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Indland
Julemenuen:

Obama uden overnatning

Diarré
og opkast

KØBENHAVN: Måske bliver det ikke til nogen
overnatning i København for den amerikanske
præsident, Barack Obama, når han besøger FN’s
klimatopmøde den 9. december. Obama skal videre til Oslo, hvor han den 10. december skal modtage Nobels fredspris ved en højtidelig ceremoni
på rådhuset. Og den norske statslige radio, NRK,
rapporterer, at Obamas følge har reserveret alle
sengepladser på Grand Hotel i Oslo i to nætter.
Det er én nat længere, end hidtil antaget. Ekstra
Bladet skrev torsdag, at Obama og hans følge i København indkvarterer sig på det nyopførte Crowne
Plaza hotel nær Bella Center, hvor topmødet finder sted. Bladet rapporterer, at den amerikanske
delegation har lagt beslag på de øverste fem etager af hotellet, der som det første i verden er CO2neutralt. /ritzau/

Lastbilchauffører lever usundt
SKANDERBORG: Mange stillesiddende timer bag
rattet i træk kun afbrudt af hastige spisepauser på
tankstationen med hapsdogs, cola eller fede fritureretter og tyk sovs. Det ødelægger helbredet hos
mange lastbilchauffører. Samtidig gør den dårlige
fysik dem farlige for deres medtrafikanter. Men et
nyt usædvanligt samarbejde baner vej for sundere
kost for landets lastbilchauffører på tankstationerne, som er chaufførernes daglige kantine præget af
fast food. Opsigtvækkende forsøg viser, at chaufførernes helbred kan forbedres markant på få uger
med bedre mad. Nok så vigtigt stiger chaufførernes reaktionshastighed med hele 16 procent. Altså 16 vigtige meters kortere bremselængde pr. 100
meter hos motorvejenes tungeste køretøjer. Et nyt
projekt Sundvej, har udviklet fedtfattige og velsmagende retter i emballage, som nemt kan håndteres i førerhuset. /ritzau/

Ministerium skal undersøges
KØBENHAVN: Folketingets Finansudvalg er enig
om, at Økonomi- og Erhvervsministeriet skal underkastes en undersøgelse, der skal afklare, om ministeriet allerede i 2007 kendte til Roskilde Banks
problemer. Beslutningen om undersøgelsens type
træffes næste uge. SF vil arbejde for en såkaldt
dommerundersøgelse, hvor embedsmænd kan indkaldes som vidner. Alternativet er, at uvildige advokater gennemgår sagens dokumenter, hvilket ikke
inkluderer mundtlige orienteringer. Sagen er rejst
af Socialdemokraternes finansordfører, Morten Bødskov, som peger på, at Økonomi- og Erhvervsministeriets øverste embedsmand, Michael Dithmer, allerede i 2007 blev orienteret om, at Finanstilsynet
mødtes med Roskilde Banks ledelse. /ritzau/

Klima og miljø til Hedegaard
BRUXELLES: Connie Hedegaard får ikke bare klimaet, men også hele miljøområdet under sig i sit
nye job som EU-kommissær. Det fremgår af et foreløbigt udkast til fordelingen af kommissærposterne, som den franske avis Libération har fået fingre
i. Med miljøområdet under sig kan Hedegaard også
se frem til at få et selvstændigt generaldirektorat
samt embedsmænd og budget knyttet til sig. Netop tyngden af kommissærposten har været et afgørende emne i flere ugers konsultationer mellem
EU-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Til
gengæld er der ikke noget, der tyder på, at Connie
Hedegaard også får energi som ressort. Ifølge udkastet får tyskeren Günther Oettinger ansvaret
for energiområdet. /ritzau/

Ny chance til kommunal chef
KØBENHAVN: Den korruptionsmistænkte vedligeholdelseschef i Københavns Ejendomme bliver
ikke suspenderet, før han har fået lov til at forklare sig, siger kultur- og fritidsborgmester Pia
Allerslev (V). Dermed går borgmesteren mod anbefalingen fra Københavns Kommunes interne revision, der mener, at vedligeholdelseschefen omgående burde suspenderes. Anders Asbjørn Jensen
fik onsdag 48 timer til at redegøre for beskyldninger om nepotisme og korruption i forbindelse med
renovering af københavnske skoler. De 48 timer
slutter fredag klokken 12. Asbjørn Jensen kom under mistanke, efter at TV2-udsendelsen »Operation X« afslørede, at kommunen har betalt overpris
for at få renoveret en række af sine skoler og institutioner. Arbejdet er udført af en ven af Asbjørn
Jensen. /ritzau/

Mange medarbejdere er kommet i klemme med multimedieskatten og det har skabt stor utilfredshed bl.a. hos HK.

