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Borgmesterkandidat i stormvejr
KV21 /// Byrådsmedlem Laura Vestina Andréa (S) fra Faxe har fået
nok af sit partis borgmesterkandidat, Christina Birkemose. I et
langt opslag på Facebook beretter hun om, at Christina Birkemose
skaber intern splid. Kulminationen skete i januar.
– At Christina forhandledemed blå blok uden omgruppen, var den-
gang (i januar, red.) grunden til, at vi valgte at stillemistillid til hende
og vælte hende somgruppeformand. Nu har jeg i et helt år siddet
på hænderne og været tæt på isoleret i byrådet for at være tromod
mit parti – og jeg har ikke længere tal, på hvormange gruppemøder
jeg er gået grædende hjem fra. Det vil jeg ikkemere, skriver Laura
Vestina Andréa, der derfor ikke genopstiller til november.
Fællesledelsen for de to S-foreninger i Faxe har nu indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling med ét punkt på dagsordenen:
Drøftelse af Christina Birkemoses fortsatte spidskandidatur.
Christina Birkemose ønsker ikke at kommentere kritikken. •

DF-rådmand i Aarhus
genopstiller ikke
KV21 ///DanskFolkepartis
frontfigur i Aarhus, rådmand
for sundhed og omsorg Jette
Skive, genopstiller ikke til val-
get til november.
– Jeg har brugt den seneste tid
på at tænke grundigt over, om
det er den rigtige beslutning at
stoppe. Det er det. Det sidste år
har været rigtig træls, siger hun
til JP Aarhus.
Særligt afsløringerne i pro-
grammet ”Plejehjemmene bag
facaden” har tæret på rådman-
dens kræfter.•

Ombudsmand ser på
fejlramt system
IT ///Forkerte beregninger, for-
kerte refusioner, breve uden da-
toer og forsinkede udbetalinger.
Fejllisten er lang i kommuner-
nes nye sygedagpengesystem,
KSD. Efter at have hørt fra tre
kommuner vil Folketingets
Ombudsmandnu følge udbed-
ringen af fejlene. Ved sin be-
handling af fremtidige sager på
sygedagpengeområdet vil han
være ekstra opmærksompå,
hvorvidt fejlene kanhenføres til
KSD-systemet. KSDer udviklet
og leveret afKMD.•
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tekstMADS BRANDSEN, mdbr@kl.dk

Fuldt fodboldhold i foråret. 20 mænd, drenge eller piger er ikke nok til en fodboldkamp. Covid-19-spillet om genåbningen og
deraf følgende retningslinjer for genåbningen af udendørs fritidsaktiviteter blev justeret fra 20 til 25, da politikere og sundheds-
myndigheder opdagede, at der var brug for en målmand. Her er det U11 drenge fra Egebjerg i Vester Skerninge på Fyn. • tkn
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Vil være formand
for Krifa
Efter 20 årmed Søren Fi-
biger Olesen som formand
for Kristelig Fagbevægelse
(Krifa) skal organisationen
have ny formand. Fristen
for atmelde sit kandidatur
er udløbet, og eneste kan-
didat til posten er Dragørs
borgmester Eik Dahl Bid-
strup (V), der derfor påreg-
ner at blive valgt.
– Jeg er stor tilhænger af
Krifas syn på arbejdsmar-
kedet – at arbejdstager og
arbejdsgiver er hinandens
forudsætninger og ikke
modsætninger. Jeg har i
mit virke somborgmester
set, hvad konflikter for-
årsager, og det er sjældent
noget godt, siger EikDahl
Bidstrup.
Hanblev i 2014 den første
Venstre-borgmester i den
nuværendeDragørKom-
munes historie. Det er ikke
afklaret, hvemder efterføl-
ger ham,men vedkommen-
de vælges på et ekstraordi-
nært byrådsmøde 31.maj. •

’ 158
byrådsmedlemmer

har skiftet parti siden valget i 2017.
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Bortvist havnechef er
politianmeldt
KRIMININALITET ///Hanstholm
Havnhar valgt at politianmelde
sin bortviste salgschef Steen
HardingHintze, der begyndte i
jobbet 4. januar, sagde op den 31.
januar og blev samtidig bortvist.
Derefter tiltrådte han i et lig-
nende job hosHirtshalsHavn.
Ifølge en juridisk undersøgelse
har han i den forbindelse videre-
sendt fortrolige dokumenter om
havnens drift og strategi til en
privat e-mail-adresse, og derfor
mistænkermanham for at have
begået industrispionage. Steen
Hintze afviser anklagerne.•

Borgmester ikke
længere sigtet
LÆKAGE /// Solrøds borgmester,
NielsHörup (V), er ikke længere
sigtet for at have videregivet for-
trolige oplysninger og for at have
overtrådt et navneforbud.Niels
Hörup blev i juli politianmeldt
af tidligere byrådsmedlemJane
Noer (V) og hendesmand.De
mente, at borgmesteren havde
brudt sin tavshedspligt ved at
dele fortrolige oplysninger, og at
hanhavde brudt et navneforbud,
der var nedlagt i en verserende
sagmod JaneNoer. Anklage-
myndighedenmener dog ikke,
der er noget at kommeefter.•

Ok at sende e-post
på skæve tidspunkter
KOMMUNIKATION ///Vigtige hen-
syn gør, at det er i orden, at kom-
muner sender e-post til borgere
uden for normal kontortid.
Sådan lyder det i etminister-
svar fra finansministerNicolai
Wammen (S) for nylig. Svaret
kommer efter en forespørgsel
fra SF’sKarstenHønge på bag-
grund af historier omuheldige
konsekvenser for udsatte bor-
gere, dermodtager vigtig e-post
på tidspunkter, hvor de ikke kan
søge hjælp eller rådgivning.
–Til flere offentlige breve knyt-
ter der sig særlige hensyn i for-
hold til udsendelse. Dette gæl-
der fx digitale breve, der sendes
i henhold til særlovgivning,
som fastsætter krav og regler
for tidsfrister eller på anden vis
henhører under et lovområde. I
disse situationer kan der være
behov for, at posten skal leveres
til borgeren uden for almindelig
arbejdstid og iweekender, skri-
verNicolaiWammen i svaret.•

Hvor-
dan vil
stats-

ministeren føre
tvangstest ud i
virkeligheden?Og
vil hun så tvinge
dem til at isolere
sig bagefter, hvis
de er positive?
God fornøjelse,
siger jeg bare.
PiaKjærsgaard (DF), folke-
tingsmedlem. Til Berlingske.

EIK DAHL
BIDSTRUP (V)
borgmester i DragørLundsfryd fortryder vaccine

CORONA /// Selv om han var med til at forhindre, at vacciner gik
tabt, erkender Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd
Jensen (S) nu, at han ikke skulle have haft en coronavaccine før
udsatte borgere.
– Jeg har behov for at fortælle, at jeg omkring årsskiftet har udvist
usædvanlig dårlig dømmekraft og lavet den indiskutable fejl at
lade mig vaccinere mod Covid19. Det skete på et tidspunkt og i
en situation, hvor det ikke forekommig forkert. Men i dag er det
tydeligt for mig, at det var en forkert beslutning, og at jeg skulle
have sagt nej tak, skriver han i et længere opslag på Facebook.
Situationen var, at der var flere doser i hvert glas end først antaget.
Det betød, at doser risikerede at gå tabt, hvis de ikke blev brugt.
I dag indkalder man ekstra borgere og personale for at sikre, at
ingen doser går til spilde. Men sådan var det ikke i januar. •


