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Overraskende spidskandidat
KV21 ///Det bliver den lokale partiformand Tina Beck-Nilsson (S),
der skal forsøge at vriste borgmesterposten i Kalundborg fra
Martin Damm (V). Ved partiets urafstemning fik hun 96 stemmer,
mens Gunver Jensen, der i den sidste halvanden valgperiode har
været spidskandidat, fik 91 stemmer. Valget af Tina Beck-Nilsson
er opsigtsvækkende, fordi hun blev indstillet af en enig partibe-
styrelse uden at orientere Gunver Jensen på forhånd. Tina Beck-
Nilssonmener ikke, at de politisk står langt fra hinanden.
– Jeg er ikke sikker på, at Gunvers ogmin politik grundlæggende
er meget forskellig, men vores tilgang til at få ført den frem er
forskellig, siger den nyvalgte spidskandidat til TV 2 Øst.
Gunver Jensen har siddet i byrådet siden 1989 og har ikke afgjort,
om hun stiller op igen næste år. Indtil valget fortsætter hun dog
som gruppeformand. Kalundborg var S-ledet 1978-2002 og igen
2008-2010. •

Dropper udskældt
udledning
MILJØ ///Den stærkt kritiserede
udledning af 290.000 kubikme-
ter urenset spildevand iØre-
sund bliver ikke blot udskudt til
efteråret. Den bliver slet ikke til
noget. Det oplyser overborgme-
ster Frank Jensen (S).
– Nu har Københavns Kom-
mune ogHofor givet hinanden
håndslag på, at der skal findes
en anden løsning. Hofor arbej-
der på højtrykmed andremuli-
ge løsninger, og det ermin klare
forventning, at vi får det løst,
skriver han.•

Jobfesten kørte forbi
yderområder
BESKÆTIGELSE /// Siden 2010 er
der kommet 9,7 procent flere
fuldtidsbeskæftigede i byerne,
men land- og byområderne er ik-
ke fulgtmed, viser en analyse fra
centrum-venstre tænketanken
Cevea. Der er kun kommet 2,2
procent flere fuldtidsbeskæf-
tigede i landområderne,mens
antallet af jobs i yderområderne
er gået 3,9 procent frem.Det
fremgår af analysen, at det især
er demindre virksomheders kår,
der presser jobvækstennedad i
yderområderne.•
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Så er det vikingetid. Arkæolgoerne gik i sidste uge i gangmed udgravningen af Danmarks største vikingeborg ved landsbyen
Virket på Falster. Man formoder, at det vilde fund giver grund til at genoverveje danmarkshistorien. ”Den fortæller noget om en
magtkamp på Lolland-Falster, som vi aldrig har hørt om før”, siger arkæolog Leif Plith Lauritsen. • tkn

Motiv: UDGRAVNING VIKINGEBORG PÅ FALSTER Tid: 4. JUNI 2020 Foto: ARKÆOLOG LEIF PLITH LAURITSEN/
MUSEUM LOLLAND-FALSTER
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Kan man passe sit kom-
munalpolitiske arbej-
de, når man opholder
sig i Tyrkiet og derfor
deltager i møderne via
videolink? Ja, mener et
flertal i kommunalbe-
styrelsen i Albertslund,
der forleden stemte et
forslag fra Dansk Folke-
parti ned.
Partiet foreslog, at Ra-
dikale Venstre skulle
indkalde en stedfortræ-
der for Hediye Temiz,
der siden 11. marts har
opholdt sig i Tyrkiet. Her
ville hun besøge sin mor
i fem dage, men hun er
siden endt med at for-
længe opholdet adskil-
lige gange.
Det er i skrivende stund
stadig uvist, hvornår
hun vender hjem, men
da den offentlige sektor
endnu ikke er åbnet helt
på Sjælland, har både
forvaltning og kommu-
nalbestyrelse sagt god
for, at hun indtil den
fuldstændige åbning
kan passe sit arbejde fra
distancen. •

70%
af lånerne på folkebibliotekerne er kvinder.af lånerne på folkebibliotekerne er kvinder.

