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Direktør fritaget for tjeneste
FYRING ///Økonomiudvalget i Bornholms Regionskommune har
fritaget koncerndirektør Claus Steensgaard Jensen for tjeneste
indtil videre. Kommunalbestyrelsen skal senere tage stilling til,
om samarbejdet med direktøren skal ophøre. Det fremgår ikke
af oplysningerne fra Bornholms Regionskommune, hvorfor han
er fritaget for tjeneste, men ifølge en mailkorrespondance, som
Bornholms Tidende er i besiddelse af, har kommunaldirektøren
med borgmesterens opbakning taget initiativ til at indlede en
afskedigelsessag som en udløber af et kuldsejlet anlægspro-
jekt i ø-kommunen. Mailkorrespondancen blotlægger stridighe-
der mellem de to direktører om, hvorvidt koncerndirektøren har
gjort indsigelser mod økonomien i det kuldsejlede Snorrebak-
keprojekt. Koncerndirektøren mener, at han har gjort indsigel-
ser mod både økonomien i projektet og mod håndteringen af
en række anmodninger om aktindsigt fra medier og lokalpoliti-
kere i projektet. •

Aarhus vil trække politi-
anmeldelse af TV 2 tilbage
ELSE-SAG ///Aarhus Kommune
vil trække en politianmeldelse
af fire TV 2-journalister tilbage.
De blev politianmeldt i sommer,
efter deres dokumentar viste
skjulte optagelser fra Plejehjem-
met Kongsgården i Aarhus. Det
er formeltmagistraten i Aarhus,
dermandag i denne uge skal tage
stilling til, om anmeldelsen skal
trækkes tilbage. Selvom politian-
meldelsen bliver trukket tilbage,
er det op til politiet, om sigtel-
serne af de fire journalister også
skal frafalde.•

Tidligere MF’er vikarierer
som rådmand
VIKARTJANS /// Per Clausen
(EL), tidligere folketingsmed-
lem, er blevet rådmand i Aal-
borg for en kort bemærkning.
Hans partifælle Lasse P. N. Ol-
sen, der normalt bestrider po-
sten som rådmand for miljø og
energi, er nemlig gået på barsel
i fire måneder. I mellemtiden
passer Per Clausen altså butik-
ken. Per Clausen har siddet i
byrådet i Aalborg siden valget i
2013, hvor han som landskendt
profil blev partiets stemme-
sluger. •
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Det var historiske billeder, der rullede over tv-skærmen, da de første knap 10.000 coronavacciner blev kørt ud til udvalgte
plejecentre mellem jul og nytår. Flere steder blev vaccinerne modtaget med klapsalver af beboere og personale. Her er det
omsorgscentret Kærbo i Ishøj, sommodtager de allerførste leverancer. I sidste uge var alle, der ønskede det, blevet vac-
cineret første gang på landets plejehjem. • ksp

motiv: FØRSTE VACCINER ANKOMMER tid: 27. DECEMBER 2020
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Kommuner får dispensation
til at hjælpe foreninger
STØTTE ///Også i 2021 får kommunerne lov til at udbetale tilskud
til foreninger, selvom aktiviteterne er lukket ned eller foregår på
meget lavt blus på grund af corona. Det har kulturminister Joy
Mogensen (S) meddelt KL og landets kommuner i et brev. Deri op-
fordrer hun kommunerne til at benytte dispensationsmuligheden,
så idrætsklubber, aftenskoler og lignende kan komme igennem
krisen. Dispensationen blev indført i marts 2020 og er nu forlæn-
get indtil udgangen af februar 2021. Ifølge Danmarks Idrætsfor-
bund DIF giver det håb ”i en brutal tid”, at regeringen bakker op
med tiltag som dette. De senest udmeldte restriktioner betyder
blandt andet, at forsamlingsforbuddet er blevet strammet til fem
personer, ligesom der ikke længere er undtagelser til forsamlings-
forbuddet. Det vil sige, at det meste holdsport og foreningsliv ikke
kan fortsætte, før forsamlingsforbuddet er ophævet. •

