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Nyhedsbillede

tekst FREDERIKKE STOUSTRUP, frst@kl.dk

Motiv: MUNDBIND PÅ HOVEDBIBLIOTEKET I AALBORG Tid: 29. OKTOBER 2020
Foto: HENNING BAGGER / RITZAU SCANPIX

I uge 44 trådte de seneste – og hidtil mest omfattende corona-restriktioner i kraft. Siden torsdag har det været påbudt at bære
mundbind eller visir indendørs på alle steder med offentlig adgang, som for eksempel i supermarkeder, biografer eller som her:
biblioteker. Mundbindskravet gælder foreløbig til 2. januar. • ksp

DF er nu helt ude af
Frederikshavn

Kræver svar om frikommuner

Kommune betaler for
biskops reception

SLUT /// Den sidste DF’er i Frederikshavn Byråd, Flemming
Rasmussen, har forladt partiet
i protest. Det skete efter et
opstillingsmøde, hvor partiet både præsenterede en ny
spidskandidat, Thomas Hjort,
og samtidigt stemte for partiliste som opstillingsform ved
det kommende kommunalvalg.
Ifølge Flemming Rasmussen
hører dette kommunismen til,
og han mener, at det var aftalt
på forhånd for at køre ham ud
på et sidespor i partiet. •

FRIKOMMUNER /// Det er tilsyneladende lidt af en statshemmelighed, hvordan regeringen nåede frem til, at det netop blev Helsingør, Holbæk, Rebild, Esbjerg, Middelfart, Viborg og Langeland, der
får lov til at sætte lovgivningen ud af kraft på hvert sit velfærdsområde. Derfor har ældreordfører og næstformand for Folketingets
social- og indenrigsudvalg Karina Adsbøl (DF) stillet ﬁnansminister Nicolai Wammen (S) et skriftligt spørgsmål om netop det.
Hans svar var dog ikke tilfredsstillende for Karina Adsbøl.
– Jeg får ikke svar på, hvorfor regeringen har udvalgt netop de syv
kommuner. Har de særlige udfordringer? Har de ønsket at blive
frikommuner? Jeg vil gerne høre, hvorfor det lige netop skulle være
dem. Især, fordi de hidtidige frikommuneforsøg er blevet nedlagt.
Jeg kan godt forstå de borgmestre, der undrer sig over, hvordan regeringen har fundet de syv kommuner. Derfor vil jeg nu stille nogle
opfølgende spørgsmål, som ministeren ikke så let kan glide af på. •

DOMKIRKE /// 13 ud af 25 byrådsmedlemmer i Helsingør
har besluttet at give 100.000
kroner i tilskud til afviklingen
af reception for den nye biskop,
Peter Birch, i januar næste år.
Borgmester Benedikte Kiær
(K) stemte for forslaget og mener, at Helsingør skal være stolt
af sin status som domkirkeby.
Kommunens tilskud til receptionen vil bestå i leje af lokaler
samt en let stående forplejning
til gæsterne for omkring 150
kroner pr. person. •
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Borgmestrene fra Herning,
Holstebro, Ikast-Brande,
Lemvig, Ringkøbing-Skjern,
Skive og Struer i et fælles brev
forud for forhandlingerne om
næste års ﬁnanslov.

Forældre er tilfredse
med folkeskolen
TILFREDSHED /// Langt de fleste forældre er glade for den
folkeskole, som deres barn
går på. Det viser en ny brugerundersøgelse blandt 170.000
forældre. På en skala fra 1 til 5
giver forældrene både skoler
og SFO’er en karakter på 4,0
i gennemsnit på spørgsmålet
om samlet tilfredshed.
– Det er vigtigt, at kommunalpolitikerne overordnet bruger
afsættet her i kommunens
samlede kvalitetsarbejde, samtidig med at man på den enkelte skole ser på sine egne resultater og sætter ind dér, hvor
der er behov, siger KL-fomand
Jacob Bundsgaard (S).
Morsø har den højeste tilfredshed med 4,2 på skalaen. •

’

personnumre er ved en fejl blevet
sendt til to klagere af By- og
Landskabsforvaltningen i Aalborg
Kommune.

Frivillig grøn indkøbsstrategi
KLIMA /// Regeringen mener, at de offentlige indkøb skal være
grønnere, så de bidrager mindre til CO2-udledningen. Det står klart
efter fremlæggelsen af den nye strategi for offentlige indkøb.
– Vi lancerer for første gang i danmarkshistorien en samlet strategi for grønne offentlige indkøb. Det er en grundlæggende forandring i den måde, det offentlige køber ind på, sagde ﬁnansminister
Nicolai Wammen (S) på et pressemøde, hvor han var ﬂankeret af
formændene for hhv. KL og Danske Regioner.
Men selvom strategien omfatter hele den offentlige sektor, bliver
det helt op til kommunerne, om de vil følge statens eksempel med
kødløse dage i medarbejdernes kantiner.
– Det er ikke et krav. Der skal være plads til den lokale selvbestemmelse, siger KL’s formand Jacob Bundsgaard (S), som også
vurderer, at det ikke vil blive dyrere at købe mere grønt ind. •

Kontorfolk tester sosuassistenter i Horsens

Tidligere KL-chef idømt
betinget fængsel

TEST /// Administrativt ansatte i Horsens Kommune bliver
undervist i at tage ud og teste
sygeplejersker og sosu-medarbejdere på plejecentre og
i hjemmeplejen for covid-19.
På grund af de høje smittetal
i kommunen skal cirka 1.500
medarbejdere rutinemæssigt testes for corona-virus i
forbindelse med deres job. For
at friholde de sundhedsfaglige
medarbejdere fra testopgaven,
træder 41 administrative nu til.
De vil køre ud med kommunens
testbus på skift. •

BEDRAG /// En tidligere juridisk
chef i KL er kendt skyldig ved
Københavns Byret i alle anklager om bedrageri og mandatsvig
mod ham. I 2014, 2015 og 2016
lod han KL betale for taxa- og
færgeture for i alt 15.740,45 kroner, selvom turene ikke havde
noget med hans arbejde at gøre.
Han blev idømt 14 dages betinget fængsel med et års prøvetid.
Ifølge den dømte er det økonomiske mellemværende mellem
ham og KL ordnet i forbindelse
med hans opsigelse i 2016. Han
overvejer en eventuel anke. •
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124.000 danske
borgere og virksomheder modtager i dag internetdækning af så
dårlig kvalitet,
at det dårligt kan
kaldes bredbånd.
Det kan vi ikke
være bekendt.

2.233

SOPHIE
HÆSTORP
ANDERSEN (S)
Ny overborgmesterkandidat
Sophie Hæstorp Andersen, formand for Region
Hovedstaden, har nu
meldt sig som kandidat
til posten som Socialdemokratiets spidskandidat
i København frem mod
kommunalvalget næste
år. Den 46-årige politiker
fortæller til Politiken, at
hun vil kæmpe for grøn
omstilling og social sammenhængskraft i hovedstaden. Sophie Hæstorp
Andersen blev valgt til
Folketinget første gang i
2001, da hun var 27 år. I
2014 trådte hun ud af Folketinget for at blive formand for regionsrådet i
Region Hovedstaden, hvor
hun sidder i dag. Som kandidat til overborgmesterposten bliver hun bakket
op af børne- og undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil (S),
der på Facebook skriver,
at hun er en bragende dygtig politiker. •

