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Det er en hjertesag for mig, at Aalborg
»
»
både bliver en by, der formår at tiltrække de

Aalborg

studerende men også får dem i arbejdstøjet.
MADS DUEDAHL, Venstres politiske leder i Aalborg

Telefon 99353535 E-mail aalborg@nordjyske.dk
Adresse Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst

DET SKER AALBORG KOMMUNE
I DAG
12-21		Aalborg Minigolf.
Skydebanevej 7,
Aalborg.
19-23		Slotskroen.
Slotsgade 35, Aalborg.
Jazz Jam

TV-AALBORG
9.30, 14.30, 19, 23.50
Opslagstavlen.
10, 19.30
Rejsedagbog fra Norge.
10.25, 13.05, 18.20, 19.55,
22.40
Fra Hirtshals til Fraserburgh (2).
10.55, 13.40, 18.05, 20.25,
23.10
Flyvetur over Godthåg
og Svenstrup.
11.15, 13.55, 20.45, 23.30
Rejsedagbog fra Punta
Cana.
11.35, 21.10
Fiskeguiden (#2) - Havørred.
12.10, 21.40
Jægernes Magasin Buejagt i Danmark.
12.35, 22.10

Rejsedagbog fra USA Vertigo (#4).
15
Station 10 (A).
15.30 Station 10 (B).
16
SIFA TV Bingo (direkte).
17
AKTV.
I MORGEN
10-16		Aalborg Forsvars- og
Garnisonsmuseum.
Skydebanevej 22,
Aalborg. Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum 2018.
12-21		Aalborg Minigolf.
Skydebanevej 7,
Aalborg.

TV-AALBORG
9.30, 14.30, 19, 23.50
Opslagstavlen.
10, 19.30
Rejsedagbog fra Norge.
10.25, 13.05, 18.20, 19.55,
22.40
Fra Hirtshals til Fraserburgh (2).
10.55, 13.40, 18.05, 20.25,
23.10
Flyvetur over Godthåg
og Svenstrup.

Spis alt hvad du kan
Dagens deal er en lækker frokostbuffet med autentisk
asiatisk stemning hos Restaurant Jin Cun
- se mere på deal.dk

Køb dit værdibevis på deal.dk fra
i dag eller giv det som gave.
*Kig ind på deal.dk allerede i dag
- enkelte tilbud er først til mølle.

Kr. 79,Værdi kr. 158,- Spar 50%
Restaurant Jin Cun, Strandvejen 6, 9000 Aalborg
Dette er en henvisningsannonce, vi tager derfor forbehold for trykfejl.

V-leder: Vi skal
have flere i job
POLITIK: Venstres nye leder i Aalborg vil stille flere krav til dimittender
for at få nedbragt ledighed, og så er penge til en tredje Limfjordsforbindelse et kardinalpunkt ved budgetforhandlinger, og endelig er
der bydele i Aalborg, hvor han lukker øjnene, når han kører igennem
fordi han skammer sig over beslutningerne
heden i Aalborg blandt nyuddannede.
- Det der bekymrer mig
mest af alle tal i Aalborg er,
at lige nu er der samme
sandsynlighed for, at en dimittend ender i langtidsledighed som en ufaglært.

Af Jesper Schouenborg
og Andreas Falck (foto)
jesper.schouenborg@nordjyske.dk

AALBORG: Aalborg skal væk
fra en topplacering, når det
gælder arbejdsløshed, og
der skal afsættes flere penge
til at få en renere by, og endelig skal alt sættes ind på at
få skub i processen med en
tredje Limfjordsforbindelse.
Det er nogle af de programerklæringer, som Venstres politiske leder i Aalborg, Mads Duedahl, kommer med, efter at han har
overtaget tøjlerne fra Tina
French Nielsen.
NORDJYSKE Medier har
interviewet den 33-årige
sundheds- og kulturrådmand, der som 29-årig blev
den yngste rådmand i Aalborg kommunes historie, for
at få en programerklæring
på, hvad partiet vil satse på
med en ny styrmand om
bord.
- Det er en hjertesag for
mig, at Aalborg både bliver
en by, der formår at tiltrække de studerende men også
får dem i arbejdstøjet. Vi har
Danmarks sjette højeste ledighed lige nu. Det er Jyllands højeste ledighed, hvis
man ser bort fra Læsø, der er
lidt svær at have med at gøre. At have Jyllands største
arbejdsløshed for en by som
Aalborg kun overgået af Ishøj, Brøndby og Albertslund
og sådan nogle kommuner,
det er ikke der, at jeg synes,
at vi skal være, siger Mads
Duedahl.

