Kommune som vice-
skoledirektør, og ved en æn-
dring af den administrative 
struktur i 1999 blev Frederik 
Grønfeldt skolechef og der-
med chef for Skoleafdelin-
gen. Da den nye Silkeborg 
Kommune blev dannet i 
2007 – ved sammenlægning 
af fire kommuner – blev han 
ansat som chef for Skoleaf-
delingen i den nye kommu-
ne. Han fratræder ved års-
skiftet.

”Det er Per B.,” lyder det effektivt, når man  
ringer til børne- og kulturchefen i Næstved 
Kommune.

Fra B til L
Afdelingsleder Hardy Vinter, indvalgt i 
Syddjurs Kommunalbestyrelse på liste B, 
har brudt med de radikale, fordi han er 
utilfreds med sin radikale gruppefor-
mand. Han har i stedet tilsluttet sig Bor-
gerlisterne, som dermed igen har to plad-
ser i kommunalbestyrelsen – listerne mi-

stede sit ene til A-gruppen i begyndelsen af valgperio-
den. Hardy Vinter, der er afdelingsleder hos SKAT, op-
stiller ikke ved valget til november. Han er stadig kom-
munalpolitisk interesseret, men møderne i kommunal-
bestyrelsen ligger i arbejdstiden og er dermed for meget i 
konflikt med hans arbejde. Hardy Vinter, 55 år, var før 
kommunalreformen medlem af Midtdjurs Kommunal-
bestyrelse fra 1998, først som A-medlem og i den følgen-
de periode valgt på lokalliste.

Er fortsat medlem i Lyngby 
Taarbæk
Det skal her præciseres, at chefkonsulent Henrik Brade 
Johansen (R) fortsat er medlem af Lyngby-Taarbæk 
Kommunalbestyrelse. I Kommunens foregående udgave 
omtalte vi et formandsvalg i miljøudvalget og skrev, at 
det havde baggrund i Henrik Brade Johansens udtræ-
den. Vi beklager, at det kunne misforstås som hans ud-
træden af kommunalbestyrelsen. Der var alene tale om 
hans permanente udtræden af udvalget. Og det kan til-
føjes, at han genopstiller ved kommunalvalget til no-
vember.

Dødsfald
Bjarne ørum, tidligere rådmand i Århus Kommune, er 
død efter lang tids kræftsygdom, 74 år. Han var medlem 
af Århus Byråd 1978-97. Forud var han i fire år formand 
for Den Radikale Vælgerforening i Århus. Han var råd-
mand for ’det grønne område’ (Magistratens 1. Afdeling) 
1986-93. 

Svendborglisten sprængt
Sydfyns Borgerliste er genopstået – efter at navnet blev 
droppet tidligere i år, da listen fusionerede med Svend-
borglisten. Under sidstnævnte navn og med to repræ-
sentanter i Svendborg Byråd: Læge Jørgen Pless, ind-
valgt på borgerlisten, og praktikleder Finn Olsen, udbry-
der fra de radikale. Men fusionen lykkedes ikke, og mod-
sætningerne medførte, at Kaj Stillinger, der tidligere har 
repræsenteret SF i både byråd, amtsråd og folketing og 
var initiativtageren til Svendborglisten i 2005, blev eks-
kluderet. Han opnåede ikke valg til byrådet i 2005. Syd-
fyns Borgerliste opstiller med en halv snes kandidater – 
med Jørgen Pless som nummer et og Finn Olsen som 
nummer to på listen.

Nye skoleledere
3 HOLBæK Kommune har ansat Bo Pedersen, 48 år, 
som ny leder af Bjergmarkskolen (0.-9. klasse med 766 
elever). Han har overtaget stillingen efter Hanne Hei-
berg, 65 år, der er gået på pension. Bo Pedersen har væ-
ret ansat på skolen siden 1987, fra 2002 som leder – først 
afdelingsleder og senere viceinspektør.

3 SVENDBOrG Kommune har ansat Finn Næshave, 53 
år, som ny leder af Vester Skerninge Skole (0.-10. klasse 
med 314 elever). Efter at have været konstitueret leder 
siden den 1. august bliver han fastansat pr. 1. november – 
og efterfølger Vibeke Lundahl, der er gået på efterløn ef-
ter seks år som skoleleder. Finn Næshave var forud leder 
af Kirkeby Skole i samme kommune siden 2005 og tidli-
gere lærer/afdelingsleder på den private Giersings Real-
skole i Odense. Han afsluttede for et par år siden en di-
plomuddannelse i ledelse på Danmarks Forvaltningshøj-
skole.

