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motiv: ISBRYDNING I ODENSE HAVN tid: 11. FEBRUAR 2021
fotograf: SIMON TRØJGAARD JEPSEN/JYSK FYNSKE MEDIER/RITZAU SCANPIX

I ﬂere havne blev det midt i februar vanskeligt at sejle uden isbryderhjælp. Her er det Odense Havn, som får hjælp af slæbebåden Fremad. Andre havne som Skive, Randers og Vejle meldte også om is-problemer. Og i dele af Limfjorden var al sejlads
indstillet på grund af 70 cm tyk is. Selv efter det lune omslag i vejret er isen stadig en udfordring i mange havne. • ksp

Flere skærmbesøg
under corona
VELFÆRDSTEKNOLOGI /// Seks ud
af 10 kommuner har oplevet en
stigning i skærmbesøg og digital
genoptræning under coronakrisen. Det viser en ny Momentumanalyse. I undersøgelsen svarer
59 procent af kommunerne, at
corona har givet flere skærmbesøg. Samtidig svarer hele 67 procent af kommunerne, at de har
oplevet, at epidemien gav flere
forløb med digitalt understøttet
træning i hjemmet. I kommunerne oplever man, at angsten for at
blive smittet har motiveret de ældre til at tage imod de nye digitale
muligheder. •

Kommuner presser på for
at skrotte nationale test
NATIONALE TEST /// Landets tre største kommuner vil have regeringen
til at droppe planerne om, at skoleeleverne i år skal gennemføre alle
nationale test. I Aarhus Kommune var rådmand Thomas Medom (SF)
først med kritikken i slutningen af januar, men nu bakker også socialdemokraterne i Aarhus Kommune op. Modsat deres egen regering,
mener de, at man i stedet bør prioritere tiden på læring og trivsel.
– Opgaven bør være en anden her og nu. Vores lærere og pædagoger skal i første omgang bruge tiden på at få trivslen tilbage hos
eleverne, siger Anders Winnerskjold (S), som er næstformand for
børn- og ungeudvalget.
I sidste uge vedtog politikerne i Københavns Borgerrepræsentation at rette henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet for
at få fritaget de københavnske skoler fra at deltage i de nationale
test. I Aalborg Kommune har medlemmerne af skoleudvalget taget
samme beslutning. •

Borgmester stifter
sin egen liste
PARTIHOP /// Ishøjs borgmester,
Ole Bjørstorp, har meddelt, at
han forlader Socialdemokratiet for at stifte sin egen liste,
Ishøjlisten. Ole Bjørstorp blev i
november vraget som sit partis
spidskandidat til det kommende kommunalvalg til fordel for
Merete Amdisen. To andre Sbyrådsmedlemmer følger med
Bjørstorp til den nye liste og
reducerer Socialdemokratiets
byrådsgruppe fra 11 medlemmer til otte. Dermed har Socialdemokratiet for første gang
i mere end 35 år ikke flertal i
byrådet i Ishøj. • ksp
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procent af sygeplejerskerne på
landets plejehjem har været
smittet med
corona.

KVIKTEST /// Kommunerne ﬁk en stor hasteopgave, da det først i
februar blev besluttet, at kommunerne selv skal stå for opgaven
med at lynteste medarbejderne i folkeskolen. Inden vinterferien
var 88 af landets kommuner klar. 82 kommuner har fundet eget
personale og fået oplært de lokale podere, mens seks kommuner
har udliciteret opgaven til Falck. Det drejer sig om København,
Høje-Taastrup, Aalborg, Favrskov, Fredericia og Kalundborg.
Langt de ﬂeste kommuner har udpeget kommunale medarbejdere til opgaven. I Ringsted har livredderne fra den lokale
svømmehal sagt ja til opgaven, mens man i Frederikssund har
valgt at uddanne kommunens sundhedsplejersker. I Aarhus har
kommunen valgt at gå en anden vej og har ansat 100 ledige, som
skal oplæres af Falck. •

KILDE: STATENS SERUM INSTITUT

Vestegnens borgere bør
vaccineres først
VACCINATION /// Ishøj, HøjeTaastrup, Vallensbæk og Greve
indtager de øverste pladser på
listen over kommuner, hvor
antallet af corona-smittede pr.
100.000 borgere er størst.
Sådan har tendensen været
længe, og det får nu flere af
borgmestrene i kommunerne
på Københavns Vestegn til at
foreslå, at deres borgere skal
være nogle af de første, der skal
vaccineres, når man skal til at
vaccinere de omkring tre millioner raske danskere mellem
16 og 65 år. Greves borgmester
Pernille Beckmann (V) mener,
det er sund fornuft at begynde
der, hvor smitten er størst.
– Det er faktisk ikke så meget
af hensyn til mine borgere,
men lige så meget af hensyn til
nabokommunernes borgere, at
jeg mener, borgerne på Vestegnen skal vaccineres som nogle
af de første. I Greve kan vi se,
at smitten er størst i Hundige,
som er den af vores bydele, der
ligger tættest på Ishøj, konstaterer Pernille Beckmann. •

Det er fuldstændig uansvarligt, at en så væsentlig
del af vores teststrategi
blev lagt i hænderne på nogle private
klamphuggere.
Sundhedsordfører Peder Hvelplund fra Enhedslisten til Politiken om at fratage
SOS International opgaven med at kvikteste danskerne.

Skive vil kompenseres
for pas-bommert

Samlet byråd bag
politianmeldelse

FEJL I PAS /// Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard (V) finder
det urimeligt, at kommunerne
sidder tilbage med regningen for at ombytte 208.000
fejlbehæftede pas, når det er
leverandøren, der har begået
en fejl. Skives borgmester vil
nu forsøge at samle de i alt 18
berørte borgmestre i en fælles
henvendelse til KL for at få KL
til sammen med regeringen at
finde ud af, hvordan kommunerne skal kompenseres for de
ekstra udgifter. •

ANMELDELSE /// Det er nu et samlet Randers Byråd, der står bag
en politianmeldelse af en læk,
hvor ansøgere til jobbet som
direktør for social- og arbejdsmarkedsområdet i kommunen
er blevet videregivet til flere af
ansøgernes arbejdsgivere.
På et lukket møde tilbage i december måned afviste flertallet en politianmeldelse, men
flere partier har siden skiftet
mening, og da også Socialdemokratiet stillede sig bag anmeldelsen, var samtlige 31 byrådsmedlemmer med. •
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Kommunerne er klar til at
teste lærerne

KJELD
RASMUSSEN (S)
Tidl. Borgmester
i Brøndby

Legende får
opkaldt vej efter sig
Kommunalbestyrelsen
i Brøndby har besluttet
at opkalde den centrale
Brøndbyvester Boulevard
efter den tidligere borgmester Kjeld Rasmussen (S).
Den vil i fremtiden komme
til at hedde Kjeld Rasmussens Boulevard.
– Der har været diskussionen om, at det bliver et
langt navn og faktisk Danmarks længste vejnavn.
Men det passer simpelthen
så godt til Kjeld. For Kjeld
var ikke en mand, som gik
i små sko. Han kæmpede
indædt for, at vi kunne få
Danmarks længste flagstang i Brøndby. Og han er
den længst siddende borgmester i historien. Derfor
er det helt oplagt at mindes
Kjeld med det længste
vejnavn, siger borgmester
Kent Magelund (S).
Kjeld Rasmussen, der gik
bort i maj 2018, var borgmester i Brøndby i næsten
40 år. •