Fritaget for tjeneste
Fredericias kommunaldi-
rektør Annemarie Zacho
Broe er fritaget for tjene-
ste. Det sker, efter kom-
munens økonomiudvalg
har fået en delstatus på
en igangværende advoka-
tundersøgelse af forløbet
omkring et byggegrund-
salg til nu tidligere borg-
mester Jacob Bjerrega-
ard (S). Grundsalget, der
skete i 2016, blev genstand
for opmærksomhed, da
Ekstra Bladet afdækkede
uregelmæssigheder i for-
løbet, hvor forvaltningen
sidenhen har erkendt at
have begået fejl. Advo-
katundersøgelsen skal
afdække, om kommunen
har begået andre fejl, li-
gesomAnkestyrelsen har
udbedt sig oplysninger i
sagen. Fredericia Kom-
mune har ingen yderligere
kommentarer til sagen
med henvisning til, at det
er en personalesag.•
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Risikoniveau
5 er Danmark
nået op på. Det
betyder, at der
er udbredt coro-
nasmitte i sam-
fundet, og at der
er risiko for, at
sygehusvæsenet
når sin kapaci-
tetsgrænse.

Tidligere KL-formand
Evan Jensen er død
DØDSFALD ///Tidligere Lejre-
borgmester og KL-formand
Evan Jensen (V) er kort før jul
gået bort efter længere tids syg-
dom.Han blev 90 år gammel.
Han var imere end 30 år borg-
mester i Lejre, og i en årrække
kørte han parløbmed Thorkild
Simonsen (S) om formandspo-
sten i KL. Evan Jensen var for-
mand fra 1982 til 1986 og igen
fra 1994 til 1998. I denmel-
lemliggende periode var han
næstformand. I alt fire valgpe-
rioder skiftedes Evan Jensen
og Thorkild Simonsen om at
være formand og næstformand
i kommuneforeningen.•

Fagborgmester: Flere
tests i ældreplejen
TEST-TEST-TEST ///Der skal coro-
natestes langtmere iældreple-
jen,menerKøbenhavns sund-
heds- og omsorgsborgmester,
SisseMarieWelling (SF). Senest
er teststrategien opgraderet til
at teste beboere og personale en
gang omugen,mendet er ikke
nok. Strategien bør udvides til
at betragte samtlige beboere og
medarbejdere på et plejehjem
somnære kontakter, når der
først er konstateret smitte på en
matrikel. De vil så skulle testes
fire og seks dage efter smitteud-
bruddet er konstateret. I dag er
det kundecideret nære kontak-
ter, der bliver testet to gange.•

Regeringen: Hold
jeres børn hjemme
OPFORDRING /// I forbindelse
medde senest restriktioner fra
den forgangne uge opfordrer
regeringennu til, at forældre,
der harmulighed for det, holder
deres børn hjemme fra daginsti-
tutionerne. Det sker efter både
børne- og undervisningsmini-
ster Pernille Rosenkrantz-Theil
(S) og statsministerMette Fre-
deriksen (S) understregede, at
daginstitutionerne skal forblive
åbne. Opfordringen fra regerin-
gen stod i en pressemeddelelse
fra Sundheds- ogÆldremini-
steriet, somhandlede omen
række tiltagmodøget smitte-
spredning i samfundet. Sund-
hedsmyndighederne har ellers
for nylig gentaget budskabet
om, at smittespredningen ikke
i særlig grad er drevet af åbne
daginstitutioner.•

Får vi ikke smitten under
kontrol, vil flere blive
smittede, og flere vil dø.

Derfor er vi i en alvorlig situation.
StatsministerMette Frederiksen (S) på pressemøde den
5. januar om nye coronarestriktioner.
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