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Ingen sundhedsreform på vej
SUNDHED ///Presset på sundhedsvæsenet er for voldsomt nu til at
sætte gang i en sundhedsreform. Sådan lød det fra sundhedsmi-
nister Magnus Heunicke (S) på KL’s årlige sundhedskonference.
– Jeg ved, at der er rigtigmange, som spørger, hvornår den sund-
hedsreform dog kommer. Menmit svar er desværre, at den kommer,
så snart vi har tid til det. Vi brænder efter at komme i gang,men det
giver ikkemening at sætte gang i processen, mens både kommu-
nerne, sundhedsvæsenet ogministeriet kæmper døgnet rundt. Vi
skal havemere styr på epidemien, før vi har luft til at lave en plan for
fremtidens sundhedsvæsen, sagde han, men lovede dog, at arbej-
detmed reformen skal i gang efter coronaens hærgen.
– Jeg ser frem til at arbejde tæt sammenmed kommunerne om
en sundhedsplan, som kan gøre vores sundhedsvæsen bedre til
at knække uligheden i sundhed, styrke nærheden og skabe langt
mere sammenhæng for borgerne, sagde han. •

Solrøds vaccineindsats
i fransk tv
PUBLICITY ///Danmark er det
land i Europa, der er længst
fremmemed udrulningen af
vacciner, og det har vakt inte-
resse hos den franske tv-station
TF1. Derfor besøgte et tv-hold
plejecenteret ChristiansHave
i Solrød for blandt andet at for-
evige 74-årige Birger Guldbæk,
da han fik sit andet stik som den
første i kommunen. Borgmester
Niels Hörup (V) var begejstret
for, at kommunen kunne vise
sig som et forbillede for andre
lande i kampenmod virussen.•
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Det var næsten en almindelig dag på kontoret med samråd på Christiansborg, da hidtidige boligminister Kaare Dybvad (S) fik
udvidet sit ressortområde betragteligt med indenrigsområdet. Titlen er nu indenrigs- og boligminister. Det bliver hans opgave
at arbejde for et Danmark, der hænger bedre sammen, fremgår det af regeringens pressemeddelelse om rokaden. • mdbr
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Nyhedsbillede

Tv-bingo får grønt lys

BINGO ///Det nordjyske lokalkle-
nodie SIFATV-Bingo, somhvert
år uddeler fleremillioner til det
lokale foreningsliv, er truet af
lukning, efter nye afgiftermål-
rettet udbydere af online spille-
virksomheder blev indført.Men
nu er SIFA kommet nærmere en
redning, efter EU-kommissær
Margrethe Vestager har oplyst,
at det er op til Danmark selv
at undtage SIFA fra afgiftsreg-
lerne. Formanden for SIFATV-
Bingo er begejstret for beslut-
ningen og afventer nu en endelig
afgørelse fra Christiansborg.•
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Psykisk syge skånes for
e-post i weekenden
SÅRBARE ///Et enigt beskæfti-
gelses- og socialudvalg i Oden-
se har besluttet, at psykisk
syge borgere i fremtiden ikke
skalmodtage elektronisk post
i weekender og på helligdage,
hvor deres kontaktpersoner
ikke er til rådighed. Udvalget
har derfor bedt forvaltningen
om at foreslå, hvordan kom-
munen fremover kan sende
post på enmere skånsommåde
til de sårbare borgere, så de for
eksempel harmulighed for at
få forklaret eller uddybet bre-
vene, når demodtager dem.•

Forældre slipper for betaling
BØRN ///Frederiksberg har besluttet at fritage forældre for at betale
for daginstitution, hvis de holder deres børn hjemme. Ordningen
ligner den, der blev etableret under den første nedlukning i foråret,
som forældre til omkring 500 børn på Frederiksberg benyttede sig
af. Den nye ordning er frivillig, og borgmester Simon Aggesen (K)
opfordrer alle, der kan, til at benytte sig af den nye mulighed.
– Vores daginstitutioner er stadig åbne, og mange forældre har
stadig behov for pasning. Men vi så i foråret under den første ned-
lukning, at der en del forældre, der har mulighed for det, og som
ønsker at holde deres børn hjemme. For dem er det her en rigtig
god ordning. Det giver et lidt mindre tryk på daginstitutionerne, og
forældrene slipper for at betale for et tilbud, de ikke benytter, siger
han i en pressemeddelelse. •