Påvirker velfærden
Han henviser til en oversigt
over ledighedstallene fra
april, der viser, at Aalborg er
på en sjetteplads blandt landets kommuner med en ledighedsprocent på 5,5, hvilket svarer til en bruttoledighed på 5599 fuldtidspersoner.
Rådmanden peger på, at
den høje ledighed betyder
noget for, hvor mange penge, der er til velfærd i kom-

Ved de kommende budgetforhandlinger er det et kardinalpunkt
for Venstre, at der afsættes kommunale midler til en tredje Limfjordsforbindelse. Arkivfoto
munen.
- Venstrefløjen har ofte en
tendens til at fokusere meget på, hvordan kagen skal
skæres, fremfor at fokusere
på, hvordan den bliver større. Vi skal have fokus på,
hvordan vi får merværdi til
at betale for flere handicappede og flere børnefamilier,
som vi skal have penge til.
Der er ellers skabt 5000
nye job over en årrække,
men det imponerer ikke
Mads Duedahl.
- Man kan spørge sig selv,
at en by der vækster med
over 2000 om året og et universitet, der sprøjter mange
dygtige mennesker ud, om
det ikke giver sig selv, at vi
skal skabe de job, om det ikke nærmeste kommer som
en del af den højkonjunktur,
der er i gang. Man skal også
spørge sig selv, om man er
tilfreds med at have Jyllands
højeste arbejdsløshed. Jeg
konstaterer bare, at Socialdemokratiet i en årrække
har siddet både på erhvervsafdelingen, som ligger under borgmesteren og på beskæftigelse, som ligger under socialrådmanden, og
der er man ikke lykkedes
med at skaffe nok arbejdspladser.
Venstre har selv nogle bud
på, hvad der kan gøres for at
få flere i job.
Limfjordsforbindelse
- Den vigtigste ting er, at vi

kommer i arbejdstøjet og får
en tredje Limfjordsforbindelse. Erhvervslivet siger, at
en infrastrukturinvestering
af den størrelse giver mere
mobilitet og vil skabe mere
vækst i Nordjylland, siger
Mads Duedahl, der tidligere
har foreslået, at Aalborg
Kommune skal stille med en
mia. kr. til en ny forbindelse
betalt af dækningsafgiften
over 30 år.
Et forslag der vil blive taget med til de kommende
budgetforhandlinger. En beslutning om kommunal
medfinansiering til en tredje
Limfjordsforbindelse er ”et
kardinalpunkt for Venstre”.
- Det er vores absolut vigtigste mærkesag, det betyder
uendeligt meget for os.
Krav til de unge
Venstre mener også, at der
skal stilles flere krav til de
unge studerende for at få
flere i beskæftigelse.
- Når de er færdige, så må
man gøre alt, hvad man kan
for at få et job, og det lykkes
vi ikke med.
Mads Duedahl mener, at
man skal mere i dialog med
de studerende, så de ikke er
kræsne, når de skal i job.
- Man kan tale om a, b eller
c job, det kan være, at ønskejobbet er a-jobbet, men det
kan også være, at du skal gå
lidt ned i ambitionsniveau i
starten.
Han er bekymret for ledig-

På tur til erhvervslivet
Mads Duedahl vil nu ud at
besøge erhvervslivet efter
sommerferien for at høre
mere om, hvordan man kan
sikre de bedste rammevilkår
for erhvervslivet.
- Som Venstres nye politiske leder har jeg valgt at sige, at jeg det næste år vil turnere rundt hver fredag, så
jeg kommer rundt til 40-50
virksomheder og simpelthen gå i dialog med virksomhederne om, hvad udfordringen er for dem, siger
rådmanden.
Den høje ledighed koster
bl.a. på beskæftigelsestilskuddet, hvor der i 2019 ifølge et notat fra borgmesterens forvaltning ventes et
tab på 191 mio. kr.
- Det er fordi, vi ikke får
folk i arbejde. Det hænger
uløseligt sammen med at få
penge til de ældre, handicappede og børnefamilierne, at vi får løst arbejdsløshedsproblematikken.
Dårligt erhvervsklima
Mads Duedahl mener, at et
af problemerne er et dårligt
erhvervsklima i Aalborg og
peger på velkendte årlige
undersøgelser fra Dansk Industri og Dansk Byggeri.
- Vi har et ringe erhvervsklima og dårlige rammevilkår for vores arbejdspladser,
siger Mads Duedahl..
De ting som du siger, er også
nogle ting, som din forgænger
Tinas French Nielsen (V) og
før hende Mariann Nørgaard
(V) har sagt?
- Ja, men man må bare
spørge, om vi er kommet i
mål med det her.
En renere by
Venstre vil også køre fejeko-
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Venstrefløjen har ofte en tendens til at
»
»
fokusere meget på, hvordan kagen skal skæres,

