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Radikale vrager gruppeformand
KAMPVALG ///14 dage efter Mette Annelie Rasmussen tabte et
kampvalg om at blive radkal spidskandidat til KV21 i København,
er hun nu blevet frataget posten som gruppeformand.
– Jeg er ked af det og skuffet. De sidste syv år har jeg knoklet for
radikale resultater i København. Der skal ingen tvivl være om, at
det gør ondt, skriver hun på Facebook.
Mette Annelie Rasmussen stillede op til kampvalg om spidskandi-
daturet mod socialborgmester Mia Nyegaard og tabte afstemnin-
genmed stemmerne 125mod 95. Hun havde håbet, at samarbej-
det kunne fortsætte som før.
Ny gruppeformand er nummer to på opstillingslisten, Christopher
Røhl, der støttede Mia Nyegaard.
– Det er Mettes udlægning, at hun er blevet fravalgt. Jeg er ikke
enig i den udlægning, for jeg vil mene, at det er et tilvalg af mig,
siger han. •

Henter direktør i
ministerium
JOBNYT ///Katrine Ring bliver
ny direktør i Københavns so-
cialforvaltning. Hun kommer
fra en stilling som afdelings-
chef i Sundheds- ogÆldre-
ministeriet, hvor hun har
arbejdetmed ulighed i sund-
hed, psykiatri, forebyggelse og
borgernær sundhed. Hun er
uddannet cand.scient.pol. fra
Aarhus Universitet i 1999 og
har siden 2013 været afdelings-
chef på Slotsholmen. Katrine
Ring tiltræder i stillingen den
1. januar 2021.•

Køge betaler pasnings-
penge tilbage
REFUSION ///Køge tilbagebeta-
ler 6,9 millioner kroner til for-
ældre for børnepasning under
corona-nedlukningen i foråret,
hvor daginstitutioner, SFO’er
og musikskolen var lukket i en
måned. I foråret besluttede
Folketinget at kompensere
kommunerne for forældre-
betaling i perioden efter den
officielle genåbning, men den
forudgående periode var der
dog ikke fundet penge til. De
penge har Køge altså selv måt-
tet finde i budgettet. •
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Statsminister Mette Frederiksen besøger minkavler Peter Hindbo nær Kolding. Det var en tydeligt berørt statsminister, der
efterfølgende sagde til pressen: På grund af de fejl, der er begået og den uro, der har været omkring det, så har det også
været et ekstremt hårdt forløb for familierne og for minkavlerne. • tkn
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Flere kommuner bliver røgfrie
RYGESTOP ///Flere kommuner melder sig til på den stadigt voksende
liste over kommuner, der indfører røgfri arbejdstid eller indfører
tiltag, der skal forhindre rygning. I den forløbne uge har Odsherred
og Aalborg truffet beslutninger om at indføre røgfri arbejdstid for
de kommunalt ansatte, og i Fredensborg har politikerne beslut-
tet sig for, at der ikke længeremå ryges på de offentlige strande
og andre kommunale arealer. I Odsherred vil rygeforbuddet ifølge
planen gælde på hjemmearbejdspladser, mens Aalborg Kommune
endnu ikke har udformet den nye rygepolitik. Den skal udarbejdes
af ledelse ogmedarbejdere i fællesskab.
Ifølge den senest opdaterede liste over kommuner, der har indført
røgfri arbejdstid, er der nu 52 kommuner, hvormedarbejderne i
større eller mindre grad er forhindret i at ryge, når de er på arbejde. •

Borgmester vil være
leder af Alternativet
Franciska Rosenkilde
(Alt.), der er kultur- og fri-
tidsborgmester i Køben-
havn vil være Alternati-
vets næste politiske leder.
Posten er blevet ledig, da
Josephine Fock efter blot
nimåneder ogmasser af
tumult har kastet hånd-
klædet i ringen.
Franciska Rosenkilde har
væretmedlem af par-
tiet siden 2015 og blev i
2017 valgt til Borgerre-
præsentationen i Køben-
havn. Året efter blev hun
kultur- og fritidsborgme-
ster, da hendes daværende
partikollega Niko Grün-
feldmåtte trække sig fra
posten efter historier
omuregelmæssigheder i
hans CV og hans forbrug
af kommunalemidler på
indretning af borgmester-
kontoret.
Alternativet skal vælge sin
næste politiske leder på et
ekstraordinært landsmø-
de efter nytår.•

’76
millioner kroner
bør der ifølge
Varde-borgme-
ster Erik Buhl
(V) bruges på
at rydde op i

forurening efter
Grindstedværket.

Ombudsmand lukker
borgmesters boligsag
BOLIGSAG ///Folketingets Om-
budsmand har kigget på Fre-
deriksbergs borgmester Simon
Aggesens (K) boligsag. Ombuds-
manden tog af egen drift sagen
op, somhandlede om opdelin-
gen af en lejlighed, somAggesen
og hans familie boede i. Om-
budsmanden ville derfor vurde-
re borgmesterens rolle i sagsbe-
handlingen og hans eventuelle
habilitet. I sin redegørelse fandt
kommunen frem til, at Simon
Aggesen ikke havde været ind-
blandet i sagsbehandlingen, og
Ombudsmanden foretager sig
derfor ikke yderligere.•

Ny aftale sikrer løn til
sosu-elever over 25 år
REKRUTTERING ///Regeringen og
arbejdsmarkedets parter har
indgået en ny aftale, der skal
være med til at sikre, at der
bliver rekrutteret nok sosu’er
i det offentlige. Den indebæ-
rer blandt andet, at kommu-
nerne fra 1. juli næste år skal
tilbyde sosu-elever over 25 år
løn under hele uddannelsen og
en garanteret praktikplads i
kommunen. Indenmaj næste
år skal regeringen, FOA, KL og
Danske Regioner lave en aftale
om, hvor mange praktikplad-
ser de skal stille til rådighed for
uddannelserne.•

EM: Smitterisiko for-
bliver i håndboldboblen
HÅNDBOLD /// I starten af de-
cember får Kolding besøg af
otte landshold, der skal deltage
i EM i håndbold for kvinder.
Kolding sprang nemlig til i sid-
ste øjeblik, da først Norge og
siden Frederikshavnmeldte fra
sommedarrangører sammen
medHerning på grund af coro-
na-situationen. Værtskabet får
dog ikke Kolding-borgmester
Jørn Pedersen (V) til at frygte
formere corona-smitte.
– Der ermindre risiko ved det
her, end hvad vi bøvlermed i
dagligdagen lige nu, hvor vi i
den grad er udfordredemed for
eksempel smitte på skoler, siger
Jørn Pedersen.
Håndboldfolkene bliver nemlig
mere ellermindre isoleret på to
forskellige steder i byen. Dels
på Scandic Hotel, hvor de skal
bo og spise og i Sydbank Arena,
hvor kampene skal spilles.
– DanskHåndbold Forbund
har betrygget os i, at de har
fuldstændigt styr på det, siger
Jørn Pedersen.•

De hermassegrave skal
ryddes formink, så
vi kan komme videre.
Der skal gøres noget

hurtigt, så vi ikke skal gå rundtmed
frygten for, at der ligger enmiljøkata-
strofe lige omhjørnet.
Borgmester i Holstebro, H. C. Østerby (S), om nedgravedemink i
nærheden af en badesø.
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