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Socialdemokratiet 150 år

S i Randers mener
Det brede
samarbejde
er bedst for
Randers Kommune

Hvad var målet med arbejderbevægelsen?
At blive et politisk parti eller at blive en faglig organisation?

.

Samarbejde i byrådet er en
forudsætning for beslutninger
i Randers byråd, men de
bedste beslutninger er dem,
der er truffet af et bredt flertal
og ikke ved en 16-15-afstemning.
Derfor var det en stor
glæde, at vi den 23. og 24.
september indgik en bred
budgetaftale med 28 ud af 31
af byrådets medlemmer.
Bag aftalen er Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre
og Det Konservative Folkeparti.
Budgetaftalen bygger på
økonomisk ansvarlighed
og indeholder mange gode
investeringer i fremtiden for
hele kommunen, og dertil har
den et særligt fokus på børn,
ældre og socialområdet.
Den største bedrift er uden
tvivl finansieringen af minimumsnormeringer i børnehaver og dagtilbud.
Vi er også stolte af, at der
kommer en kompetenceudvikling af lærerne, samt at
der er blevet sat penge af til
øget brug at 2-lærerordning i
folkeskolen.
Tak til alle partier, der er
med i budgetaftalen. Denne
brede aftale viser vejen for et
bredt samarbejde i fremtiden i Randers byråd, og vi
i Socialdemokratiet vil gå
forrest i bestræbelsen på, at
vi altid får det bredest mulige
flertal til gavn for alle borgere
i Randers Kommune.

Jonas Fuglsang
formand for Fællesledelsen

Af Ib Møller Pedersen
Redaktionsudvalget
•••••••••••••••••

Første afsnit af Socialdemokratiets historie blev afsluttet med
slaget på fælleden og ledernes
flugt til Amerika.
Arbejderbevægelsen i Danmark
havde lidt et stort nederlag og overalt i Europa var socialismen i krise.

Internationale faldt fra hinanden,
træthed og en følelse af afmagt
bredte sig, selvom partiet stadig eksisterede og bladet, Socialdemokraten, stadig udkom.
Men i juli 1877 blev der kaldt til
kongres i Købmagergade. Nogle
socialdemokrater og fagforeningsledere var mødtes dagen efter Pios
og Geleffs flugt, og man besluttede
at føre bevægelsen videre. Kongressen besluttede, at bevægelsen

skulle have sit eget hus med kontor,
redaktion og mødesal. Man besluttede også, at bladet, Socialdemokraten, skulle rettes op.
Men hvad var bevægelsen? Hvad
var målet med den? At blive et politisk parti eller at blive en faglig organisation?
Det socialdemokratiske Forbund
Medlemmerne af partiet blev færre
og færre, og med fagforeningerne

gik det ikke bedre. Efter mange diskussioner endte det med et kompromis: Fagforeningerne skulle herefter
beskæftige sig med det faglige, men
igennem fagforeningerne skulle der
oprettes en politisk forening. Den
kom til at hedde ”Det socialdemokratiske Forbund” og blev stiftet den
11. februar 1878.

Fortsættes side 10
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Fællesskab og valgkamp

Merete
er kandidat for S
KV21

Af Merete Østergaard
Forstander på Den Skandinaviske
Designhøjskole
•••••••••••••••••

Kan man det … dyrke fællesskabet og drive sin egen valgkamp?
Jeg tror på, at vi gennem fælleskabet i Socialdemokratiet i Randers
fortsat kan sætte dagsorden for
grøn omstilling, bedre nomeringer i
børnehaverne, skolerne og på ældreområdet, styrke mulighederne
for at uddanne sig i Randers Kommune, sikre et attraktiv kultur- og
fritidsliv for alle og lade mangfoldigheden blomstre.
At ville noget sammen med andre
Da jeg meldte mit kandidatur til
kommunalvalget 2021 for Socialedemokratiet meldte jeg mig ind i
et fælleskab. Et fælleskab som jeg
havde store forventninger til.
Det socialdemokratiske fællesskab er blevet en del af mig. Fællesskabet var udfordret under coro-
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na’en. Blandt andet fordi møderne
var online, og alle aktiviteter var
lukket ned. Jeg tror, alle vil give mig
ret i, at online-møder ikke er befordrende for et fællesskab. Og det
var fællesskabet - at vi alle vil noget
sammen med andre - der var grunden til, jeg meldte mig ind i partiet,
og nu er kandidat til byrådet i Randers Kommune.
At tage sin tørn
Siden maj, hvor det igen blev muligt at holde møder, hvor vi er fysisk
tilstede, har vi haft flere aktiviteter
og fejret mærkedage i det socialedemokratiske fælleskab i Randers.
Det politiske fællesskab er ved at
blive til det fællesskab, jeg forventede, det ville være.
Jeg bliver oprigtigt glad, når jeg
mødes med andre socialedemokrater på Rådhuspladsen i Randers
for dele kaffe og rundstykker ud og
snakke KV21 med folk, der kommer
forbi. Jeg bliver rørt, når vi sammen
går i optog med de røde faner forrest gennem midtbyen i anledningen af Socialdemokratiets 150 års
jubilæum. Jeg tager med glæde min
tørn, når det skal klistres 1200 valgplakater af borgmesterkandidaten.
Jeg er stolt over at være en del af
et fællesskab, hvor alle tror på, at
vi kan gøre en forskel for Randers
Kommune.
Alle vil jo gerne vælges
I det fælleskab er vi også 27 enkeltpersoner, der har valgt at stille op
til byrådet i Randers Kommune. 27
kandidater, som gerne vil vælges. Vi

