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Ingen må droppe nationale test
FOLKESKOLE /// Først kom det frem, at de kommende frikommuner
på skoleområdet Esbjerg og Holbæk ikke får lov til at droppe de
nationale test. Det vakte ærgrelse og frustration begge steder.
– Jeg kan og kommer ikke til at kunne forstå, at man så entydigt
fastholder nationale test som et krav, når det gang på gang er slå-
et fast, at testen, som den er nu, ikke giver mening hverken for de
elever, der skal op til den, eller de lærere, som står for at lave den,
skrev Holbæks borgmester Christina K. Hansen (S) på Facebook.
Også Diana Mose Olsen (SF), skoleudvalgsformand i Esbjerg,
ærgrer sig over at skulle teste, når resultaterne ikke bruges, fordi
frikommuneforsøgene begynder efter sommerferien.
Men de to er ikke alene. I alt har mindst 16 kommuner den 30.
marts fået afslag på ansøgninger om fritagelse fra de nationale
test, viser en opgørelse fra Politiken Skoleliv. Yderligere syv kom-
muner har ikke fået svar. •

Sygefraværet stiger i
kommunerne
ARBEJDSMILJØ ///Det går den
forkerte vejmed sygefraværet
i kommunerne. Siden 2017 er
fraværet steget fra 11,6 til 12,0
fraværsdagsværk pr. fuldtids-
ansat. Det svarer til en stigning
på 3,7 procent. Det viser enny
analyse fra Indenrigs- ogBolig-
ministeriets Benchmarkenhed.
Sygefraværet er stegetmest
blandt sosu-personalet og det
pædagogiske personale – hen-
holdsvis 5,7 og 6,3 procent –
mens der blandt lærerne er tale
omen stigning på 1,2 procent.•

Det sociale bør
rydde skemaet
FOLKESKOLE ///Når de store
elever vender tilbage, bør sko-
len rette al fokus på trivsel, så
eleverne kan kommeordent-
ligt på fode igen. Sådan lyder en
anbefaling fra forskere vedDPU,
AarhusUniversitet ogNationalt
Center for Skoleforskning, der
har set på konsekvenserne ved
skolenedlukningen set fra ele-
vernes og forældrenes perspek-
tiv. Forskningen viser, at der er
massive trivselsproblemer hos
mange elever. Eksempelvis har
30 procent følt sig ensomme.•
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I 2008 var en tredjedel af fjernvarmen i København dampbaseret. Men nu er det slut. I sidste uge kunne overborgmester Lars
Weiss (S) symbolsk dreje den sidste damphane. I alt 1.300 dampcentraler er nedlagt, så der nu kun er vand i rørene. Det sparer
byen for cirka 322millioner kilowatt-timer og giver københavnerne en besparelse på cirka 200millioner kroner om året. • ksp
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Måske misbrug for millioner
KRIMINALITET ///Overførsler til private bankkonti for 9,3 millioner
kroner, dyre vine og restaurantbesøg for 2,2 millioner kroner, priva-
te udgifter, der er skjult i byggeregnskaber for 1 million kroner og
mistænkelige indbetalinger fra en stor leverandør på 7,4 millioner
kroner. Det er, hvad der er kommet frem i en advokatundersø-
gelse af den almene boligorganisation Østjysk Bolig, som Aarhus
Kommune har bestilt. I alt tegner rapporten et billede af, at der kan
være begået bedrageri, mandatsvig ogmodtaget returkommis-
sion for i alt 19,9 millioner kroner. De formodede ulovligheder er
begået af flere medarbejdere i Aarhus Bolig.
Det oplyser Aarhus Kommune, der har overdraget sagen til
Østjyllands Politi. Sagen ryster den ansvarlige rådmand, Bünya-
min Simsek (V), der nu vil sikre, at beboerdemokratiet fungerer
tilstrækkeligt, så lignende sager opdages tidligere. •