Kilde: Danmarks Statistik, 1. kvartal 2020.Kilde: Danmarks Statistik, 1. kvartal 2020.

LA er ude i København

POLITIK /// Liberal Alliances
enestemedlempåKøbenhavns
Rådhus, HeidiWang, forlader
partiet ogmelder sig ind i Ven-
stre, somhun varmedlem af for
ti år siden.
– Jeg vil fortsat kæmpe for den
liberale sag, og det kan jeg bedre
gøre i et fællesskabmed andre
partikolleger. OgVenstre er
klart det parti, der ligger tættest
påmine politiske standpunkter,
siger hun. LA’s gruppe blev deci-
meret til etmedlem, daKarina
Bergmann imajmeldte sig ind i
DetKonservative Folkeparti.•

Sortering kan blive
dyrere
AFFALD /// Ifølgemiljøminister
LeaWermelin (S) kommer det
til at koste omkring 55 kroner
ekstra, at alle husstande fra næ-
ste sommer skal sortere alt af-
fald i ti fraktioner. En beregning
fraDanskAffaldsforening peger
dog på en ekstraregning på om-
kring 500 kroner pr. husstand –
altså omkring ni gange såmeget.
Beregningerne fraDanskAf-
faldsforening viser, at ekstrareg-
ningen bliver størst i de 32 kom-
muner, der i dag kun indsamler
melleménog fire fraktioner.•

Strammere vilkår for løn
under orlov
VILKÅR ///Det skal være slut
med at få vederlag for byråds-
arbejde, selvomman er på
selvvalgt, frivillig orlov. Det
foreslår social- og indenrigsmi-
nister Astrid Krag (S) sammen
med et flertal i Folketinget.
Hidtil har lokalpolitikere ikke
kunnet frasige sig vederlag,
hvis de fik orlov på egen foran-
ledning. Hvis et byrådsmedlem
for eksempel skulle i tremåne-
ders praktik i den anden ende
af landet, kunne vedkommende
søge om orlov.Men vederlaget
ville det ikke væremuligt at si-
ge nej tak til. Det skal forslaget
gøre opmed. Konkret foreslår
partierne, at orlov påmere end
enmåned af andre grunde end
helbredsmæssige betyder, at
vederlaget ophører. Desuden
foreslår partierne, at to per-
soner ikke kan få vederlag for
samme post. Altså hvis en sted-
fortræder er indkaldt.•

Jeg har været i po-
litik siden2000,
og jeg har aldrig
set en beregning
fra det offentlige,
der holder.Hvor-
for skulle den
holde her?
Pia Adelsteen (DF), byrådsmed-
lem,Mariagerfjord.
Omat spare 1mio. kroner ved
at samle kommunens adresser i
Hobro.

HEDIYE TEMIZ (R)
Formand for kultur-
og fritidsudvalget i
Albertslund kan
fortsætte byråds-
arbejdet fra Tyrkiet

Byrådsmedlem skal
vikariere for Abildgaard
BARSEL /// Den konservative politiske ordfører Mette Abildgaard
fortalte onsdag en glædelig nyhed på sine sociale medier. Hun og
manden, journalist Jens Jacob Juulsager, skal være forældre igen
– og hun går derfor på barselsorlov fra Folketinget i august.
Det betyder, at byrådsmedlem i Furesø, Egil Hulgaard, indtræder i
Folketinget. Det er anden gang, at han vikarierer for Mette Abildga-
ard. Denne gang bliver det formentlig et halvt år.
– Jeg glæder mig helt vildt til at genindtræde sommedlem af
Folketinget. Sidste gang var lige efter valget og alting var nyt, siger
han til Frederiksborg Amts Avis.
Egil Hulgaards indtræden i Folketinget medfører samtidig en
rokade i Furesø Byråd.
Cecilia Zade Iseni erstatter Egil Hulgaard i perioden. Dog går
Hulgaards post som formand for byudviklings- og boligudvalget til
Susanne Mortensen (K).•
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