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Vil blackliste brodne sosu-kar
REGISTER ///Sagen om en sosu-hjælper på et plejehjem i Helsingør,
der ydmyger og filmer en ældre, dement kvinde, får nu Helsingørs
borgmester, Benedikte Kiær (K), til at efterlyse mulighed for at
sikre, at brodne kar ikke kan ansættes i ældreplejen igen.
– Jeg kunne godt ønskemig, at Folketinget kigger på, hvordanman
sikrer, at medarbejdere, der handler som vedkommende her, ikke
blot får et tilsvarende arbejde i en anden kommune, siger hun.
Når kommuner ansætter medarbejdere til ældreplejen, har demu-
lighed for at indhente referencer og straffeattester. Men da det ikke
altid sker, foreslår Benedikte Kiær en statslig ordning, der minder
om det nuværende autorisationsregister, hvor Styrelsen for Patient-
sikkerhed fører tilsynmed den enkelte sundhedsmedarbejder.
– Det handler om at ligestille og autorisere alle relevante fag inden
for social- og sundhedsområdet, siger hun.
En sådan ordning vil betyde, at medarbejdere, der er til fare for
patientsikkerheden, kan miste autorisationen på sammemåde,
som sygeplejersker og læger kan det.•

Jobcentres digitale
møder fortsætter
TELEFONMØDER ///Landets
jobcentre og a-kasser kan frem
til den 31. december fortsætte
med at afholde digitale og te-
lefoniske samtalermed ledige.
Detmeddeler beskæftigelses-
minister PeterHummelgaard
(S) i en pressemeddelelse, hvori
han understreger sin tilfreds-
hedmeddennyfundne fleksibi-
litet, sombåde sagsbehandlere
og ledige har været glade for.
Dispensationen gælder også
møder i kommunale rehabili-
teringsteams, der behandler
sager om jobafklaringsforløb og
ressourceforløb.•

V-politiker smidt ud af
byrådsgruppe
EKSKLUSION ///EnenigVenstre-
gruppe i Silkeborg har eksklu-
deret byrådsmedlemog folke-
tingskandidatGitteWillumsen.
Hunhar offentligt kritiseret et
kaotisk opstillingsmøde, hvor
hunblev valgt som folketings-
kandidat.Hendes udtalelser om
uenighederne omopstillings-
processen til Folketinget var
blevet formeget forVenstres by-
rådsgruppe.Derfor har gruppe-
formandFlemmingHeiberg (V)
givet hende besked om, at grup-
pen ikke længere kan samarbej-
demedhende.Hun fortsætter
nu som løsgænger i byrådet.•

tekst FREDERIKKE STOUSTRUP frst@kl.dk

Der var champagne og kransekage til kommunalbestyrelsesmødet i Hørsholm i sidste uge. Danmarks ældste byrådsmedlem
Fritz Reuther (V) fyldte nemlig 90 år. Den pensionerede advokat begyndte den politiske karriere i en sen alder, som 87-årig ved
valget i 2017. ”Jeg skulle egentlig ikke være med i noget parti. Men jeg skrev nogle læserbreve, som Venstre-formand Jørgen
Eirfeldt åbenbart godt kunne lide. Så han ringede og ville have mig til at stille op”, fortalte han til Sjællandske Nyheder. • tkn

motiv: LANDETS ÆLDSTE BYRÅDSMEDLEM tid: 15. SEPTEMBER 2020
fotograf: FRED JACOBSEN, SJÆLLANDSKE MEDIER
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Eksborgmester
vil være
regionsrådsformand
Tidligere borgmester og
nuværende byrådsmedlem
i Favrskov Anders G. Chri-
stensen (V) vil være regi-
onsrådsformand. Selvom
hans tid som borgmester
og nuværende post som
formand for teknik- ogmil-
jøudvalget ikke lige leder
tankerne hen på sundhed,
så har han et stort kend-
skab til området fra sin tid
som formand for KKR. På
et opstillingsmøde i okto-
ber skal det besluttes, om
han skal afløse tidligere
borgmester i Ikast-Brande
CarstenKissmeyer som
Venstres spidskandidat.
Senere på efteråret skal
Anders G. Christensen
være vikar i Folketinget.
Han ser ikke en formands-
post i Regionsrådet som en
hindring for at være folke-
tingskandidat. Dog vil han
ikke opstille til byrådsval-
get igen, hvis det lykkes.•

’ 3.051
kroner per indbygger er forskellen
mellem den kommune, der bruger
mest på idræt, folkeoplysning, kunst
og anden kultur, og den kommune,

der brugermindst.

