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Mere fleks i jobcentret
BREVKRAV /// Seks af de største kommuner i Danmark har i et
brev bedt beskæftigelsesministeren om at lempe reglerne på
området, så kommunerne bedre kan hjælpe de arbejdsløse igen-
nem coronakrisen. De vil blandt andet gerne have mulighed for at
afholde flere møder virtuelt. De vil også have online undervisning
til at tælle med i opgørelsen af deres lovpligtige indsats. Og så
beder de om, at ministeriet suspenderer de såkaldte fokus- og
resultatmål. Det er specifikke krav til kommunernes indsats over
for ledige. Blandt andet skal kommunerne holde et bestemt antal
møder med de ledige. Gør de ikke det, kan deres indsats blive sat
under skærpet tilsyn. Det vil kommunerne gerne slippe for i en tid,
hvor de har svært ved at afholde møder som normalt. Bag kravene
til ministeren står København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg
og Randers. Minister Peter Hummelgaard har kvitteret for brevet
ved blandt andet at invitere til et virtuelt møde, hvor han kan drøfte
området med de seks kommuners repræsentanter. •

Sætter 225-
timersreglen på pause
SUSPENDERING /// Regeringen
har på opfordring af flere partier,
kommuner og interesseorgani-
sation besluttet sig for at sætte
den såkaldte 225-timersregel på
pause. Reglen betyder, at kon-
tanthjælpsmodtagere skal have
225 timers ordinær beskæftigel-
se inden for et år.Har de ikke det,
bliver der trukket 500 eller 1.000
kroner fra deres ydelse hver
måned. Beskæftigelsesminister
PeterHummelgaard (S) kalder
det ”helt rimeligt” at suspendere
reglen, for ”det er svært for rigtig
mange at finde arbejde.”•

Turismen slår
alle rekorder
VÆKST /// 2019 blev et nyt
rekordår for dansk turisme.
Hoteller, campingpladser og fe-
riehuse havde samlet 56,1mil-
lioner overnatninger sidste år,
viser en ny opgørelse fra Dan-
marks Statistik. Tre kommuner
tegner sig for næsten en tred-
jedel af alle overnatninger: Kø-
benhavnmed 16 procent, Varde
med otte procent og Ringkø-
bing-Skjernmed syv procent.
Knap hver tredje overnatning
blev foretaget af tyskere – der
særligt fylder godt i statistik-
ken vest for Storebælt.•
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Der var stik mod sædvane langt mellem gratulanterne, da Dronningens 80-års fødselsdag blev ”fejret” i coronaens skygge på
Fredensborg Slot i sidste uge. Også den planlagte fejring i Aarhus og sommertogtet til Anholt er aflyst på grund af krisen, lige-
som kommunernes gave til Majestæten først vil blive overrakt ved en senere lejlighed. •
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Byrådsmedlem
skal i Folketinget
Frederiksberg har
fået endnu et byråds-
medlem i Folketinget.
De Radikales Ruben
Kidde skal nemlig væ-
remidlertidig afløser
for partikollegaen Ida
Auken, der er blevet
sygmed stress og der-
for har søgt om orlov.
RubenKidde arbejder
til hverdag som public
affairs-konsulent i in-
teresseorganisationen
Dansk Energi. Han
blev valgt ind i byrådet
i Frederiksberg første
gang ved valget i 2017.
RubenKidde skriver
på sin Facebook-side,
at han skal overtage
Aukens ordførerska-
ber på klima- og it-
områderne. Det glæ-
der han sig til, skriver
han, og han kalder
klimaudfordringen for
den største politiske
opgave i sin levetid.
RubenKidde er 33 år
gammel.•

’ 5.000
medaljer har Københavns

Bagerlaug i anledning af Dronnin-
gens fødselsdag lavet til plejehjems-

beboere i København.

Penge til underholdning
på plejehjem
CORONAKONCERTER /// Aarhus
Kommune har afsat 200.000
kroner til kunstprojekter, der
skal komme plejehjemsbeboere
til gavn under coronakrisen.
Plejehjem landet over har nem-
lig fået påbud om ikke at lade
pårørende besøge beboerne,
som derfor kanmangle adspre-
delse. Derfor bliver kunstnere
nu opfordret til at søge penge
fra puljen til koncerter eller
andre kunstneriske aktivite-
ter, der kan udføres udendørs,
mens plejehjemsbeboere kigger
på bag vinduerne.•

Grundlovsceremonier
uden håndtryk
HÅNDFRI /// Det er under corona-
krisen ikke et krav, at udlændin-
ge, der vil være danske statsbor-
gere, skal trykke en kommunal
repræsentant i hånden. Rege-
ringen har nemlig efter krav fra
samtlige støttepartier besluttet
at fremsætte et lovforslag, der
fjerner håndtrykskravet for de
godt 2.700, der skal have stats-
borgerskab fremmod sommer.
Udlændinge- og integrations-
ministerMattias Tesfaye (S)
understreger dog, at regeringen
vil genindføre kravet, når vi igen
må give hånd.•

Budgetlov udskudt

LOVPAUSE /// Regeringen har
besluttet at udskyde 39 lovfor-
slag til efter sommerferien. Det
sker, fordi bådeministerier og
Folketinget er travlt optagede
med lovgivning relateret til
coronakrisen. Derfor bliver
der ikke tid til at fremsætte og
behandle de knap 100 forslag,
som regeringen havde tænkt
sig at arbejdemed i dette forår.
Et af de lovforslag, der nu bliver
udskudt, er den længe ventede
revision af budgetloven. Loven
fastlægger de overordnede
økonomiske rammer for den
offentlige økonomi og har læn-
ge været udskældt af kommu-
nerne for at holde den offent-
lige sektor i for stramme tøjler.
For eksempel krævede 49 ud
af 50 borgmestre i en rund-
spørge sidste forår, at budget-
loven bliver mere fleksibel, så
kommunerne kan lave bruge
lidt flere penge det ene år og
lidt færre penge det andet år.
Det har skiftende finansmini-
stre hidtil afvist. •

–Vi er igennem
første, svære
halvlegmed et
godt resultat –
tingene taget i
betragtning.
StatsministerMette Frederik-
sen (S) på pressemøde den 14.
april om en øget genåbning af
samfundet

RUBEN KIDDE (R)

Vil have morgensang i folkeskolen
FÆLLESSANG /// Dansk Folkeparti har genoplivet et tidligere forslag
om at indføre obligatorisk morgensang i folkeskolen. Forslaget,
som partiet har lanceret tre gange tidligere, blev denne gang an-
nonceret af Pia Kjærsgaard på twitter. Hun skriver, at DF vil stille
forslaget, når coronakrisen er overstået. Partiets undervisningsord-
fører, Marie Krarup, siger, at fællessang skaber glæde og fælles-
skab, hvilket vi senest har set med Danmarks Radios initiativ med
daglig morgensang i fjernsynet. Sidste gang, DF luftede samme
idé, var i 2009, hvor det blev afvist af samtlige partier i Folketinget.
Denne gang ser det ud til at lide samme skæbne. I hvert fald afvi-
ser undervisningsordførerne fra K, SF, EL, LA og R forslaget.
Venstres Ellen Trane Nørby synes godt ommorgensang, men
siger, at Venstre ikke har brugt tiden under coronakrisen på at dis-
kutere, om det skal være obligatorisk at synge i folkeskolerne. •


