Opstillingsgrundlag for spidskandidater til kommunalvalget 2021

Opstillingsgrundlag for Inge Ibsen Fomcenco
Aalborg skal trækkes i en rødere retning. Byen skal styres af mennesker, der
brænder for de borgere der har mest brug for fællesskabet og solidariteten.
Der skal være lighed og muligheder for alle.
Jeg er 55 år og bor i Aalborg midtby. Jeg er uddannet lærer og har de sidste
20 år arbejdet med børn og unge indenfor specialområdet. Siden august
2018 har jeg været afdelingsleder for en specialklasserække
på Seminarieskolen.

Jeg stiller mig til rådighed for at stå i spidsen for SF-holdet.
Jeg vil arbejde for at nå ud med en tydelig politik, der har afsæt i det
kommunalpolitiske projekt vi, efter generalforsamlingen, sammensætter.
Vi er børnenes parti. Aalborg skal kendes som byen med Danmarks bedste
børnepolitik.


Landspolitisk har SF sat dagsorden med minimumsnormeringerne- i
Aalborg skal SF være garanten for, at den foldes ud på kommunens
institutioner.



Det er ikke nødvendigvis en dagsorden socialdemokraterne ønsker,
eller mener ressourcerne skal prioriteres til, men med et klart og
tydeligt mandat fra forældre og pædagoger, tager SF den dagsorden.
Jeg har med 9 år i byrådet og mange års engagement i SF, evner og
erfaring til at tage de forhandlinger, der skal realisere projektet.



Vi bor i en universitetsby og skal have erhvervslivet med til at skaffe
grønne arbejdspladser. Med Aalborgalliancen er de bundet op på dyr
asfalt over Egholm. Den alliance skal brydes. Det kræver politisk
tæft, indsigt og stædighed. Den har jeg.



Jeg har lært at politik er et teamsamarbejde, der kræver
målrettethed og synlighed.



Jeg har, siden jeg blev medlem i 2008, været aktiv i valgkampene
med gadeuddeling, pressekontakt og været aktiv i
partiforeningsarbejdet og dermed lagt mange timers frivilligt arbejde
i partiet, ligesom jeg har siddet i SFs landsledelse de sidste 3 år.



Da SF ikke har været i byrådet i denne periode, er der meget der skal
samles op, både i samarbejdet internt i byrådet, de vilkår
kommunalpolitikken har fået og de vilkår der gælder landspolitisk ift.
den kommunale økonomi.



SF skal vinde sine stemmer og sine vælgere tilbage. Det gør vi ved at

bruge et stærkt mandat i kampen for et rødt Aalborg.

Opstillingsgrundlag for Peter Larsen

Om mig og hvorfor mig som spidskandidat?
Jeg er 52 år og har de sidste 4,5 år været Skole- og Dagtilbudschef i Hjørring
Kommune. Den 1. marts starter jeg som Uddannelseschef for
Læreruddannelsen på UCN. Jeg har fem dejlige børn i alderen 11- 27 år.
Kæreste med Amalie og vi bor i Aalborg Vestby.


Jeg har stor viden om kommunalpolitik



Jeg har stor viden indenfor børne-, skole- og ungeområdet



Jeg har et stort netværk, særligt inden for skole-, dagtilbuds-, unge- og

uddannelsesområdet


Jeg har gode kommunikative kompetencer og forhandlingsevner

Min motivation


at SF kommer ind i byrådet ved næste kommunalvalg i 2021 - der skal
SF være!



at udvikle et stærkt SF kommunalpolitisk program med rød-grøn politik
til gavn for borgernes velfærd, miljøet og klimaet



at styrke SF Aalborg som en stærk organisation, hvor der er et godt
samarbejde mellem byrådsmedlemmer, bestyrelse, medlemmer og SFU

Mine kommunalpolitiske mærkesager
Aalborg skal være en kommune, hvor alle skal have lige muligheder for et
godt liv med uddannelse, beskæftigelse, sundhed og en tryg alderdom. Derfor
skal vi styrke den kommunale velfærd og stærke kommunale fællesskaber, så
alle har mulighed for at få livskvalitet og mestre deres liv.
Aalborg skal være en kommune, hvor vi passer godt på klimaet og miljøet - vi
skal være en grøn foregangskommune med bæredygtig by- og
landskabsudvikling. Vi skal sætte kursen og ikke bare nølende følge trop. Det
er helt afgørende, at vi passer bedre på miljøet, udvikler grønne løsninger og
går forrest i klimakampen.
”Vi skal investere i mennesker og bæredygtig by- og landskabsudvikling”
Invester i et godt børne- og ungeliv


