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Trækker Morsø og KL i retten
ARBEJDSRET ///FOAmener, det er et klokkeklart overenskomstbrud,
når flere kommuner kræver coronatest af medarbejderne i fritiden
og i medarbejdernes ferie. Fagforeningen trækker nu KL og Morsø
Kommune i Arbejdsretten.
Der har været holdt både lokale og centrale forhandlinger om
situationen. Men både Morsø Kommune og KL har stået fast på, at
corona-tests om nødvendigt foregår i fritiden. Ifølge FOA har man
henvist til, at medarbejderne bør udvise samfundssind.
Men FOA’s forbundsformand Mona Striib indvender, at hvis der er
nogen, der har vist samfundssind, så er det frontlinje-personale i
for eksempel ældreplejen. På Mors er der eksempler på, at med-
lemmer har modtaget en sms i ferien med krav om at køre små 30
kilometer til Thisted for at lade sig corona-teste, siger Mona Striib.
Hun understreger, at Morsø ikke er det eneste sted, og der er flere
sager på vej. •

Ens sortering for alle
AFFALD ///Miljøminister Lea
Wermelin (S) vil standardisere
kommunernes affaldssortering
og sender nu enny affaldsbe-
kendtgørelse i høring. Den sæt-
ter rammerne for, hvordan kom-
munerne skal sortere affaldet
ens. I dag er der stor forskel på,
hvordan de enkelte kommuner
sorterer og indsamler affald. Alt
formeget affald iDanmark går
op i røg og udlederCO2 i stedet
for at blive genanvendt. Ifølge
ministeriet er danskerne dem i
Europa, som smidermest hus-
holdningsaffald ud.•

4
tekst THOMAS KOKHOLM, tkn@kl.dk

Natten til den 4. september forsvandt afspærringen ved de grænseovergange, som siden 14. marts har været lukkede på grund
af coronasituationen. Der er i alt 13 grænseovergange i hhv. Tønder og Aabenraa Kommuner. Efter grænselukningen i marts var
kun tre overgange farbare og siden blev yderligere to åbnet. Men nu er det altså muligt at bruge alle 13 overgange. • ksp
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Dropper bredbåndspulje
FINANSLOV ///Regeringen forsø-
ger igen at droppe bredbånds-
puljen. De 100millioner kroner
var ikke inkluderet i regeringens
finanslovsforslag, somblev præ-
senteret i sidste uge. ”Der er ikke
brug for dem”, sagde finansmini-
sterNicolaiWammen.Mendet
er der ikke enighed om. Land-
distrikternes Fællesråd kalder
det en ”katastrofe”, hvis bred
båndspuljen bliver sløjfet. Pen-
gene til hurtigere bredbånd i de
tyndest befolkede områder blev
sidste år sikret i aftalen, somEL,
SF, Alt. ogR stod bag.•
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Turister for to milliarder

TURISMEPLAN /// 17 kommu-
ner står bag udviklingsplan
for turismenpå Sjælland og
øerne, som skal øge turismeom-
sætningenmed tomilliarder
kroner fremmod2025. Ifølge
planen skalman i perioden øge
antallet af overnatningermed
enmillion fra de 4,8millioner
overnatninger i 2019.
Bag planen stårDanskKyst- og
Naturturisme, turismeorga-
nisationerne på Sjælland og
øerne, KKRSjælland, somer et
samarbejdemellemkommu-
nalbestyrelserne i de 17 kom-
muner i Region Sjælland, samt
Realdania.•

KL laver ”lukkeliste”
VARM SAG ///Det er en varm kartoffel at få tilpasset forbrændings-
kapaciteten i Danmark. Men det er bedre, kommunerne selv
finder ud af det, frem for at staten gør det, mener man i KL. Derfor
besluttede KL’s bestyrelse på seneste bestyrelsesmøde at påtage
sig opgavenmed at udarbejde en liste over, hvilke kommunalt
ejede forbrændingsanlæg der skal lukkes ned inden 2030. Men
det bliver på visse betingelser, siger KL’s næstformand, borgme-
ster i Kalundborg Martin Damm (V).
– Vi kan godt lave en foreløbig liste til 1. januar. Men den skal un-
derkastes en politisk proces, og det skal der være tid til. Der er en
helt masse processer rundt omkring, og derfor kan vi ikke lave en
endelig liste før sommeren 2021. Det kræver noget knofedt, og det
bliver ikke nemt, siger han.
Derudover ønsker KL, at de involverede kommuner holdes økono-
misk skadesløse•

Vil udfordre den
røde dominans

OleBirkOlesenerLiberal
Alliances spidskandidat til
borgerrepræsentationen
vedkommunalvalget i 2021.
IBerlingskeudtrykkerhan
”forundring”og ”skuffelse”
over, hvor lavt deblåpartier
prioriterer at erobrehoved-
stadskommunen.Efterhans
meningburdedeopstille de-
resmest kendtekandidater i
København.
–Jeg synes ikke,mangør
nok for at brydeden røde
dominans iKøbenhavn.Vi
borgerlige står ikke særlig
godt i hovedstaden, ogder-
forhar vi enekstra interesse
i at stillemednoglekandi-
dater, somalmindeligemen-
nesker faktiskkender, siger
altsåOleBirkOlesen.
Han flytter samtidig folke-
tingsvalgkreds tilKøben-
havn.Til avisen forklarer
han, at det er led i en storby-
oprustning forLiberalAl-
liance.Partiet gikmarkant
tilbage vedvalget sidste år.•

’ 355,3
millioner kroner fik 18 kommuner i
særtilskud fra puljen for vanskeligt

stillede kommuner.

Verdensmål oversat

VERDENSMÅL ///Forskere siger
det, borgerne siger det, og kom-
munerne siger det også: Ver-
densmålene er vigtige. 83 pro-
cent af kommunerne arbejder
nu aktivt med FN’s Verdens-
mål, og den nye rapport Vores
Mål, som er udarbejdet af Dan-
marks Statistik og 2030-pane-
let, kan blive et vigtigt værktøj
til at omsætte de globale mål
til lokal handling. Rapporten
fastsætter 197 målepunkter, og
det er et oplagt sted at finde in-
spiration til lokale handlings-
planer, mener Laila Kildesga-
ard, direktør i KL ogmedlem af
2030-panelet.•

Lukkethed skal begrundes
BYRÅDET ///Dagsordenen til
mødet i Ikast-Brande Byråd 22.
juni indeholdt hele 25 punk-
ter, der var lukket for offentlig-
heden. Det har numedført, at
forvaltningen har udarbejdet
et notat, der beskriver, hvornår
en sagmå behandles for luk-
kede døre.
”Hensynet til at opnå en fri og
åben debat kan ikke begrunde
en dørlukning, og en sag kan
ikke behandles for lukkede
døre, alene fordi byrådet anser
det for hensigtsmæssigt”, hed-
der det ifølge Vejle Amts Folke-
blad i notatet.
Samtidig understreges det, at
beslutningerne på de lukkede
punkter bagefter skal offent-
liggøres, og at det bagefter skal
vurderes, om den enkelte sag
kan åbnes for offentligheden
efter politikernes behandling
af den. Det skete kun i to til-
fælde efter juni-mødet i Ikast-
Brande Byråd.•mdbr

Jeg er glad på
mine borgeres
vegne, men også
på vegne af hele
den her udveks-
ling, der foregår
over grænsen.
Thomas Andreasen (V), borg-
mester i Aabenraa, til DR om
grænseåbningen fredag.

OLE BIRK
OLESEN
er kørt i stilling i
København for LA
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