Ansatte påduttes
multimedieskatten
KØBENHAVN: Det er op til
arbejdsgiveren at bestemme, om medarbejderne skal
rammes af den nye multimedieskat - uanset om de tager
telefonen og pc’en med hjem.
Det vækker harme i fagforbundet HK Privat, som i
øjeblikket ser på flere sager,
hvor medarbejdere er kommet i klemme.
- Vi er stærkt utilfredse
med, at medarbejderne risikerer at få en skat trukket
ned over hovedet. Som det
ser ud nu, kan arbejdsgiveren indberette alle medarbejderne, så de rammes af skatten - hvad enten de bruger
multimedier derhjemme eller ej, siger Morten Skov, politisk konsulent i HK Privat.
Problemet opstår ifølge
HK Privat, når arbejdsgiverne indberetter medarbejderne kollektivt til Skat,
fordi det er for besværligt at
kontrollere hver enkelt medarbejder. Forbundet har derfor spurgt Skat, om det kan
være rigtigt, at arbejdsgiveren kan undslå sig kontrol.
Man venter først svar efter
nytår.
- Det er ikke altid frivilligt, om man vil have multimedier. I nogle situationer
vil det selvfølgelig være en
så integreret del af arbejdet, at man er til rådighed
derhjemme. Men hvis medarbejderen ikke tager pc’en

eller mobilen med hjem, så
skal man jo have lov at sige
nej, siger Morten Skov.
Hos både Dansk Erhverv
og DI har de haft travlt med
at rådgive medlemsvirksomheder om, hvordan de
skal håndtere multimedieskatten.
Ifølge chefkonsulent Ulla
Brandt fra Dansk Erhverv
er den nye skat meget upopulær blandt virksomhedernes medarbejdere, så det er
hendes indtryk, at virksomhederne generelt undersø-

ger muligheden for undtagelser.
- Men der følger jo nogle kontrolforpligtelser med
undtagelserne, så virksomhederne må gøre op med sig
selv, om de vil påtage sig den
opgave. Nogle undtagelser
vil kunne lade sig gøre i de
mindre virksomheder, men i
de større virksomheder, hvor
der kan være flere tusinde
medarbejdere, vil det være
meget vanskeligt at praktisere, siger Ulla Brandt.
Det er da også hendes ind-

Fakta om multimedieskat
• Som en del af skattereformen er der indført
multimediebeskatning pr. 1. januar 2010. Det
betyder, at medarbejdere, der bruger arbejdsgiverens
multimedier privat, skal beskattes af 3000 kroner pr. år.
• Multimedier dækker over telefon, computer og
internetforbindelse. Det koster 3000 på skattebilletten,
uanset om man får et eller flere multimedier stillet til
rådighed.
• Hvis medarbejderne bruger bærbare multimedier i
forbindelse med deres arbejde, men ikke har privat
rådighed over dem, bliver de ikke multimediebeskattet.
• Skat anslår, at omkring 450.000 personer vil blive
omfattet af beskatningen - tilsammen råder de over
ca. 700.000 multimedier. Beskatningen ventes at give
et provenu på 525 millioner kroner.
• Skatten vil i 2010 koste de fleste arbejdstagere højst
1225 kroner i skat.
• Ansatte, der betaler topskat, vil skulle af med knap
1700 kroner i skat.
(Kilde: Skat og vejledning fra Lett Advokatfirma)

