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Forkaster ny styreform
STYREFORM /// Partierne uden om Socialdemokratiet i Københavns
Kommune vil pålægge overborgmester Frank Jensen (S) at med-
dele regeringen, at der ikke ønskes en ny styreform i kommunen.
Det er Enhedslisten, Alternativet, Radikale, SF, Venstre, Konser-
vative, DF og LA, der er gået sammen om forslaget, efter det kom
frem, at regeringen i sit udspil til en ny udligningsreform åbnede
op for en ændring af styreformen i København, Aarhus, Odense
og Aalborg. De fire kommuner styres efter et mellemformstyre
med fagborgmestre eller rådmænd som chefer for de forskel-
lige fagområder. Udspillet lægger op til, at fagborgmestrene og
rådmændene ikke længere skal lede hver deres forvaltning, men i
stedet indgå i en fælles ledelse. Det har vakt harme hos partierne
i København. Demener ikke, at hele den kommunale forvaltning
og administrationen af kommunens samlede budget skal samles
alene under overborgmesteren. •

Aalborg indfører
førerløse busser
TRANSPORT ///Framarts tril-
lerDanmarks første førerløse
busser ned ad den 2,1 kilometer
langeAstrupsti i AalborgØst.
AalborgKommunehar indført
busserne for at skabe en lettere
adgang til lokalområdets akti-
viteter og tilbud.De førerløse
busser opfylder dermedFN’s
verdensmål omat gøre lokal-
samfund inkluderende, sikre
og bæredygtige. Busserne be-
mandes i første omgangmed en
operatør for at vænne brugerne
til den førerløse teknologi.•

Officer bliver direktør

NYT JOB /// Peter Karm bli-
ver ny kommunaldirektør i
Haderslev. Han kommer fra
en stilling som vicekommu-
naldirektør i Vejle Kommune,
hvor han siden 2007har været
ansat i forskellige ledende stil-
linger. Inden da arbejdede han
som økonomichef ogmedlem
af sygehusledelsen på Sygehus
Sønderjylland. Peter Karm
har også været økonomichef i
Bygma-koncernen. Derudover
er han reserveofficer i hæren
og har undervist påHærens
Sergentskole.•
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Samsøs borgmester, Marcel Meijer (S), var blandt de 169 borgere, der modtog deres nye danske statsborgerskab ved den
første grundlovsceremoni på Aarhus Rådhus. Med turen til Aarhus slap den hollandskfødte borgmester for at give sig selv et
håndtryk og kunne i stedet give Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard (S), det obligatoriske håndtryk. •gij
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Støjbergs tidligere
spindoktor får kom-
munalt topjob
Mark Thorsen, tidligere
særlig rådgiver for udlæn-
dinge- og integrations-
minister Inger Støjberg
(V), er blevet ansat som
ny kommunikations- og
formidlingschef i Frede-
riksberg Kommune. Den
37-årige statskundskabs-
uddannedeMark Thorsen
har en lang fortid bag sig
på Christiansborg. Han
var også rådgiver for Inger
Støjberg, da hun fra 2009
til 2011 var beskæftigelses-
minister. I sit nye job bliver
han daglig leder for både
kommunikationsafdeling-
en og borgmesterkontoret.
Det indbefatter blandt
andet pressehåndtering,
taleskrivning og politisk
rådgivning af borgmester
SimonAggesen (K). Som
følge af sit nye job siger
MarkThorsen farvel til job-
bet sompolitisk kommen-
tator påEkstra Bladet.•

’ 262,5
milliarder kroner forventer

kommunerne at bruge på service-
udgifter i år. Det viser VIVE’s

kommunetal for 2020.

Arbejdspres nedlægger
lokalliste
ARBEJDSPRES ///Arbejdsbyrden
ved at sidde i byrådet i Rebild
Kommune og samtidig være
formand for 3F i Aalborg er
blevet for meget for Allan Busk.
Han har derfor valgt ikke at
genopstille til næste valg. Det
betyder også, at lokallisten
Den Sociale Fællesliste, som
han var med til at stifte i 2013,
nu bliver nedlagt. Partiets fire
medlemmer i Rebild byråd er
nu enten løsgængere eller skif-
tet til andre partier. Ved sidste
kommunalvalg fik Allan Busk
1.776 stemmer. •

Bevarer abonnement
på Filmstriben
KULTUR /// Politikerne iKøben-
havnsKommunes kultur- og
fritidsudvalg ville opsige abon-
nementet på bibliotekernes
fælleskommunale filmtjeneste,
Filmstriben.De har nuændret
mening, fordi opsigelsen var ba-
seret på forkerte tal. Ifølge for-
valtningen var der kun 50.000
brugere iKøbenhavn.Men tallet
viste sig at være forkert. Det rig-
tige tal viste sig at være 220.000
brugere.Hvis opsigelsen var ført
ud i livet, ville københavnerne
somde eneste i landet ikke læng-
ere kunne brugeFilmstriben.•

Test bliver frivillige
for de fleste
NATIONALE TEST /// Partierne
bag folkeskoleforliget har af-
talt, at der skal laves et nyt
evaluerings- og bedømmelses-
system til skolerne. Indtil det
er på plads, skal kun de fagligt
dårligste skoler gennemføre
de nationale test. De nationale
test, der blev indført i 2010, har
været stærkt omdiskuteret, og
en rapport fra Vive viser, at de
nationale test er upræcise på
elevniveau. Fra lærerside har
det været kritiseret, at testene
ikke fungerer efter hensigten
sompædagogisk redskab.Men
de kan være et godt styrings-
redskab for skoler og kommu-
ner. For dette skoleår betyder
aftalen, at skolerne fårmulig-
hed for ikke at gennemføre de
nationale test i udvalgte fag el-
ler alle fag og klassetrin. De 20
procent af skolerne, som klarer
sig dårligst i dansk ogmatema-
tik ved afgangseksamenerne,
skal stadig gennemføre de nati-
onale test. Derudover gennem-
fører et repræsentativt udsnit
af landets klasser de nationale
test, så det ermuligt at følge
det faglige niveau.•

Detminder
migmeget

omnazisme, hvor
man for at komme
i brød og arbejde
skulle hellige sig
en bestemt poli-
tisk ideologimod
ens overbevisning.
Thomas Andresen (V),
borgmester, Aabenraa, om
håndtryksceremonierne til DR

MARK THORSEN
Ny kommunikations-
og formidlingschef
på Frederiksberg
Rådhus

Penge fundet til flere pædagoger
MINIMUMSNORMERINGER /// Første skridt er taget mod det nor-
meringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer.
Regeringen har sammen med støttepartierne aftalt at udmønte
de 500 millioner kroner i 2020, der med finansloven blev afsat til
bedre normeringer.
De afsatte midler muliggør ansættelse af mindst 1.050 fuldtids-
ansatte pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagog-
medhjælpere i daginstitutionerne. Midlerne i 2020 bliver fordelt
imellem kommunerne efter, hvor mange 0 til 5-årige børn kom-
munen forventes at have. Der bliver altså ingen ansøgningsproces
for kommunerne. Ifølge aftaleparterne sker det på denmåde for at
lave en ”ubureaukratisk” udmøntningsmodel. Der blev på finans-
loven for 2020 afsat 500 millioner kroner til bedre normeringer.
Aftalen er, at det tal stiger til 1,6 milliarder kroner i 2025. •


