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Bedre indeklima i skoler
INDEKLIMA /// Bedre luft kan være på vej til skoleelever landet
over. Realdania har de seneste tre år arbejdet for at forbedre
indeklimaet på landets skoler i tæt samarbejde med forskere,
fagprofessionelle og 12 udvalgte kommuner. Men flere kommu-
ner skal i gang med at arbejde strategisk med indeklimaet, og
derfor går Realdanias kampagne nu ind i en ny fase. Med en ny
pulje på over 20 millioner kroner skal der blandt andet etableres
et rejsehold, der skal rundt i landet og hjælpe flere kommuner
med det strategiske arbejde.
Derudover udgiver Realdania en håndbog med erfaringer fra de
første 12 kommuner. Og så skal der sættes nye undersøgelser
i gang, som kan generere mere viden om, hvordan brugen af
klasselokaler kan bedre indeklimaet.
– Med de første 12 kommuner er vi kommet godt i gang, men
vi vil gerne endnu længere ud og hjælpe flere i gang, siger Nina
Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania. •

OK21 godkendt på stribe

OK21 ///Forhandlingsfælles-
skabet, der håndterer de kom-
munale og regionale forhand-
linger, har givet sin endelige
godkendelse til OK21-aftalen.
85,7 procent af lærerne og 82
procent af pædagogerne har
stemt ja, og 75,5 procent af
FOA’s medlemmer har ligele-
des stemt for overenskomst-
aftalen. Faktisk er overens-
komstforløbet på det offentlige
område nu afsluttet. Kun
medlemmerne i Dansk Syge-
plejeråd og Radiografrådet har
stemt nej til deres overens-
komstaftaler.•

tekst ANNA TÖRNQVIST JENSEN, antj@kl.dk

Hvert forår fisker By & Havn flere ton affald op fra bunden af Københavns havn, og i år er ingen undtagelse. 299 cykler, 178
elløbehjul, 44 dæk og ti pengeskabe var blot nogle af de genstande, der i 2020 blev fisket op. Sidste år tog det ti dage at gøre
Københavns havn ren. • gij
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Haderslev får
kommunalbestyrelse
NAVNESKIFT ///Til november
vælger borgerne i Haderslev
ikke et nyt byråd, men en kom-
munalbestyrelse. Et flertal i
Haderslev har nemlig besluttet
at ændre navnet på den folke-
valgte forsamling. Bag forsla-
get om at ændre navnet står
Alternativets byrådsmedlem
Bruno Jerup, og argumentet
for navneskiftet er, at byråd
indeholder ordet ’by’, og kom-
munen er noget andet og mere
end byen og skal fremstå som
en samlet enhed her 15 år efter
kommunalreformen. •
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Bystyre stopper med at
opkalde veje efter mænd
LIGESTILLING ///Flere veje i Ber-
gen skal opkaldes efter kvin-
der. Det rødgrønne flertal i den
norske kommune vil med en ny
vedtagelse stoppemed at opkal-
de nye veje eftermænd, indtil
der er ligemange veje opkaldt
efter kvinder ogmænd. Ber-
gens initiativ har affødt stærke
reaktioner landspolitisk, og i
november vakte det ligeledes
debat herhjemme, da KV-kan-
didatenKirsten Lee (R) fore-
slog, at Frederiksberg Kommu-
ne skulle opkalde lige såmange
gader efter kvinder som efter
mænd.•

Greves Facebook-side er lukket
for byrødder og kandidater
DEBAT ///Greves politikere og kandidater til KV21 skal holde sig fra
kommunens Facebook-side. For at sikre en god dialog påGreve
Kommunes Facebook-side har byrådspolitikerne nemlig tidligere
mundtligt indvilget i ikke at kommentere på kommunens opslag på
siden. Nu har et flertal i økonomiudvalget besluttet at gøre aftalen
skriftlig og desuden inkludere kandidater til KV21, der altså heller
ikkemå debattere på siden.
Det harmødt skarp kritik fra det konservative byrådsmedlemBir-
gitte Klintskov Jerkel, sommener, det handler om ytringsfrihed. Det
argument afviser Venstres ene af tomedlemmer i økonomiudvalget,
Marc Genning, dog.
– Vi siger ikke, at de ikkemå give deresmening til kende. Vi siger
bare, at Greve Kommunes Facebook-side er til information til bor-
gerne og ikke til politisk debat, siger han. •

Byrådsmedlem
vikar for Khader
VIKAR ///MadsAndersen
(K), der er byrådsmedlem
iKøge, skal i Folketinget
somafløser forNaserKha-
der, der har sygemeldt sig.
– Lige fra jeg var 12 år, har
jeg drømt om etmeget
særligt øjeblik. Dét øje-
blik, hvor jeg kunne kalde
migmedlem af Folketin-
get. For de fleste hænger
en sådanmelding sam-
menmed, at der har været
et valg.Men nårman er 1.
suppleant til Folketinget,
kan det komme lige plud-
selig, skriverMads Ander-
sen på Facebook.
Naser Khader har syge-
meldt sigmed stress efter
en række kritiske artikler
i Berlingske, der har om-
talt hans ageren i debatter
på de socialemedier.
Mads Andersen blev som
20-årig i 2009 valgt til
byrådet i Køge for første
gang. Han er i øjeblikket i
gangmed sin tredje perio-
de som byrådsmedlem.•

20
millioner kroner er
det beløb, dermu-
ligvis er svindlet for
i boligforeningen

Østjysk Bolig. Aarhus
Kommune har nu
afsat bestyrelsen i
boligforeningen.

Tilsyn skal granske
borgmesterannonce
KRITIK ///En annonce finansie-
ret af Odense Kommunemed
et billede af borgmester Peter
Rahbæk Juel (S) og teksten
”Odenses borgmester Peter
Rahbæk Juel cykler hver dag til
og fra sin arbejdsplads på råd-
huset.Man skal bidrage, hvor
man kan i klimakampen,mener
han”, har fået sindene i kog hos
den borgerlige opposition i by-
rådet. SørenWindell (K), der er
ældre- og handicaprådmand i
byrådet, vil indbringe sagen for
det kommunale tilsyn under
Ankestyrelsen for at få afdæk-
ket, om annoncen er lovlig.•

To byrødder med
i Løkkes netværk
KV21 ///Tomedlemmer af Sorø
Kommunalbestyrelse har
meldt sig ind i tidligere stats-
minister Lars Løkke Rasmus-
sens netværk ”Det politiske
mødested”. SelvomLars Løkke
kun har annonceret dannel-
sen af et nyt parti, bevæger de
to kommunalbestyrelsesmed-
lemmer sig allerede i retning af
at præsentere det kommende
parti i den kommunale verden.
– Nu er vi jo ret tæt på kom-
munalvalget, så det er ikke
sikkert, at der når at blive dan-
net et parti inden da.Men vi
harmeldt os ind i Det politiske
mødested, fordi Lars Løkke
Rasmussens tanker flugter
rigtig godtmed det, vi vil med
Frigængerne. Og hvis det kom-
mende parti fortsat flugter
med vores egne tanker om
politik, så vil vi højst sandsyn-
ligt ogsåmelde os ind i partiet,
fortæller PiaHvid, der sammen
med sin kollega Niels Aalbæk
Jensen harmeldt sig ind i Lars
Løkkes netværk.
I dag repræsenterer de begge
deres egen liste Frigængerne.•

MADS
ANDERSEN (K)

”Good on paper – shit
on grass”. God på papir,

dårlig i virkeligheden.
Herning-borgmester Lars Krarup (V) om den udskældtemodel for
automatisk nedlukning
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