tryk, at langt de fleste store virksomheder vælger den
kollektive model.
I Dansk Industri siger direktør Tine Roed, at multimedieskatten skal ses som
en samlet pakke. Det betyder også, at de ansatte får
glæde af meget betydelige
skattelettelser.
- Hvis man hidtil som
ansat i en virksomhed har
skullet bruge pc og mobiltelefon for at varetage sit arbejde, kan man ikke sige nej
til ordningen. Så kan man
jo ikke varetage sit job, siger Tine Roed.
Hendes vurdering er, at
virksomhederne som hovedregel opfatter de ansatte som omfattet af multimedieskatten. Så kan der være
undtagelser for særligt udvalgte medarbejdere, hvor
man skal afgive en tro-oglove erklæring.
- Men de fleste ansatte kan formentlig godt se,
at 140 kroner om måneden
ikke er nogen stor byrde, og
at man ikke engang kan anskaffe sig mobiltelefon, bredbånd og pc for de penge. Og
så kommer skattelettelserne
oveni, siger Tine Roed.
Hun mener, at usikkerheden om ordningen er blevet
mindre i virksomhederne
blandt andet som følge af en
ny vejledning fra Skat.
/ritzau/

15-årige varetægtsfængslet

FREDERICIA: Støv, støj, kemikalier og et arbejdsmiljø, der kan give belastninger af luftvejene og
fremkalde kræft. Det er vilkårene for flere soldater på Ryes Kaserne i Fredericia. Kasernen er som
den første i landet blevet set efter af Arbejdstilsynet, og det har resulteret i en liste på hele 17 påbud og en sur, rød smiley. Samtidig vidner tilsynets
rapport om manglende samarbejdsvilje fra forsvarets side. Kasernen har ikke efterkommet en stribe påbud om at rette op på unødig støj, kulde og
kræftfremkaldende belastninger, som kasernens
soldater udsættes for, når de er på arbejde. - Det
er fuldkomment urimeligt, at ét arbejdssted kan
få så mange anmærkninger, siger formanden Centralforeningen for Stampersonel, Jesper Hansen,
til CS Bladet. /ritzau/

Undgå Roskildesygen
Som gæst bør man:
• Ikke deltage i julefrokost eller i det hele taget spise fra
buffet, hvis man er syg. Man smitter stadig et par dage
efter, at man er blevet rask.
• Huske at vaske hænder grundigt med masser af sæbe
og lunkent vand efter toiletbesøg
• Huske at vaske hænder lige så grundigt, før man spiser.
• Tage maden fra buffeter med tænger og skeer, aldrig
med fingrene.
• Aldrig samle tænger og skeer op, som er faldet ned i
maden. Giv i stedet køkkenet besked.
• Altid have et stramt klæde om brødet, når man skærer
det, så man ikke rører det direkte.
• Tage en ny tallerken, hver gang man fylder op på
tallerkenen. Selv små mængder smittefarlige partikler på
en gammel tallerken øger risikoen for at smitte andre.
Køkkenpersonalet bør:
• Sikre, at tænger, skeer og gafler er så lange, at de ikke
falder ned i maden.
• Sørge for klæde på brødet
• Bruge nye fade og skåle og tagting som skeer og
tænger, når der skal fyldes op, i stedet for at fylde på
de gamle. Det mindsker risikoen for, at eventuel smitte
fra de gamle fade spredes videre.
• Dosere maden, så det ikke er nødvendigt at genbruge
den senere.
• Sørge for en form for overvågning af buffeten.
• Eventuelt sørge for afspritningsgel eller - væske
til gæsterne. Det er ikke et krav, og det forhindrer
ikke norovirus, men for eksempel influenzavirus og
madbakterier dræbes af spritten.
Kilde: Fødevarestyrelsen

Svindel i danskstøttet
projekt i Helmand

KØBENHAVN: En kombination af nye regler og
indtoget af billig kopimedicin har fået priserne på
medicin til at falde i Danmark. Nye tal fra Lægemiddelstyrelsen viser, at priserne i årets første
ni måneder er faldet med cirka fem procent i forhold til 2008. Udviklingen skyldes ikke, at danskerne tager mindre medicin. Faktisk tværtimod.
Danskerne har anvendt cirka fire procent mere tilskudsberettiget medicin i forhold til samme periode sidste år. Det er nærmere, fordi patenter på
populære lægemidler er udløbet og erstattet af billigere kopimedicin. /ritzau/