Minimumsnormering i daginstitutioner: 1:3 børn i vuggestue og 1:6 børn
i børnehave.
Minimumsnormering i folkeskolen: 1:12 elever i klassen, mere to-

voksen-ordning, styrket inklusion + lærer/pædagogsamarbejde


Styrk tidlig og forebyggende indsats 0-6 år - flere sundhedsplejersker og
socialrådgivere ud i daginstitutioner



Fleksible uddannelsesforløb, længerevarende erhvervspraktikker og
praktikpladser til især sårbare unge



Ret til ungeguide til alle unge mellem 12-25 år og ret til uddannelse
eller job til alle unge. Ungegaranti!

Invester i beskæftigelse og uddannelse til ledige


Flere sagsbehandlere i jobcentret - mere tid til den enkelte lediges
ressourcer og behov



Mere sundhedspersonale i jobcentret - mere helhedsorienteret
arbejdsrettet rehabilitering for fysisk og psykisk sårbare ledige



Flere mentorer til at støtte sårbare ledige i at fastholde job og
gennemføre uddannelse



Større ansvar for virksomheder til at oprette ordinære job til de ledige.

Invester i et godt ældreliv


Bedre normering på plejehjem og flere hænder i hjemmeplejen



Faste teams, mindre privatisering



Mere støtte til demente og ensomme



Gode muligheder for et aktivt ældreliv

Invester i bæredygtig by- og landskabsudvikling


Nej til 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, ja til her-og-nuforbedringer i tunnelen, og på sigt et ekstra tunnelrør i øst



Nej til bil og bus på Nytorv, ja til et grønt og rekreativt byrum fra

Nytorv til Nordkraft


Ja til en Kulturbro 2.0 imellem Stigsborg og Musikkens Hus



Nej til et P-hus i Fjordmarken



Styrk el-cyklisme, bedre cykelparkering og en stærkere kobling mellem
cyklisme og kollektiv transport

Opstillingsgrundlag for Valdemar Hundebøll Benzon

Intro
Aalborg er en voksende universitetsby med et stort antal unge studerende
bosat i byen. Vi har i SF Aalborg brug for at få skabt os et nyt image, som
det lokale progressive og socialistiske valg der kan aktivere og mobilisere
ungdommen. Ønsket om en grønnere dagsorden, mere social retfærdighed
eller krav om minimumsnomeringer i vores dags institutioner er nogen af de
mærkesager jeg tror der optager manges opmærksomhed, særligt folk

imellem 18 – 35-årige, det er de mennesker vi skal have til at stemme på SF.
Som ung mand (27 når valget for alvor går i gang) og pædagogstuderende,
tror jeg at jeg ville være særligt godt egnet i spidsen for at skabe dette nye
image. Vi skal have en profil dette segment kan se sig selv i, om man er
studerende eller man nybagte forældre, så skal de vide at SF kæmper deres
sag!

Lidt om mig
Som nævnt er jeg pædagogstuderende på 25 år. Jeg flyttede til Aalborg i
2014 fra Odder kommune af, hvor jeg har en mor der sidder i byrådet for SF.
Jeg blev først for alvor aktiveret i politik under folketingsvalget i 2015, hvor
jeg hjalp til i Jacob Klivagers valgkamp. I december 2018 blev jeg første
gang valgt som formand for SFU Aalborg, som har gennem de sidste par år
oplevet en styrket afdeling med flere og flere aktive, allermest under
folketingsvalget 2019, hvor jeg sad med som en af de aktivist ansvarlige for
Jacobs valgkamp.

Vision for valgkampen og partiet
Min vision for KV 2021 er at vi får aktiveret hele SF Aalborg og ikke bare den
del der også er SFU’er. Vi skal ikke alle føre valgkamp på samme måde, vi
har forskellige kompetence og interesseområder på tværs af aldrende. Jeg
tror på at en god valgkamp handler om at få disse forskelle italesat og
kortlagt, så vi kan gøre brug af alle de forskellige kræfter vi har for at opnå
det bedste resultat overhovedet.
Vi står overfor nogle store spillere på det politiske landskab i Aalborg
kommune, Socialdemokratiet er kæmpe store og dem vi virkeligt skal skelne
os fra på den gode måde. Jeg tror derfor det ville være en stor fordel at
have et ungt ansigt i spidsen for vores parti, en person de unge mellem 1835-årige ved vil kæmpe deres sag som frontfigur for partiet.

