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Kære borgmester Jacob Bundsgaard
Jeg vil gerne have besvaret nedenstående jf. reglerne for skriftlig besvarelse.
 
Der har i sommerens løb været en del uoverensstemmelse vedr. forpagtning af en
række is-kiosker der er placeret på kommunens arealer.
Da jeg samtidig har modtaget henvendelser vedr. kiosken ved Tangkrogen, valgte
jeg at cykle forbi onsdag den 18.8.2018, for at kigge på vedlige holdelse niveauet.
Jeg tog nogle billeder, som rådmanden frit kan kommentere på. For
fuldstændighedens skyld skal jeg nævne at jeg også kiggede på Varna kiosken og
den på Filtenborgplads, hvor affalds håndteringen ikke gav anledning til at tage
billeder.
 
Enhedslisten vil gerne have svar på følgende spørgsmål, vedr. fornyelse af
kontrakten:
Hvorfor er Frisko valgt? En kort redegørelse, hvor følgende perspektiver ønskes
inddraget:
Er der nogle af de 8 selvstændige forpagter, blevet hørt, eller på anden måde
inddraget i dette valg?
Har der været personale politiske overvejelser i givet fald hvilke?
Har der været overvejelser, vedr. krav jf. sociale klausuler, udd. Politik, job til
mennesker med handicap etc.
Hvilke overvejelser har der været vedr. i værksætteri? Aarhus er kendt for at have



iværksætterer indenfor is produktion.
Hvilke overvejselser har der været vedr. sundhed? Det er almendelig kendt at
sundhedsperspektivet i de udbuddet varer kioskerne handler med ikke er det
største. Er der stillet krav i kontrakterne desangående?
Har der været overvejelser om kioskerne kan drives som socialøkonomiske
virksomheder? Vi ved fra andre kommuner at netop denne type virksomheder
drives som særlige indsatser, med et social eller beskæftigelsesmæssigt sigte.
Hvad skal der til for at FRISKO har misligeholdt kontrakten? Enhedslisten mener
ikke vi som kommune kan acceptere at affald ligger spredt ud over store offentlige
arealer.
Hvilke vedlige holdelses forpligtigelser er der der? Hvem skal kontrollere?
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