3 SKIVE Kommune har ansat Peter Berntsen som ny le-
der af Glyngøre Skole (0.-9. klasse med 237 elever), hvor 
han efterfølger Ole Bak-Pedersen, 57 år, der er blevet le-
der af Morsø Kommunes Rådgivningscenter Børn og Un-
ge (PPR) – efter at have været skolens leder i 16 år. 

Det har været otte travle, men sjove år som formand  
i Børne- og Kulturchefforeningen for 53-årige Per B.  
Christensen. Men han vil ikke fortælle, hvor mange timer 
han har brugt på formandsarbejdet. ”Jeg vil nødig skræmme 
min efterfølger langt væk,” lyder det fra Per B. Christensen, 
der nu får bedre tid til sin have. Her er det dog et vildnis ved 
Næstved Rådhus, han er fotograferet i.  
Foto: Anders Birch

Rekruttering af ledere
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Brug proceskonsulenter med 
topledererfaring. Den erfaring har vi!

Brug os for eksempel til at:
• reorganisere og tilpasse 
 kapaciteten

• udvikle og evaluere 
 organisationen

 • rekruttere ledere
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Vil du være med til at videreføre og 
udbygge en spændende udvikling i en 
veldrevet og velfungerende kommune, 
og har du de personlige og ledelses-
mæssige kvalifi kationer, dette kræver, så 
hører vi gerne fra dig.

Du bliver en del af den nye generation i 
Thisted Kommune, og du vil få et særligt 
fokus på den økonomiske styring, på 
rammebetingelserne for udvikling af den 
kommunale service, fastholdelse og 
tiltrækning af attraktive arbejdspladser, 
et godt samarbejdsmiljø samt udvikling 
af den kommunale organisation - alt 
sammen i et tæt samspil med politikere, 
ledere og medarbejdere.

Job- og personprofi l kan sammen med 
andet relevant materiale ses på www.
thisted.dk eller www.hcvestergaard.dk

Stillingen er indplaceret på trin 54, med 
en samlet årsløn på 1.148.000 kr., og 
hertil en pensionsordning. Kommunen er 
åben overfor en forhandling om ansæt-
telse på kontrakt eller åremål.
 
Interesserede er velkommen til at rette 
henvendelse til borgmester Erik Hove 
Olesen, tlf. 9917 1826 eller 2030 2088 
eller chefkonsulent Hans Christian 
Vestergaard, tlf. 7022 0272 eller 2275 
6772, hvor yderligere oplysninger om 
stillingen kan fås. Alle henvendelser 
behandles fortroligt.

Ansøgningen mailes til:
hcv@hcvestergaard.dk eller med post til 
konsulentfi rmaet H. C. Vestergaard, 
Jens Olsens Vej 9, 1., 8200 Århus N, så 
den er konsulentfi rmaet i hænde senest 
den 19. oktober 2009, kl. 12:00.

Thisted Kommune har godt 45.000 indbyggere, 
og har gode rammebetingelser for udvikling 
i form af et stærkt erhvervsliv, gode uddan-
nelsesmuligheder, kultur, idræt, foreningsliv, 
aktive borgere og en storslået natur. 

Danmarks førende klimakommune - Danmarks første nationalpark

Kommunaldirektør til Thisted Kommune

”øv,” lyder det fra turistchef Carsten Nielsen, som har 
peget på dette nummers useværdighed.  På havnen i 
Svendborg har kommunen valgt at placere denne gra-
fittivæg til unge, og den er bestemt ikke nogen fryd for 
øjet, mener Carsten Hansen:

”Når man kører ind i byen, er den det første, man ser. Den 
skæmmer i dén grad udsigten til havnen, hvor der ellers i de 
senere år er brugt mange penge på forskønnelse. Idéen om 

noget til de unge er fin, men placeringen er totalt håbløs,” ly-
der det fra turistkontoret.

Hvor er der en rigtig useværdighed i din kommune? Send dit 
bud på, hvad der er grimmest. En bygning, et  kunstværk eller 
måske noget helt andet... Skriv – og vedhæft meget gerne et 
foto i høj opløsning – til: mia@bladet-kommunen.dk.

