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Pris for rygestop-indsats
SUNDHEDSPRIS ///Ni storkøbenhavnske kommuner, de praktiseren-
de læger og to hospitaler er årets vindere af Den Gyldne tråd.
Prisen, som blev overrakt på KL’s årlige sundhedskonference, fik
parterne for deres samarbejde om at få flere til at lægge cigaret-
terne på hylden. Samarbejdet, som hedder ”Bliv en vinder uden to-
bak”, har været i gang siden 2014, og i alt 3.000 borgere har været
på rygestopforløb. 77 procent af dem, der gennemførte forløbet,
er blevet røgfri, og 49 procent er stadig røgfri efter seks måneder.
I starten var det svært for kommunerne at rekruttere deltagere til
rygestoptilbud, men efter at hospitalerne systematisk har henvist
rygerne, er billedet ændret.
Rygestoprådgiverne, som er blevet opkvalificeret undervejs, får en
stor del af æren for det gode resultat.
Prisen uddeles af nyhedsbrevet Kommunal Sundhed, og den
gives for et nyskabende initiativ i det nære sundhedsvæsen. •

Lav kvalitet i børnehaver
MÅLING /// I seks procent af
landets børnehaver halter
det med kvaliteten. Her taler
pædagogerne ikke pænt til
børnene, der er lang ventetid
til aktiviteter ogmangel på
legetøj i stuen. Det fremgår af
en undersøgelse foretaget af
Danmarks Evalueringsinsti-
tut, EVA, som er den første af
sin art. Resultatet er ikke godt
nok, siger kontorchef for Børn,
Unge og Folkeskole i KL, Peter
Pannula Toft, som opfordrer
kommunerne til at tjekke de-
res dagtilbud en ekstra gang.•

Ny formand i HK
KONGRES ///Formanden gennem
ni år iHKKommunal Sydjyl-
land, LeneRoed, bliver ny for-
mand forHKKommunal. Lene
Roed slog tirsdag i sidste uge
sinmodkandidat, JensRastrup
Andersen, i et kampvalgmed
278 stemmermod 100 påHK
Kommunals kongres i Ny-
borg. Lene Roed har arbejdet
for Vejle Kommune, primært i
skatteforvaltningen.Hun aflø-
ser Bodil Otto, som har været
formand siden 2008. Mads
Samsing fortsætter som næst-
formand. •
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Mandag i sidste uge var der Ungdomsparlamentsdag på Christiansborg. Her indtog 179 udvalgte elever fra 60 skoler Fol-
ketinget for at give svar på, hvad landets 8. og 9. klasser gerne vil ændre i samfundet. Fem lovforslag endte med at blive
”vedtaget” af de unge selv – de handlede blandt andet om stop af plastikproduktion, fængselsstraf for grooming og om et
nyt fag om ungesmentale sundhed. • ksp
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Struers tidligere kommu-
naldirektør,Mads Gam-
melmark, er sigtet for
mandatsvig veduberettiget
at have brugt et kommu-
naltMastercard 174 gange.
I alt har han brugt 123.098
kroner til formål, som er
kommunen uvedkom-
mende. Pengene er gået til
alt fra cafebesøg, kontant
hævning og til dagligvare-
indkøb. Ogmisbruget skal
være foregået i perioden
2017-2019.
Anklagemyndigheden vil
kræve den tidligere kom-
munaldirektør fængslet
for overtrædelse af straf-
felovens paragraf 280. Her
er strafferammen fæng-
sel i op til et år og seks
måneder. Dertil kommer
erstatningskrav.
Mads Gammelmark fra-
trådte officielt sin stilling
grundet sygdom i august
2019.
NDKhar været i kontakt
medMads Gammelmark,
men han har ingen kom-
mentarer til sigtelsen.•

’ 440
af de i alt 787 sager, der har

været for Ungdomskriminalitets-
nævnet i løbet af det første år, har

handlet om vold.

Skiftedag i Rødovre
SLUTDATO ///Rødovres borgme-
ster gennem25 år, ErikNielsen
(S), stopper i forbindelsemed
kommunalbestyrelsesmødet
31.marts. Socialdemokraterne
har absolut flertal, og derfor lig-
ger det lige for, at viceborgme-
ster Britt Jensen (S) overtager
posten.
67-årige Erik Nielsenmeddelte
tilbage i august, at han ikke gen-
opstiller til næste valg i 2021.
Til den tid vil han have været i
lokalpolitik i 32 år.
Erik Nielsen har været både
næstformand og formand i KL’s
bestyrelse.•

To nye topchefer
ANSÆTTELSER ///Faaborg-Midt-
fyn ogFrederiksberg har fået
nye kommunaldirektører. I
Faaborg-Midtfyn har et enstem-
migt ansættelsesudvalg valgt
kommunens hidtidige arbejds-
markeds-, by- og kulturdirektør,
Helle VibekeCarstens.Hun ef-
terfølgerHeleneBækmark, som
blev afskediget. Frederiksberg
har ansat StigHenneberg somny
kommunaldirektør.Han kom-
mer fra rådgivervirksomheden
Struensee&Coog er den sjette
kommunaldirektør inklusive de
konstituerede i stillingen inden
for de seneste 10 år.•

Vordingborg og de unge
KÅRING ///Vordingborg Kom-
mune har i konkurrence med
syv andre kommuner vundet
prisen som Årets Ungdoms-
kommune. Dansk Ungdoms
Fællesråd står bag prisen, og
den gives med henvisning til,
at Vordingborg er god til at
inddrage de unge og give dem
indflydelse på kommunens
udvikling. Vordingborg har
blandt andet holdt ungefol-
kemøde påMøn og etableret
Campuscaféen, som er et mø-
dested for kommunens unge.
Kommunen har desuden en
demokratiuge, hvor de ældste
klasser i folkeskolen stiller
forslag og stemmer om dem.
Det forslag, der får flest stem-
mer, kommer i byrådet. De-
mokratiugen har blandt andet
betydet, at unge under 18 år
kan få arbejde på plejehjem i
såkaldte spirepladser.
Med ungeprisen følger 10.000
kroner.•

Rige
nordsjæl-

lændere og velbe-
slåede københav-
neremådele deres
overflodmed re-
sten af landet. For
sammenhængs-
kraftens, for vel-
færdssamfundets,
kort sagt for fæl-
lesskabets skyld.
Økonomiprofessor Bent Greve i
Berlingske Tidende

MADS
GAMMELMARK
Sigtet for mandatsvig

Budgettet holder 99,97 procent
ØKONOMI /// Kommunerne budgetterer med at bruge 262,4 mil-
liarder kroner på serviceudgifter i 2020. Dermed overholder de
med 99,97 procent den ramme, som de har aftalt med regerin-
gen. KL’s formand borgmester Jacob Bundsgaard (S), Aarhus, er
meget tilfreds med resultatet, som er nået i en tid med stort pres
på kommunerne fra de forventningsfulde borgere.
I BUPL er formand Elisa Rimpler ikke helt så tilfreds som KL-for-
manden. Hun henviser til en budgetgennemgang, som BUPL har
lavet. Den viser, at kommunerne samlet set bruger 200millioner
kroner færre på børneomådet end sidste år, når man korrigerer
for det stigende børnetal, og på trods af en halv milliard kroner til
forbedring af normering i børnehaver og vuggestuer. •


