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Ferieaftale på plads
FERIE ///Mens coronaen raser, er store dele af arbejdsmarkedet lagt i
benlås. Det gælder også i den kommunale sektor, hvor kun 200.000
af den halvemillion store arbejdsstyrkemøder fysisk op på job.
Formange er hjemmearbejde ikke enmulighed, og selv for dem,
der kan arbejde hjemme, er opgaverne efter to ugermed corona-
nedlukning efterhånden begrænsede. KL er derfor sammenmed
Forhandlingsfællesskabet blevet enige om, at kommunerne kan
tvingemedarbejderne til at bruge op til fem feriedage eller afspad-
seringsdage i perioden fra 28. marts til ogmed 2. påskedag.
– Det er uhyre svært at forudse, hvordan det udvikler sig. Men alle-
rede nu er det tydeligt at se, at vi også kommer til at stå i en særlig
situation på den anden side af krisen. Der bliver formentlig ikke tid
til at puste ud og i ro ogmag afvikle ferie og afspadseringspukler.
Derfor er jeg rigtig glad for, at arbejdsgivere og arbejdstagere kan
hjælpes admed at løse udfordringerne, siger Michael Ziegler (K),
der er formand for KL’s løn- og personaleudvalg.
Der er også lavet en aftale på regionernes og statens område. •

Danskerne støtter tiltag
MÅLING ///EnGallup-under-
søgelse viser overvældende
opbakning fra danskerne til
regeringens håndtering af co-
ronakrisen. 70 procentmener,
at regeringens tiltag har været
passende. 16 procentmener, at
regeringen burde have stram-
metmere, mens kun 10 procent
af danskernemener, at tilta-
gene har været for restriktive.
Regeringen nyder især stor op-
bakning fra borgere over 60 år,
hvor 80 procentmener, at re-
geringen har håndteret krisen
korrekt. Blandt de unge under
35 årmener 28 procent, at rege-
ringen har været for sløset.•

Pasning døgnet rundt
NØDPASNING ///Frederiksberg
Kommunehar valgt at udvide
nødpasningen til at være døgn-
åben, så familier, hvor forældre-
ne arbejder i kritiske funktioner
på skæve tidspunkter lettere
kan få børnene passet. Pasnin-
gen gælder primært 0-9-årige
børn afmedarbejdere i kritiske
funktioner, hvor øvrige pas-
ningsmuligheder ikke har været
mulige. Pasningen foregår i en
enkelt af kommunens daginsti-
tutioner. Også iKoldingKom-
muneharman indført døgnåben
nødpasning, og herman tilmed
udvidet ordningen til at omfatte
weekender og helligdage.•
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Normalt laver Henrik Nerst økologisk gin på sit eget mikrodestilleri Wild Destilleri i Åkirkeby på Bornholm. Det går så godt, at
han har planlagt at udvide produktionenmed en vodka-linje. Men det lavede coronapandemien om på. Nu bliver de første 1.000
liter af hans nye vodka lavet om til håndsprit, og kunderne står i kø i en tid, hvor der er mangel på værnemidler. • ksp
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Økonomiudvalget overtager
byrådet i Rebild
BYRÅD /// Et stort flertal på 23 ud af 25 medlemmer i byrådet har
besluttet at lade økonomiudvalget i Rebild overtage byrådets
opgaver og kompetencer indtil videre. Beslutningen er truffet
med afsæt i de retningslinjer for afholdelse af politiske mø-
der under coronakrisen, som Social- og Indenrigsministeriet
meldte ud mandag. Her blev der i en ny bekendtgørelse givet
tilladelse til at afholde byrådsmøder på nye måder. Det kan
være ved at holde møderne i en stor hal, som et Skypemøde
eller lade kommunernes økonomiudvalg overtage byrådets
funktion. Dermed overtager økonomiudvalgets syv medlemmer
midlertidigt beslutningskompetencerne fra de 25 byrådsmed-
lemmer. De fem fagudvalg fungerer, som de plejer, bortset fra
at møderne formentlig bliver holdt virtuelt. •