.
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fremfor at fokusere på, hvordan den bliver større.
MADS DUEDAHL, Venstres politiske leder i Aalborg

Der skal afsættes
flere midler til at
gøre Aalborg
renere, mener
Mads Duedahl.

sten i stilling, for partiet mener, at der er behov for en
renere by på flere punkter.
- Når man går rundt langs
havnefronten her om sommeren og ser, hvordan det
flyder, og at folk smider ting
og sager, så tror jeg, at vi må
se indad og sige, at kommunen har et stort ansvar i forhold til at få ryddet op.
Mads Duedahl mener, at
det er ”pinligt at se, når turister kommer til byen, hvordan det flyder på Nytorv,
havnefronten og andre steder”.
Flere penge til området
- Der skal simpelthen afsættes penge til en hyppigere
oprydning, og vi skal se på,
om vi skal have større skraldespande.
En anden del er også et
kvalitetstjek på byplanlægningen. Mads Duedahl peger på, at centrale dele af
byen som Nytorv og Vesterbro ligner områder, som der
ikke er blevet investeret i
over 30-40 år.
- Vi bliver nødt til at få
gjort noget ved Nytorv, og vi
er nødt til at få gjort noget
ved Vesterbro, for det er lidt
skammeligt at se på. Men
mest af alt tænker jeg på alt
det nybyggeri, som foregår i
byen og på, hvad det er for et
udtryk, som vores by skal
have.
Hvad mener du med det?
- Når vi bygger, så bygger vi
ikke bare for et år eller fem
år, så er det for de næste
200-300 år, at det er sådan,
at det kommer til at se ud.
Der har vi et ansvar som po-

litikere.
Mads Duedahl mener, at
man bygger meget højt og
tæt, ligesom der skal tænkes
mere på æstetik.
Jeg lukker øjnene
- Jeg må sige, at der er bygninger og bydele, hvor jeg
som politiker, lukker øjnene,
når jeg kører forbi, fordi jeg i
bund og grund skammer
mig over, at jeg har været
med til at beslutte det. Der
er steder, hvor vi har kunnet
gøre det bedre, men der er
også meget, der er lykkedes.
Kan du konkretisere, hvor
du lukker øjnene?
- Hvis man tager et eksempel, så passer skrænthusene
på Bygaden i Gl. Hasseris
slet ikke med det omkringliggende byggeri, og det
kommer til at skæmme området i de næste flere hundrede år sandsynligvis, siger
Mads Duedahl, der ikke vil
uddybe det nærmere i forhold til bydele.
Mental sundhed
Venstre mener også, at unges mentale sundhed eller
mangel på samme er et emne, der kræver politisk handling i kommunen.
- Vi har selv her i kommunen lavet undersøgelser, der
viser, at over 50 procent af
vores ungdom på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser har et forhøjet stressniveau.
I Aalborg har man etableret Center for Mental Sundhed, og det er et område,
som Venstre ønsker flere
penge til.
- Vi kan bare se, at vi san-

