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Selv omman er syg, kanmanmåske godt arbej-
de et par timer derhjemme – og så er det bedre
end en sygemelding, lyder det fra en gruppe sjæl-
landske borgmestre.

tekst MADS BRANDSEN

Forkølelse, hoste eller en hoved-
pine, der formentlig går over ef-
ter et par tabletter og en lur.
Det er tre eksempler på lettere
sygdom, som ikke nødvendig-
vis behøver at betyde en hel
sygedag –men hvormanmåske
godt kunne arbejde nogle timer
derhjemme.
Det foreslår en gruppe borgme-
stre på Sjælland som et eksem-
pel på, hvilken læring vi kan ta-
gemed os fra coronakrisen. Det
fortæller de til DR Sjælland.
Kalundborgs borgmesterMar-
tin Damm (V) er en af borgme-
strene bag.
– Jeg tror, at vi alle sammen
kender den hermed, atman
føler sig sløj ogmåske lidt forkø-

let, men alligevel tager på arbej-
de. I den situation var det fak-
tisk bedre, atman blev hjemme,
såman ikke smitter kollegerne.
I dialogmed nærmeste leder
kanman så afklare, omman
måske kan arbejde et par timer
eller tre, siger han til Nyheds-
magasinet Danske Kommuner.

Ingen rovdrift
Under coronakrisen har han
oplevet, hvordan sygefraværet i
Kalundborg Kommune er raslet
ned.Mange har arbejdet hjem-
me, og har derfor ikke smittet
kolleger. Det ser han gerne, at
man tager ved lære af.
– Vi ved, at der er rigtigmange
eksempler på, at syge tager på
arbejde alligevel. Samtidig er
det jo ikke altid sådan, atman

er for syg til at arbejde, men at
man ikke er frisk nok til en hel
arbejdsdag, siger han.
Det handler ifølgeMartin
Damm ikke om at drive rovdrift
påmedarbejderne –men om at
tage ved lære af coronakrisen,
hvor hjemmearbejde formange
kommunalt ansatte har været
den nye normal.
Det er vigtigt, at der stadig er
plads til at være syg, understre-
ger Vordingborgs borgmester
Mikael Smed (S).
–Man skal kun arbejde, hvis
man er frisk til det. Så det skal
ikke være sådan, at sygedage i
udgangspunktet bliver til hjem-
mearbejdsdage, siger han.
Coronakrisen har vist, at hjem-
mearbejde imange tilfælde
fungerer, og det bør kommu-
nerne ifølgeMikael Smed tage
bestik af.
– Jeg tror, vi kan give folkmere
arbejdsglæde, hvis der ermere
fleksibilitet. Det er blandt andet
i formafmuligheden for hjem-
mearbejdsdage, hvis det passer
bedst i den givne situation, siger
han.

HK siger nej tak
Hos et af de fagforbund, der or-
ganiserermange af de admini-
strativt ansatte i kommuner-
ne, er begejstringen dog til at
overse.
– Jeg synes, at det er en glide-
bane. Selv omman bare er lidt
sløj, går der længere tid, inden
man bliver frisk, hvisman ar-
bejder imens. Det kan endemed
at trække sygemeldingen ud,
sigerMichael Rosenberg, der
er formand forHKKommunal
Sjælland.•mdbr@kl.dk

Borgmestre vil lade
småforkølede ansatte
arbejde hjemme
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Tilsyn: Kommuner
kan ikke betale for
testamente
tekst MADS BRANDSEN

Selv omkommunenarver
penge fra borgere,måden
ikkebetale for papirarbejdet,
fastslår enny tilsynsafgørelse.
Etægtepar i SvendborgKom-
muneville gerne testamen-
tere 30procent af deres for-
mue til et bestemtplejehjem
i SvendborgKommune. Som
betingelse herfor villeægte-
parret kræve, at kommunen
betaler boafgiften samtopret-
telsen af selve testamentet.
Menden går ikke, konstate-
rer den kommunale tilsyns-
myndighedAnkestyrelsen i
en forhåndsudtalelse.
Kommunenkan ganske vist
godtmodtage arven, og kom-
munen kan også afholde
visse udgifter for atmodtage
den.
–Ankestyrelsen vurderer
imidlertid, at der ikke er
hjemmel i kommunalfuld-
magtsreglerne til, at Svend-
borgKommunebetaler
udgiften til oprettelsen af
testamentet.
Her er det ifølgeAnkestyrel-
sen afgørende, atægtepar-
ret selv skulle have betalt
udgiften til testamentet – og
det vil dermed være enulov-
lig begunstigelse af enkelt-
personer, hvis kommunen
betaler. Det sammegælder
boafgiften.
- Vi lægger vægt på, at en
sådan ordning vil begun-
stige de øvrige arvinger, som
derved vil få deres boafgift
betalt af kommunen, skriver
Ankestyrelsen i forhåndsud-
talelsen.• mdbr@kl.dk
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