Troels Mylenberg

AL MAGT TiL  
EMBEDSMÆNDENE

D
et er ikke nyt, at der er kommunalvalg om få 
uger. Det ved de fleste. Det er heller ikke nyt, 
at de blodige kommunale budgetslag har 
fyldt både lokale og landsdækkende medier 
den seneste tid. Ej heller synes det at bryde 

vanen, at den velkendte skærpede retorik allerede har 
indfundet sig mellem kommuner og regeringen, og ikke 
mindst mellem de forskellige topkandidater rundtom i 
landet, der åbenbart stadig stædigt tror på, at mudder-
kastning kaster stemmer af sig.

Men ret beset er det kommende kommunalvalg jo helt 
ekstraordinært. Faktisk skal vi helt tilbage til valget i 
1997 for at finde et tilsvarende ”almindeligt” kommunal-
valg, hvor vælgerne alene skal koncentrere sig om valget 
til lige netop deres byråd og regionsråd. I 2001 var det 
Folketingsvalget samme dag i november,  
der tog opmærksomheden, og 
som godt nok løftede den kom-
munale stemmeprocent, men 
også skyggede for en egentlig 
kommunal valgkamp. Og i 
2005 handlede valget om de 
nye kommuner og regioner, 
hvor vi vælgere egentlig ikke 
vidste meget om, hvad vi 
egentlig satte de lokale og re-
gionale politikere til, når vi 
placerede dem på det kom-
munale Danmarkskort.

Denne gang er det anderle-
des. Vi kender nu kommune-
størrelserne, og der er derfor 
alle chancer for at denne 
valgkamp kan komme til at 
handle om de mere faktiske 
og normale forhold i de 98 
kommuner og fem regioner. 
Eller hvad?

Som en udløber af netop 
kommunalreformen med 
dens fokus på at professiona-
lisere det politiske arbejde i 
kommunerne burde selv-
samme professionalisme for 
alvor vise sig nu i en valg-
kamp. Et af målene med re-
formen var jo at sikre bedre 
beslutninger og mere kom-
petent kommunalt styre, 
hvor færre politikere skulle 
bestemme mere. Nu skal reformen så for alvor stå sin 
prøve.

Er kommunestyret blevet bedre? Er beslutningerne 
bedre gennemtænkt, bedre funderet i sagkundskab og 
grundig udredning?

Tillad mig at tvivle. Fra min egen kommune har jeg så-
ledes ingen som helst forskel kunnet mærke i, at det 
kommunale politiske niveau skulle have løftet sig til nye 
professionelle højder. Tværtimod. Jeg har personligt op-
levet beslutninger trukket i unødigt langdrag, og det i en 
grad så det reformerede folkestyre nærmest virkede som 
sat i bero. Borgermøder med handlingslammede politi-
kere, der ikke anede deres levende råd og igen igen igen 
smed en sag videre til behandling i et embedsmandsud-
valg. Og til en borgmester, der alene svævede rundt på 
toppen som kransekagefigur og sjældent som politisk 
drivende kraft.

Jeg spørger mig selv, om det i virkeligheden ikke er det 
kommunale bureaukrati, der er blevet styrket ved kom-
munalreformen. Og om det rettelig ikke stadig er helt al-
mindelige velkendte fritidspolitikere, der for manges 
vedkommende går til politik, som andre går til fodbold, 
der er på valg til november? Mens embedsmændene, sy-
stemet, blot styrer, som de plejer. For hvad kan et skift i 
et politisk flertal i en kommunalbestyrelse egentlig med-
føre, hvis politikeren alligevel i for høj grad forlader sig 
på de professionelles vurderinger?

Intet galt i fritidspolitikere – de er på mange måder med 
til at sikre den korte magtdistance, som vi med rette bry-
ster os af i Danmark. Men spørgsmålet er, om ikke kom-
munalreformens største forandring er, at kommunale 
embedsmænd har fået mere magt. Og de er jo ikke på 
valg til november. :

Troels Mylenberg er politisk kommentator og associeret partner 
i den journalistiske rådgivningsvirksomhed Kontrabande 
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Totalt håbløs graffitivæg

Mia Tang

kommunale useværdigheder Svendborg Kommune
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