Referat af møde med Viby Partiforenings politikere/kandidater til Byråds- og
Regionsrådsvalget den 21. november 2017
Afbud: Ango og Ali
Dagsorden
Pkt. 1. Samarbejde med Kolt-Hasselager Partiforening om Angos valgkamp
Ilse havde kontaktet formand Michael Bender om eventuelt samarbejde. KoltHasselager Partiforening skal først holde et møde om opstilling af kandidater.
Derefter melder de tilbage om samarbejde.
Der har været talt om en fusion med enten Harlev- eller Viby Partiforening.
Pkt. 2. Mails fra Vestkredsens spidskandidat Annette Roed
Enighed om, at Viby støtter Flemming i valgkampen. Annette skriver i næste
medlemsblad, og vi udelukker ikke, at hun kan deltage i enkelte aktiviteter i Viby.
Pkt. 3. Tilbagemelding fra Ali om opstilling i andre partiforeninger
Ikke drøftet, da Ali er syg. Ilse kontakter ham m.h.p. svar fra Ali.
Pkt. 4. Kandidaternes mærkesager
a.
Ango: Ango oplyste på sidste bestyrelsesmøde, hvilke mærkesager han går
til valg på. Hvis yderligere områder, må Ango oplyse dem til Ilse. Inge Asferg gjorde
opmærksom på, at der var for lidt fokus og bliver gjort for lidt i hjemmepleje i eget
hjem. Vedrørende Bøgeskovhus skal der tages stilling til, om Care skal fortsætte, eller
om kommunen igen skal overtage Centret.
b.
Camilla: Camilla tilføjer Viby Syds erhvervsområder til sine mærkesager,
som også blev nævnt på sidste bestyrelsesmøder. Vedrørende Børn- og ungeområdet
uddybede Camilla, at Soc.dem. vil have øget fokus på børn og unge, på folkeskolen og
vil løfte dem, der har svært ved at klare sig.
c.
Ali: Ilse kontakter Ali om han mærkesager.
d.
Flemming: Ud over de allerede omtalte mærkesager tilføjer Flemming
Social dumping, Flere lære- og praktikpladser (Regionsrådet får en rapport hver 3.
mdr., og det har hjulpet, men de store virksomheder svigter), Ulighed.
UU-vejlederne skal ikke længere arbejde med uddannelsesparate unge, hvilket
betyder, at der opstår private virksomheder, og det skaber ulighed.
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Desuden ønskes mesterlæren genindført, så de ikke boglige unge kan få en
uddannelse. Bør være et tema i valgkampen.
Regionens målsætning var 6 % flere lære- og praktikpladser, men det er
lykkedes at opnå 9 %.
Det er nødvendigt med løsninger, hvad angår ulighed.
Ilse skal have besked, om kandidaterne ønsker og planer om valgaktiviteter.
På næste møde vil bestyrelsen drøfte økonomiske midler til kandidaterne.
Derforuden talte vi om
 topstyring i Aarhus Kommune – medarbejderne bør kunne planlægge
deres arbejde og have mere ansvar på eget arbejdsområde.
 Forslag om, at kandidaterne holder møde med faggrupper, så de bliver
klar over, hvordan det er at arbejde på kommunens arbejdspladser.
 Byfortætning: En del gør indsigelse mod for højt byggeri. Højt byggeri bør
foretages med omtanke.
 Elektrificering af tog nord for Fredericia
 Regionsrådet er opmærksom på de uhæmmede høje medicinpriser, som
medicinalfirmaerne opkræver.
 Bl.a. Mårslet kommer til at mangle busbetjening, når Letbanen kommer
i gang og busruterne beskæres.
 Camilla foreslår, at der flyttes midler fra kræftområdet til psykisk syge.
En del behandlinger på Psykiatrisk hospital er ikke acceptable. Der
foregår fejlbehandling, behandling der ikke virker osv. Flemming vil
undersøge sagen.
 Vi skal gøre en indsats for at få Vibys kandidater forankret lokalt og
forklare vælgerne, hvorfor det er vigtigt med lokal forankring og slå på
mangfoldigheden i Viby. Ved Byrådsvalget i 2013 fik vores tre kandidater
omkring 2.600 stemmer
Referent
Ilse😂

