Referat af møde byrådskandidaterne med Ali Nuur og Ango Winther den 7. marts 2017

Ad. pkt. 1. Samarbejde med Kolt-Hasselager Partiforening om samarbejde
Ango oplyser, at ovennævnte partiforening ikke officielt har taget stilling til, hvilke kandidater de
opstiller, så vi afventer deres tilbagemelding.
Ango er også opstillet i Tilst-Kasted, og denne forening vil gerne samarbejde med Viby om Angos
valgkamp.
Desuden bakker Løgten-Skødstrup Ango op.
Ad. pkt. 2. Eventuel opstilling af Ali i andre partiforeninger
Ali oplyser, at Højbjerg Partiforening, hvor han har været til et par møder, gerne vil opstille ham til
Byrådet. Højbjergs generalforsamling skal dog godkende hans kandidatur den 20. marts. Højbjergs
bestyrelse vil gerne samarbejde med Viby, såfremt Ali bliver godkendt.
Løgten-Skødstrup bakker også Ali op.
Ad. pkt. 3. Kandidaternes mærkesager
Mærkesagerne er opremset i indkaldelsen til bestyrelsesmødet den 7. marts.
Ango oplyser, at han er medlem i en arbejdsgruppe, der arbejder for bedre idrætsfaciliteter i Viby
bl.a. en kunstgræsbane.
Han er næstformand i Sundheds- og Omsorgsudvalget og følger hjælpen på plejehjemmene tæt.
De fleste steder fungerer hjælpen fornuftigt, men der er også steder, hvor forbedring er tiltrængt.
Han oplyste, at 40 private Forenede Care-firmaer er lukket i 2016, idet de alligevel ikke kan leve op
til kravene på plejehjemmene på trods af, at de selv har lavet aftalen med kommunerne.
Minister Søren Pind har udtrykt bekymring, fordi han mener, at kommunerne går for meget op i
økonomi frem for kvalitet. Det afviser Ango.
På Bøgeskovhus, hvor Forenede Care har entreprisen, fungerer det godt igen, men på det sidste er
der kommet problemer. Aarhus Kommune skal i 2017 forhandle ny aftale på Bøgeskovhus, der skal
gælde fra 2018. Byrådet overvejer at hjemtage aftalen.
Søren oplyser, at der er problemer på flere plejehjem bl.a. er rengøringspersonalet på
Kongsgården ved at opsige deres arbejde kollektivt. På Tranbjerg Plejehjem overvejer en del SOSUhjælpere at opsige deres job før pensionsalderen, selv om de havde tænkt sig at fortsætte.

Inge bad Ango undersøge prisen på vikarer i udeområderne, da hun mener, at der brugers alt for
mange, og at de er for dyre for kommunen. Vikarerne er ikke underlagt samme vilkår som de faste
medarbejdere, derfor er det nemmere at sende bud efter dem.
Hvad angår Bøgeskovhus er der ifølge Inge en lille gruppe, der modarbejder udlicitering og
Byrådets beslutning. Det skaber voldsomme problemer. Der er dog mange aktiviteter på
Bøgeskovhus, men for få hænder.
Ango er opmærksom på Sørens oplysninger, og Inge tilføjer, at det er et problem, at der ikke er
tilstrækkeligt uddannede SOSU-hjælpere. Hun opfordrer Ango til at undersøge, om antallet af
uddannelsespladser er skåret ned.
Birger vil gerne vide, om Ango går ind for udlicitering i valgkampen, og hvorfor udlicitere, når det
ikke fungerer. Det er embedsmændene, der lægger budget, og plejehjemmene skal fungere inden
for de givne økonomiske rammer, spørger, om FOA har ledige SOSU-hjælpere.
Ango finder det ikke oplagt at udlicitere på ældrerområdet. De private firmaer tjener godt på
udlicitering. På trods af, at de selv har budt ind, har de måttet konstatere, at det er mere
kompliceret end beregnet.
Ango skal mødes med FOA-formanden om problemet. På Bøgeskovhus er der kun fire uddannede
ud af 28 medarbejdere.
Ango og Inge, der er leder af en klub på Bøgeskovhus, aftaler at mødes på stedet.
Preben mener, der er for få medarbejdere til opgaverne. Desuden bør der kun være en leder,
medarbejderne kan kontakte og ikke 6-7, man skal igennem før, der kan træffes en beslutning. Der
er også brug for flere firvillige.

Ali er medlem af Kultur- og Socialudvalget samt Ligestillings- og Handicaprådet.
Han kæmper i Kulturudvalget for en kunstgræsbane til Viby. Idrætsforeningen har indsendt
ansøgning. Der er afsat omkring 3 mio. til idrætsområdet i Aarhus.
I Socialudvalget arbejder han imod et parallelsamfund og radikalisering. Der holdes en konference
i maj om området. Han samarbejder med Søndervangskolen, boligselskaberne og forældre om
hærværk.
Hans Peter oplyser, at Viby har Aarhus’ højeste kriminalitet. Det bør være vores byrådskandidaters
første prioritet. Der mangler et kulturhus i Viby.

Ali erkender problemet, og han vil arbejde seriøst med at afskaffe kriminaliteten i Viby. Skal have
flere møder med socialrådmand Thomas Medom, og synes, der mangler væresteder og klubber i
Viby. En klub på Fabriksvej var en succes, men den er lukket.
Hans Peter slår til lyd for, at de yngste unge får et fritidsjob. Den eksisterende Vestordning udvides
nu til Viby, så de yngste kan holde sig ude af det kriminelle miljø.
De firmaer, der arbejder med renovering af Rosenhøj, har taget flere unge i lære, og det er blevet
en succes.
Birger mener, at klubberne har ødelagt legepladserne, der var et godt alternativ til klubberne. Et
sted, hvor også opdragelse og dannelse var i højsædet. Skolerne overtager mere og mere p.g.a de
lange skoledage.
Ali oplyser, at der på Læssøesgades skole, hvor han er lærer, er mange nydanske elever 160-180.
Disse ønskes flyttet, og så vil der i alt kun være omkring 180 elever tilbage. Det antal er skolen
imidlertid for stor til.
Ad. pkt. 5. Baggrundsgrupper
Medlemmerne er i medlemsbladet inviteret til at deltage i kandidaternes baggrundsgrupper. Kun
få har meldt sig. Ilse sender derfor en ny indbydelse ud og omtaler grupperne på
generalforsamlingen.
Kontaktperson fra bestyrelsen til hver kandidats gruppe:
Hans Peter er kontaktperson for Alis gruppe
Birger er for Flemmings gruppe
Søren melder sig til Angos gruppe og
Ilse spørger Dorte Krogh, om hun vil være kontaktperson mellem Camillas gruppe og bestyrelsen.
Dorte er i forvejen med i Camillas gruppe.
Ad. pkt. 6. Læserbreve
Ilse be’r politikerne skrive læserbreve for at gøre opmærksom på sig selv – gerne sammen og
sammen med bestyrelsen.
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