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Syddjurs mangler
34 millioner

Ebbesen vraget som DF-spids

To beboere på Aarhusplejehjem smittet

REGNSKAB /// Den økonomiske situation i Syddjurs Kommune er
så alvorlig, at det er nødvendigt
med en opbremsning.
Den seneste regnskabsstatus
viser en række overskridelser af
budgettet på samlet 34 millioner
kroner. Det er særligt på social-,
familie- og beskæftigelsesområdet, der er brugt flere penge
end budgetteret. Områder, der
tidligere er tilført ekstra midler.
Politikerne budgetterede oprindeligt med et kassetræk på 100
millioner kroner. •

KV21 /// Med et løfte om en hårdere kurs over for det, han selv
kalder muslimske fanatikere, blev medlem af Københavns Borgerrepræsentation Finn Rudaizky valgt som Dansk Folkepartis
spidskandidat til kommunalvalget i 2021.
– Jeg er en faktisk modvægt til de kaffedrikkende dialogpersoner,
som leﬂer for de muslimske fanatikere i visse moskeer, og som
med deres dialog gør antidemokratiske kræfter til legaliserede
samtalepartnere, skriver den nye spidskandidat.
Dermed vandt han over den erfarne aspirant til at blive spidskandidat, tidligere kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen,
der mistede borgmesterposten ved sidste valg. Ebbesen ﬁk ti
stemmer, mens Rudaizky ﬁk 23. Carl Christian Ebbesen genopstiller dog til Borgerrepræsentationen og siger, at han har det ﬁnt
med, at han ikke har vundet kampvalget. Han har samtidig mistet
sin post som gruppeformand. Den har Anna Hede overtaget. •

CORONA /// To beboere på Plejehjemmet Hørgården i Risskov
er testet positive for coronavirus. Det sker, efter at en nattevagt på plejehjemmet tirsdag
fik konstateret smitten. I alt er
seks beboere på plejehjemmet
blevet testet, efter at de havde
symptomer. De fire var ikke
smittede.
20 medarbejdere er sendt i
hjemmekarantæne, fordi de
har haft kontakt til de to smittede beboere uden brug af værnemidler. •
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Vi plejer som
danskere at søge
fællesskabet ved
at være tæt sammen. Nu skal vi
stå sammen ved at
holde afstand.
Mette Frederiksen (S), statsminister. På pressemøde 11. marts.

Første GDPR-bøder
LÆK /// I 2018 blev der stjålet
fire bærbare computere fra
Gladsaxe Rådhus. På computerne lå et regneark med fortrolige oplysninger om cirka
20.000 af kommunens borgere.
Sidste år blev en computer med
følsomme personoplysninger
om flere end 1.600 ansatte i
Hørsholm Kommune stjålet fra
en ansat, der havde taget sin arbejdscomputer med hjem. Det
får nu konsekvenser for de to
kommuner, der er blevet meldt
til politiet af Datatilsynet
for som de første kommuner
ikke at have levet op til GDPRkravene. Datatilsynet ønsker
Gladsaxe straffet med en bøde
på 100.000 kroner, mens Hørsholm kan nøjes med en halvt
så stor bøde. Borgerne har ikke
mulighed for at fravælge kommunens behandling af personlige oplysninger, og kommunerne
har ifølge Datatilsynet derfor
et stort ansvar for at undgå, at
oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab. •

FOTO: WKASPER LOJVED

’

83.750

butikskvadratmeter er udbudt
til leje eller salg. Det er det højeste
antal i 17 år.

Byrødder bliver i Alternativet
LOYALITET /// Nedsmeltningen i Alternativet har været noget nær
total på Christiansborg, hvor ﬁre ud af fem folketingsmedlemmer
har valgt at forlade folketingsgruppen for at blive løsgængere.
Tilbage sidder kun politisk ordfører Torsten Gejl. Nedsmeltningen
sker på baggrund af valget af Josephine Fock som Alternativets
politiske leder. Men Alternativets byrådsmedlemmer holder stand.
Blandt de 13 af de 16 byrådsmedlemmer i partiet, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har været i kontakt med, eller som har
opdateret deres sociale medier, overvejer ingen at forlade partiet.
Alternativets borgmester på Fanø, Soﬁe Valbjørn, siger til TV Syd,
at også hun bliver.
– Jeg er skuffet over, at folketingsmedlemmerne, der har trukket sig,
ikke har kunnet bakke op om det valg, som er truffet i medlemsdemokratiet. Men det ændrer ikke noget ved min position, siger hun. •

KMD skal betale
erstatning til ATP

Lokalliste ekskluderer
medlemmer

ERSTATNING /// Voldgiftsretten
giver it-virksomheden KMD
ansvaret for, at et nyt pensionssystem til Udbetaling Danmark under ATP mislykkedes.
KMD skal derfor betale fuld
erstatning inden for den aftalte
ansvarsbegrænsning på 69 millioner kroner.
Hvor stort ATP’s oprindelige
erstatningskrav var er ikke offentliggjort. Men det er tidligere nævnt ved indledningen af
voldgiftssagen, at ATP forlangte 881 millioner kroner i erstatning fra KMD. •

EXIT /// Bestyrelsen for Lokallisten i Varde har valgt at ekskludere listens to byrådsmedlemmer, Tom Arnt og Henrik
Vej Kastrupsen. Det skyldes, at
byrådsmedlemmerne ikke har
ført Lokallistens politik, når
det kommer til blandt andet
skolestruktur. Lokallisten agter at stille op igen til kommunalvalget i 2021 og er i øjeblikket ved at finde kandidater.
Det ene af de to ekskluderede
byrådsmedlemmer skriver i
JyskeVestkysten, at han ikke er
på vej over i et andet parti. •

THOMAS
ERIKSEN

er færdig som kommunaldirektør i Faxe

Indstillet til
afskedigelse
Et underskud i kommunekassen har fået økonomiudvalget i Faxe til at bede
byrådet om at opsige samarbejdet med kommunaldirektør Thomas Eriksen.
Det sker efter et driftsmæssigt underskud for
2019 på 21 millioner kroner, og fremtiden ser ikke
lysere ud. Det foreløbige
budget for 2020 viser
nemlig et forventet underskud på driften på hele 31
millioner kroner, og det
splittede politikerne i udvalget.
Venstre, Dansk Folkeparti
og Borgerlisten, ville afskedige kommunaldirektøren, mens Socialdemokratiet og Enhedslisten
mente, at økonomichefen
og fagdirektøren burde
holdes ansvarlig for underskuddet. 47-årige Thomas Eriksen blev konstitueret i stillingen i 2013 og
fastansat året efter. •