Borgmester bliver
sygeplejerske
Der kan blive brug for
alle hænder i kommuner-
nes nødberedskab under
coronakrisen. Hjørrings
borgmester Birgit Han-
sen (S) har derfor valgt at
stille sig selv til rådighed,
hvis der skulle blive brug
for det. Hun harmeldt
sig til den kommunale
jobbank, hvor allemed
en sundhedsfaglig profil
kanmelde sig for at tage
en tørn under coronaepi-
demien. Før sin borgme-
stertid har BirgitHansen
arbejdet adskillige år som
sygeplejerske blandt andet
i almenpraksis og i hjem-
meplejen.Hunblev uddan-
net sygeplejerske i 1992
og arbejdede somsådan,
indtil hun blev borgmester
i 2013.Hvis der skulle blive
brug for hende i nødbered-
skabet, har BirgitHansen
ikke planer omat opgive
borgmestergerningen.Den
forventer hun at passe om
dagen,mens hun tager vag-
ter i nødberedskabet om
aftenen og iweekender.•

’ 12
millioner

kroner frygter
Læsø at tabe på
færgedriften på
grund af coro-
nakrisen.Det
kan slå bunden
ud af kommune-

kassen.

Skolers håndsprit til ældre
OMSORG /// I Gladsaxe blev der
tænkt hurtigt, da skoleluknin-
gerne blev en realitet i midten af
marts. Allerede indenmeldin-
gen kom om, at skolerne skulle
lukkes, var der blevet sørget for
at opruste håndspritbeholdnin-
gen på kommunens folkeskoler.
Menmed skolelukningerne og
med udsigt til ganske få børn i
nødpasningen blev der hurtigt
taget en beslutning om, at alt
håndsprit fra skolernemed det
samme skulle sendes over til æl-
dreområdet. Det hele blev kørt
ud på et af kommunens om-
sorgscenter, hvorfra det bliver
distribueret ud til de dele af æl-
dreplejen, der har brug for det.•

Webhjælp til virksomheder
UNDERVISNING /// I Kolding er
man klar til at guide virksom-
hederne bedst gennemden ny
virkelighed under coronakri-
sen. Hjælpen kommer i form af
en række såkaldte webinarer,
der som en slagsminikurser
gennem livestreaming på net-
tet vil vejlede virksomhederne
i, hvordan de blandt andet kan
gøre brug af de nye lønkompen-
sationspakker, som regeringen
har indført i forbindelsemed
coronakrisen. Det er kommu-
nens arbejdsmarkedsafdeling
og lokale erhvervsorganisation
Business Kolding samt lokale
uddannelsesinstitutioner, der
afvikler de digitale kurser.•

Farvel til Danskerbåden
SØFART /// Siden 1979 har rede-
riet Stena Line sejlet passager-
færgermellem den nordjyske
havneby Frederikshavn og
Norges hovedstad Oslo.Men
Stena Line er blevet så hårdt
ramt af coronakrisen, at rederi-
et nedlægger ruten permanent.
Stena Line valgte i første om-
gang at lukke rutenmidlerti-
digt, men har på grund af coro-
nakrisen vurderet, at hele den
vigtige højsæson fra påske og
henover sommeren ville være i
fare på grund af krise. Rederiet
frygter, at det ikke vil væremu-
ligt at rette op på indtjeningen
igen. Hovedparten af den halve
million årlige passagerer var
nordmænd, og ruten skabte en
del aktivitet på havnen i Frede-
rikshavn og de norske turister
lagde penge i byens butikker.
Lukningen betyder dog ikke,
at der bliver stille på havnen
i Nordjylland. Passagerruten
til Göteborg fortsættermed at
sejle fra Frederikshavn.•

Vi er kommet for sent i
forhold til at opbygge vo-
res testkapacitet, og vi har

været for dårlige til at kommunikere,
hvadmålet har været.
Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm omden
tidlige håndtering af corona

BIRGIT
HANSEN (S)
melder sig til tjeneste
i nødberedskab