Bliver ny borg-
mesterkandidat i
København
Bestyrelsen forEnheds-
listen iKøbenhavnhar
indstillet LineBarfod som
borgmesterkandidat til
kommunalvalget til no-
vember. Det skete, efter at
hun ved enurafstemning
blandt de københavnske
medlemmer af partiet fik
57,1 procent af stemmerne.
– Enhedslisten er et af
de største partier i Kø-
benhavn, og vi skal blive
endnu stærkere. For der
er brug for nye tanker og
idéer til, hvordan vi går
forrest i klimakampen, og
hvordan vi får flere boli-
ger som almindelige kø-
benhavnere har råd til. En
by, hvormennesker ramt
af sygdom og arbejdsløs-
hed får hjælp i stedet for at
blive jaget rundt i syste-
met, siger hun i en presse-
meddelelse.
Enhedslisten har i dag 11
medlemmer af Borgerre-
præsentationen, herun-
der posten som teknik- og
miljøborgmester.•

’4,1
millioner
kroner

harHolbæk
besluttet at give
i coronabonus
til sine 4.500
ansatte.

Bliver løsgænger efter
#MeToo-rygte
FARVEL/// PawNielsen bliver løs-
gænger iMiddelfart, og dermed
erEnhedslisten ikke længere
repræsenteret i byrådet. Ifølge
Enhedslistens bestyrelse i kom-
munen sker det på grund af util-
fredshedmedpartiets landspo-
litiske linje,menPawNielsen
nævner over for Fyens Stiftsti-
dende, at der florerer et#MeToo-
rygte om, at han er røget ud af
partiet, fordi hanhar gramset på
kvinder. PawNielsenhar været
byrådsmedlemsiden2014 og var
ellers indstillet til også at stå på
opstillingslisten vedKV21.•

SSP-souschef fritaget
for tjeneste efter
knivstikkeri
KRIMI ///En 39-årigmand, der
i flere år har været leder af
Helsingørs integrationspro-
gram og souschef i SSP-orga-
nisationen i kommunen, er
blevet fritaget for tjenestemed
henblik på en fyring. Kommu-
naldirektør Stine Johansen
vil ikke fortælle hvorfor, men
oplyser, at det er enmeget al-
vorlig sag. Helsingør Dagblad
erfarer dog, at SSP-souschefens
fritagelse skyldes hans rolle
og anholdelse i forbindelse
med et knivstikkeri mellem to
rivaliserende familieklaner.
Medarbejderenmodtog i 2015
Integrationsprisen,men kort
tid senere kunneHelsingør
Dagblad afsløre, at han havde
udtalt sig positivt om indførel-
sen af kalifatet og sharialov i
Danmark. Dengang krævede de
to byrådsmedlemmerMalene
Harpsøe (DF) og Ib Kirkegård
(DF) en redegørelse fra kom-
munen ommedarbejderen.
Efter redegørelsen valgte kom-
munen dog ikke at gribe ind.•

26 smittede beboere på et
herberg i weekenden. 13
smittede på et andet. Hver

dag er der akutte situationer. Vi er
dybt bekymrede for, at vi om 14 dage
vil semange indlæggelser og alvorlige
sygdomsforløb.
Uddrag fra et fælles nødråb om smittesituationen blandt hjemløse i
København fra en samling organisationer, blandt andreMændenes
Hjem, Brugernes Akademi, SAND , Gadejuristen, Reden, Bruger-
foreningen, Hus Forbi og Rådet for Socialt Udsatte
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