Går ind i
kommunalpolitik
NårEnhedslistensmed-
lemmer påFrederiksberg
senere i april vælger sine
kandidater til kommu-
nalvalget, vil der være et
kendt navn at finde på
listen.
Tidligere folketingsmed-
lemPelleDragsted går
nemlig efter en plads i
kommunalbestyrelsen,
hvorEnhedslisten i dag
er repræsenteretmed tre
mandater.
Det ermedudsigten til et
magtskifte i kommunen,
der har haft konservativt
styre i over 100 år, at han
går ind i kommunalpolitik.
Menhan vil stille krav:
–Vi stiller os ikke bare ny
bag enny socialdemokra-
tisk borgmester.Hvis vi
skal levere, skal vi selvføl-
gelig også have en indfly-
delse. Derfor vil vi arbejde
for, at vi før valget aftaler
nogle sigtelinjermellem
de partier, der skal udgøre
det nye flertal, siger han til
Politiken.•
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kroner af rege-
ringens infra-
strukturudspil
går til projekter
i Nordjylland,
der er den re-
gion, der tilgo-
desesmest.
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Gentofte siger nej
til hegn
LOKALPLAN ///Alt formange ste-
der i Gentofte er hække erstat-
tetmed hegn, hvilket skaber et
mindre grønt bybillede. Det vil
et stort flertal i kommunalbe-
styrelsen nu sætte en stopper
for. Op til påske blev en ny lokal-
plan vedtaget, hvor det kræves,
at der plantes grønne hække ud
til vejene.
Forslaget kommer fra § 17, stk.
4-udvalget ”DetGrønneGen-
tofte”, hvor 10 borgere og fempo-
litikere har haft sæde.Mere end
hvert andet af de 129 høringssvar
er negative,men kunEnhedsli-
sten var imoddennye plan.•

Farvel til byrådet

NAVN /// Så sent som imarts var
det de folkevalgte i Sorø, der ved-
tog at skifte byråd udmeddet
lidtmere formelle kommunal-
bestyrelse.
Nu har et flertal i Haderslev
nået samme beslutning. Argu-
mentationen er den samme som
i Sorø: Byråd indeholder ordet
”by”, og kommunen er andet og
mere end byen.
Bag forslaget om at ændre nav-
net står Alternativets enlige
byrådsmedlem Bruno Jerup.
Danmark har lige nu 63 byråd
og 34 kommunalbestyrelser
samt en enkelt Borgerrepræ-
sentation. •

IA vinder stort i Grønland

KV21 ///Der blæser nye, ven-
streorienterede vinde over
grønlandsk kommunalpolitik.
Partiet Inuit Ataqatigiit (IA),
der er søsterparti til SF, blev
ved kommunalvalget i sidste
uge det største parti med hele
36,5 procent af stemmerne.
Samtidig vandt partiet en
borgmesterpost.
I hovedstadskommunen Ser-
mersooq kan borgmester Char-
lotte Ludvigsen (IA) fortsætte.
Det kan AneHansen (IA) også
i Qeqertalik. I sydkommu-
nen, Kujalleq, hvor Siumut
har siddet påmagten siden
2013, bliver Stine Egede (IA)
ny borgmester. Siumut behol-
der trods en lille tilbagegang
borgmesterposten i nordkom-
munen, Avannaata, hvor Palle
Jerimiassen siden 2017 har væ-
ret borgmester, ligesomMalik
Bertelsen (S) også fortsætter
som borgmester i Qeqqata.•

Undskyld, jeg siger det
lige ud.Men der bliver
simpelthen nødt til at
blive puttet nogetmere

intellektuel kapacitet ind i det her,
end det er tilfældet i øjeblikket.
Justitsminister NickHækkerup (S) under et samråd i Folketinget
om offentlighedsloven 8. april.

PELLE
DRAGSTED
tidligere folketings-
medlem (EL)
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