Kære kommunaldirektør
Vi har i de seneste par uger sendt en række gode råd, som vi håber, du har kunne bruge eller i det mindste
lade dig inspirere af. Vi vil i denne mail, der er den sidste i føljetonen med gode råd, slå et slag for nogle af
vores signaturydelser, der kan bruges i forlængelse af rådene.

#1 Skoleområdet
Selv om først nedlukningen af skolerne og siden genåbningen har fyldt rigtig meget på det seneste, må vi
ikke glemme, at mange kommuner fortsat er udfordret af inklusionsopgaven og i forhold til de ressourcer,
der bruges på den specialiserede undervisning. Det har Covid-19 ikke ændret på. Det er i hvert fald bl.a. der,
vi får mange henvendelser. Læs mere om vores arbejde med inklusionspraksis her og vores nyudviklede
ressourcetildelingsmodel her. Modellen giver optimale muligheder for at finde den rette lokale balance
mellem budgetoverholdelse og fortsat udvikling og tilpasning af tilbuddene i specialundervisningen

#2 De specialiserede socialområder
De specialiserede socialområder har selvfølgelig også været ramt af nye arbejdsgange, nedlukning mv. For
nogle borgere har det haft en positiv effekt, mens andre måske ikke helt har fået den opmærksomhed og
støtte, de reelt har behov for – bl.a. fordi det kan være svært at opdage mistrivsel for børn og unge, når
skoler og dagtilbud er lukket ned. Uanset omstændighederne er det vigtigt med et solidt fagligt funderet
myndighedsarbejde, der kan sikre, at man som kommune kan have styr på sit serviceniveau og sin økonomi
på området. Det kan du læse mere om her.

#3 Ældreområdet
Plejecentrene og deres beboere har været meget omtalt de seneste par uger. De er en del af risikogruppen
og fortjener derfor en ekstra forsigtighed. Det har alle kommuner været ekstremt opmærksomme på. I KLK
er vi optaget af at hjælpe kommunerne med at sikre den rette kapacitet af plejeboliger fremadrettet. Vi har
udviklet en model for beregning af plejeboligkapacitet, der udover udviklingen i antallet af ældre inkluderer
ændringer i middellevealder, udviklingen i antal raske leveår og sundhedstilstanden. Det kan du læse mere
om her. Samtidig viser danske data og svenske erfaringer, at der er både menneskelige og økonomiske
potentialer i at understøtte ældre i at blive i eget hjem længst muligt. Det kan du blive klogere på her.

#4 Ledelse
De kommunale ledelser har spillet en nøglerolle, siden statsministeren lukkede landet ned. Pludselig var det
ting som kriseberedskabsplaner, distanceledelse, hjemmearbejdspladser og usikkerhed fra såvel
medarbejdere som borgere, der fyldte. Vi er imponerede over, hvordan alle kommuner er gået til opgaven
og over en bred kam er lykkedes. Nu er det tid til at samle op på erfaringerne og finde ud af, hvad vi skal
have med videre, og hvad der ikke længere er brug for. På denne side kan du se, hvad KLK kan bistå med i
den forbindelse. Hvis du vil se de mere generelle ydelser på ledelsesområdet, finder du dem her.
#5 Ledelse af bæredygtighed

Vi vil gerne slå et slag for arbejdet med ledelse af bæredygtighed. Vi har brugt nogle måneder på at tænke på
én ting – nemlig krisehåndtering. Nu er det tid til at løfte blikket. Der er bæredygtighed en god ramme til at
få et helhedsperspektiv. Hold fast i noget af det nye, gode, I gør! Vi har lært nogle nye praksisser under
COVID-19. Nu er det tid til at se nærmere på, hvad vi har lært. Nogle af tilgangene er bedre end det, vi gjorde
før. De kan måske endda være løftestang til at skabe mere bæredygtighed. Kontakt Alice Holmgren,
alho@kl.dk, eller Per Møller Janniche, pemj@kl.dk, hvis du vil vide mere om, hvordan KLK kan hjælpe med at
få et helhedsperspektiv på de kommunale erfaringer fra COVID-19.

#6 Sundhed
COVID-19 har i den grad disrupted sundhedsvæsenet og vist, hvilke potentialer der er, når samarbejdet
mellem såvel kommuner og regioner som de forskellige fagområder på sundhedsområdet fungerer. Samtidig
ved vi, at kommunernes rolle i sundhedsvæsenet skal udvikles i de kommende år: Hvordan skal de
kommunale sundhedstilbud dimensioneres i de kommende år? Hvordan håndterer vi krisesituationer? Har vi
de rette tilbud til borgere med kroniske sygdomme? Har akutenhederne tilstrækkelig kapacitet? Har vi behov
for helt nye sundhedstilbud til borgerne? Kan vi finde den rette sundhedsøkonomiske balance i det lokale
sundhedsvæsen? Her kan du læse, hvordan vi kan hjælpe med at finde svarene.