der til, jo flere tilbud vi laver,
jo flere melder sig til. Hvis
ikke vi gør noget ved den her
situation, så står vi med et
samfund, der knækker, siger
Mads Duedahl, der ikke mener, at man har råd til at lade
være med at bruge flere penge på området.
Ud med uddannelsesloft
Han mener, at årsagerne er
mange til den mentale
usundhed. Eksempelvis peger han på uddannelsesloftet, som han er imod.
- Uddannelsesloftet burde
fjernes med det samme.
En ting er dog programerklæringer, en anden er den
aktuelle politiske virkelighed, hvor Venstre ved det seneste valg fik en stemmemæssig kæberasler sammen
med resten af den borgerlige
side af byrådet. Mads Duedahl erkender blankt nederlaget. Han siger, at den borgerlige fløj - i den tid han har
siddet i byrådet - aldrig har
stået så svagt som nu med
kun ni mandater til V og K,
og et DF, der har konstitueret sig med den røde fløj,
hvor Socialdemokratiet i
dag sidder tungt på magten
med absolut flertal med 17
mandater.
Mads Duedahl tror dog på,
at han kan rejse partiet.
Hårdt arbejde
- Først og fremmest tror jeg,
at vi skal fortsætte med at arbejde hårdt, for mig er det
meget vigtigt, at vi er et parti, der beviser, at vi kan gøre
vores indflydelse gældende.
Jeg er ikke gået ind i politik
for at have en masse mærke-

sager, som jeg aldrig for gennemført og bare stå og råbe
og skrige. Jeg er gået ind i
politik, fordi jeg gerne vil
forandre noget, og det er
det, som driver mig hver
eneste dag.
I arbejdede formentligt også hårdt op til sidste valg,
hvad vil du gøre anderledes?
- Jeg må konstatere, at vi
desværre nok ikke er brændt
igennem med vores mærkesager, og det må vi være mere tydelige på.
Mads Duedahl tilføjer
bl.a., at hvis ikke partiet havde været med i budgetforli-

get, så ville forliget trække
langt mere i venstrefløjens
og Enhedslistens retning.
- Det er ikke et Aalborg,
som jeg tror, vil være sundt.
Det er vigtigt at få fortalt, at
der er forskel på fløjene, og
der er forskel på partierne.
Hvordan ser man, at Venstre trækker i en anden retning end Socialdemokratiet?
- Nogle af de udfordringer,
som vi står overfor i Aalborg,
mener jeg, at Venstre er bedre til at løse end Socialdemokratiet, siger Mads Duedahl og nævner igen den høje ledighed.

FAKTA
MADS DUEDAHL
{{33 år
{{Født i Vejle men opvokset i
Skovsgård.
{{Medlem af Aalborg Byråd
for Venstre fra 1. januar
2010, og rådmand for sundhed- og kultur fra 1. januar
2014. Han er tidligere formand for Venstres Ungdoms
lokalafdeling i Aalborg
{{ Student fra Fjerritslev
Gymnasium (2004) og cand.
scient.adm. fra Aalborg Universitet (2013).
{{Efter endt uddannelse var
han ansat som akademisk
medarbejder i Jammerbugt
Kommune, før han blev rådmand.
{{Gift med Anna, der er jurist i Ankestyrelsen, og sammen har de datteren Isabella.
{{Bor i en lejlighed i Østre
Havnegade i Aalborg.

Aalborg skal have gjort noget
ved ledigheden, der skal stilles
krav til de nyuddannede, mener Venstres politiske leder
Mads Duedahl.

Permanent makeup

Velkommen til din lokale skønhedsspecialist
Ønsker du smukke læber, perfekt formede bryn
og udtryksfulde øjne
Til mænd og kvinder
Ansigtsbehandling
Med permanent make up kan vi give
læberne og

Permanent make-up
24 års erfaring

Bente
Jensen

• Exuviance behandling

brynene ekstra fylde, form og symmetri.
Lige som
& Pandhy´s
naturlige
mesoterapi
en vippefortætning eller eyeliner, giver
udtrykanti-age
eller
behandling
fremhæver dine øjenomgivelser
Hårfjerning
Det vil give dit ansigt et øjeblikkeligt
løft. mest skånsom
• Sugaring
og holdbare på markedet
Visage er Danmarks mest erfarne Linergist-team
• Ansigt
indenfor permanent makeup.
• Krop
• Brazil

Vi finder de bedste træk frem i dig ...Og vi kan så meget andet
Vi kommer stadig i Aalborg - Algade 35 Klinikken er åbent efter aftale.
Kontakt Bente Jensen på tlf. 2016 8627

Info: 20 16 86 27

www.klinikvisage.dk

Velkommen til din lokale skønhedss

AARHUS
HORSENS
KOLDING
ODENSE
FREDERIKSBERG