Vil have Dybbøl Mølle på
finansloven
PENGEJAGT ///Dybbøl Mølle har
kulturhistoriske kvaliteter
som et nationalt symbol, og
derfor bør møllen komme på
Finansloven. Det mener Søn-
derborg Kommunes borgme-
ster, Erik Lauritzen (S), som
derfor har skrevet til både kul-
turministeren og Folketingets
Kulturudvalg. I 2019 bad in-
stitutionen Dybbøl Mølle om
et årligt tilskud på 400.000
kroner, og Erik Lauritzen er
derfor forundret over, at den
ikke er nævnt i regeringens
finanslovforslag. •

Aarhus sparer millioner
på onlinemøder
MØDEBESPARELSER /// På under et
halvt år har Aarhus Kommune
afholdt 567.104 onlinemøder
på platformen Teams.Møder-
ne sparer de ansatte formeget
transporttid, hvilket svarer til
en besparelse på 85millioner
kroner, ifølge beregninger fra
borgmesterens afdeling. Derfor
vil Venstre nu have analyseret
brugen af online platforme. Et
estimat viser, at kommunen i
fremtiden vil kunne afholde
cirka 400.000møder årligt, sva-
rende til en besparelse på 53,7
millioner kroner.•

V-flugt fra Tønder
FANEFLUGT ///Byrådsmedlem i
TønderKommuneDaisyDahl
(V) har somdet femtemedlem
meddelt, at hun ikke genopstil-
ler forVenstre.Hunkan ikke se
sig selv i det Venstre, somborg-
mesterkandidatMartin Iversen
står i spidsen for, siger hun i en
pressemeddelelse. Balladen i
Venstre har stået på, siden er-
hvervsmandenMartin Iversen i
juni ved et drive in-opstillings-
møde blev valgt som spidskan-
didat foran den siddende borg-
mesterHenrik Frandsen.
– Det her handler ikke om, at
jeg ikke anerkender den demo-
kratiske proces,mendet hand-
ler om, at jeg tager dyb afstand
tilmåden, de sidste halvandet
års stridigheder og kampen
ommagt er foregået på, skriver
DaisyDahl.
FemafVenstres 14 byrådsmed-
lemmer harmeldt ud, at de ikke
vil genopstille. Borgmester
Henrik Frandsenhar gentagne
gange sagt, at han fortsætter i
politik. Omdet bliver på en egen
liste, somVenstre-mand eller
en helt tredje løsning er uvist.•

Al opbakning til
de kvinder, der
siger fra overfor
sexisme og chi-
kane i dag.
Astrid Aller (SF), medlem af
Borgerrepræsentationen (i
København). Blev udsat for en
sexistisk kommentar til et kom-
munalpolitisk topmøde.

ANDERS G.
CHRISTENSEN
(V)

KL skifter til virtuelle konferencer
HJEMMEKONFERENCE /// Resten af året skal alle KL’s konferencer og
større arrangementer afholdes virtuelt. Det er blevet besluttet, fordi
flere kommuner lige nu arbejder ud fra et udvidet forsigtighedsprin-
cip på grund af det stigende corona-smittetryk.
– Den væsentligste årsag til, at vi holder for eksempel vores
konferencer, er at videndele og skabe faglig udvikling på tværs af
kommunerne. Denmulighedmå ikke gå tabt, og derfor har vi be-
sluttet at omlægge det hele til virtuelle koncepter resten af året, så
vi fortsat kan samle flest muligt mennesker, siger administrerende
direktør i KL, Kristian Wendelboe, og fortsætter:
KL har allerede flere fysiske arrangementer undervejs, og de tilmeld-
te vil snart få besked om, hvordan arrangementerne afholdes. •
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