Sur smiley til kaserne

med et par dages diarré og
opkast. Det er sjældent farligt, men mennesker, der i
forvejen er svage, kan godt
dø af norovirus. Men der
var sidste år mange udbrud
med virusset, og i flere tilfælde var det halvdelen eller
flere af et selskab, der blev
smittet og dermed sat ud af
spillet i nogle dage, samtidig
med at de smittede andre.
Problemet er blevet større, fordi der i dag er mange flere, der får frokost eller middag fra en buffet. Det
giver større mulighed for, at
selv små mængder virus
spredes til mange.Også influenza A kan i teorien spredes ved en julebuffet, hvis
smittede håndterer de skeer og gafler, som maden skal
tages med.
Overlæge Kåre Mølbak
fra Statens Serum Institut
vurderer dog, at risikoen for
det er ret lav.«Man smitter
kun med influenza, så længe man har symptomer. Og
har man det, har man næppe lyst til at deltage i årets
julefrokost,« siger overlægen
til metroXpress og tilføjer, at
selve det tætte samvær med
dans og snak er en større
smittefare, når det gælder
influenza.

Såsæd er forsvundet:

Medicinpriser falder

ÅRHUS: Fire unge på 15 år skal være fængslet
i fire uger efter et råt gaderøveri i Århus, har en
dommer besluttet. Foreløbigt skal de opholde sig
i et arresthus for voksne. En kvinde på 23 år blev
væltet omkuld på Stjernepladsen onsdag aften, så
hun slog hovedet mod asfalten og fik kvæstelser i
ansigtet og tandskader. Politiet mener, at de fire
unge sammen med endnu to - en 14-årig dreng og
en pige på 13 - forsøgte flere røverier i området.
Ved grundlovsforhøret torsdag fastslog dommeren,
at de fire 15-årige - tre drenge og en pige - alle bør
være frihedsberøvet i fire uger. Problemet er, at der
ikke umiddelbart er plads til de fire på de særligt
sikrede institutioner for unge, og derfor går turen i
første omgang til et arresthus, oplyser Østjyllands
Politi. /ritzau/

KØBENHAVN: Gæster ved
buffeter kan være smittebomber. Fødevarestyrelsen
vil de kommende uger kontrollere julebuffeterne på restauranter og arbejdspladser
efter rekordmange sygdomsudbrud sidste år. Det skriver
metroXpress.
Der er en million sygdomsfremkaldende partikler i ét gram opkast eller
afføring fra en patient med
norovirus, også kendt som
Roskildesyge. Der skal bare
10 partikler til at blive syg.
Derfor vil Fødevarestyrelsen de kommende uger holde ekstra godt øje med julebuffeter på restauranter og
arbejdspladser. De har tidligere vist sig at være årsag
til store udbrud af norovirus.
Det skriver metroXpress.
- Der skal næsten ingenting til, så er en stor del af
gæsterne smittet. Og erfaringerne fra sidste år viser,
at det i næsten 60 procent af
sygdomstilfældene i større
selskabsudbrud er gæster,
der smitter andre gæster
via buffetmaden, siger koordinator Morten Lisby fra
Fødevarestyrelsens kontor i
Rødovre til metroXpress.
Norovirus er i de fleste
tilfælde stærkt ubehageligt

Enevældig og diktatorisk. Sådan beskriver den verdensberømte arkitekt, Henning Larsen, Danmarks rigeste mand
Mærsk Mc-Kinney Møller efter det fire år lange, stridsfyldte samarbejde om det cirka 2,5 milliarder kroner dyre operahus på Holmen i København.
Scanpix

Arkitekt Henning Larsen:

Mærsk ødelagde Operaen
KØBENHAVN: Henning Larsen bryder
den livsvarige tavshedsklausul, han har
påtaget sig i kontrakten om Operaen i
København. Nu retter han et voldsomt
angreb på Mærsk Mc-Kinney Møller i
en ny bog, skriver Weekendavisen.
Henning Larsen forlod byggeriet af
Operaen i protest, men han blev ydmygende trukket tilbage og tvunget til at
lægge navn til et operahus, som arkitektonisk blev ødelagt af den magtfulde skibsreders indblanding:
- Hr. Møller ville ødelægge min tegnestue fuldstændig. (…) Jeg var tvunget til at fortsætte og kæmpe for at få
så mange af vores arkitektoniske øn-

sker og krav igennem som muligt, skriver Henning Larsen i bogen.
Ifølge Weekendavisen vil den 84-årige arkitekt ikke gå i graven uden at
have fortalt sin version af historien om
et af landets største, mest spektakulære og mest omdiskuterede byggerier. Det handler om hans eftermæle, siger han.
- Hr. Møller misbrugte vores tid, forstået på den måde, at vi undervejs igen
og igen måtte bruge oceaner af tid dels
på at fastholde og forsvare vores arkitektoniske idéer og forslag, dels på at
bekæmpe hr. Møllers undertiden både
vanvittige og urealiserbare krav.

Henning Larsen beskriver kulturen
omkring skibsrederen som slesk opad,
uforskammet nedad. Man var bange
for hr. Møller. Man rystede for hans reaktioner, skriver Henning Larsen.
Henning Larsen forsøgte at trække
sig ud af byggeriet, da A.P. Møller-fonden pludselig, uden arkitektens vidende og accept, offentliggjorde, at operaens glasfacade skulle være dækket
med en række vandrette brede bjælker af stål. Fagfolk var chokerede og
sammenlignede facaden med køleren
på en Pontiac model 1955. I folkemunde blev operaen straks døbt »brødristeren«. /ritzau/

KØBENHAVN: Et af Vestens højtprofilerede projekter i kampen mod opiumsproduktion i Afghanistans
Helmandprovins er ramt af
korruption.
Flere ton kostbar hvedesåsæd er forsvundet, skriver Politiken.
Hvedeprojektet administreres af de afghanske
myndigheder, men betales
af bl.a. Danmark, USA og
Storbritannien.
Det er første gang et projekt med danske interesser rammes af svindel i den
størrelsesorden. I det danske ansvarsområde i Helmand skulle over 6.000
familier svarende til 5060.000 personer modtage
hjælpen, men en del af dem
gik i første omgang forgæves.
Danske soldater sørgede
for beskyttelsen, da embeds-

mænd for nogle uger siden
skulle kontrollere indholdet af sække med såsæd til
bønderne i danskernes ansvarsområde omkring byen
Gereshk.
Da de bevogtede og plomberede sække blev åbnetpå
et lager, væltede småsten
og grus ud af nogle sække,
mens andre sække ikke vejede det, de skulle.
- Svindlen er især sket
under opfyldningen af sækkene, men der har også været rapporter om problemer
under transporten til fordelingsstederne, siger Udenrigsministeriets chefudsending til Helmand, Lars
Jensen til Politiken.
Ifølge Lars Jensen er en
stribe højtstående politifolk
og en repræsentant for det
afghanske landbrugsministerium i Kabul blevet anholdt. /ritzau/

Lille føring til
blå blok i ny måling
KØBENHAVN: Valget til kommuner og regioner gav
fremgang til SF, Dansk Folkeparti og De Konservative. Og de tre partier ser ud til at fastholde vælgernes
gunst landspolitisk.
I en ny meningsmåling, som Megafon har foretaget
for Politiken og TV 2, står De Konservative til en fremgang på 1,4 procentpoint i forhold til folketingsvalget
for to år siden. Sammen med en fremgang på 1,1 procentpoint til Dansk Folkeparti sikrer det VKO-blokken
50,8 procent af stemmerne i målingen.
Socialdemokraterne, SF, De Radikale og Enhedslisten får tilsammen 49,2 procent af stemmerne.
Begge de største partier, Socialdemokraterne og Venstre, må notere klare tilbagegange i forhold til seneste
folketingsvalg. Socialdemokraterne går fra 25,5 til 23,2
procent og Venstre fra 26,3 til 23,6 procent.
/ritzau/