Socialdemokratiske kandidater og andre aktive partimedlemmer i fuld
gang med at klistre valgplakater til borgmesterkandidat Torben Hansen.
har hver vores mærkesager. Vi har
hver vores måde at lave valgkamp
på. Jeg vil også rigtig gerne vælges. Jeg vil gøre mit til, at så mange
som muligt sætter et kryds ved mig
den 16. november, men jeg vil også
kæmpe for fælleskabet.
Forskellighed er en styrke
Vi er forskellige i Socialdemokratiet.
Forskellighed er en styrke. Jo større
diversitet, jo flere vælgere kan identificere sig med socialdemokratiet i
Randers. Jeg håber, vi i valgkampen kan udnyttet den styrke der er
i, at vi i de 27 opstillede kandidater
finder så mange forskellige mennesker, som deler den socialdemokra-

Socialdemokratiet Randers Kommune, Fællesledelsen
Formand: Jonas Fuglsang, tlf. 2026 2420
E-mail: jonasfuglsang87@gmail.com
Kasserer: Jørgen Lanng, tlf. 6047 8944
E-mail: jorgen.lanng@randers.dk
Randers Nordkreds
Kredsformand: Hans Esdahl, tlf. 4094 1788
Partiforeninger:
Randers Partiforening: Per Blicher, tlf. 4128 6535
Nørhald-Havndal: Anja Futtrup Andersen, tlf. 5186 2809
Randers Sydkreds
Kredsformand: Jakob Lindberg Nyhuus, tlf. 4232 2454
Partiforeninger:
Randers-Kronjylland: Torben Petersen, tlf. 2442 9640
Langå & Omegn: Rikke Hintze, tlf. 2851 3422
DSU
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Socialdemokrater i Randers Byråd
Torben Hansen, Anne Hjortshøj, Karen Lagoni, Fatma Cetinkaya,

tiske politik og de socialdemokratiske værdier.
Vi får brug for hinanden
Vi får især brug for hinanden de
kommende måneder frem til den
16. november - uanset om man er
medlem af partiet eller opstillet som
kandidat, om man er “gammel” i byrådet eller helt ny, om man står højt
oppe på listen eller langt nede, så
får Socialdemokratiet i Randers den
bedste valgkamp og forhåbentlig
det bedste valg, hvis vi bakker op
om hinanden og lader fællesskabet
stå forrest.
God valgkamp til jer alle.

Iben Sønderup, Steen Bundgaard, Lise-Lotte Leervad Larsen,
Pia Moldt, Ellen Petersen, Henning Jensen Nyhuus,
Liselotte Frier Pedersen, Anker Boje, Henrik Leth
Region Midtjylland, valgt i Randers
Marianne Carøe, tlf. 2943 5883
Henrik Gottlieb Hansen, tlf. 2129 9726
Folketinget
Malte Larsen, tlf. 6162 3654, tlf. Christiansborg: 3337 4006
E-mail: malte.larsen@ft.dk
Hjemmeside: www.maltelarsen.dk
Debatindlæg i Socialdemokraten Randers er udtryk for den
enkelte skribents egen holdning. Den officielle politik for
Socialdemokratiet i Randers Kommune findes i lederen her på
siden.

Avisen husstandsomdeles i udvalgte boligområder.
Som politisk materiale er avisen
undtaget fra reklamereglerne
og må afleveres til alle husstande.
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Tillid – Tryghed – Fællesskab
Randers Kommune er i fremgang – og vi vil mere

Af John Degn
Redaktionsudvalget
•••••••••••••••••

Tillid, tryghed og fællesskab er hele rammen om Socialdemokratiets velfærdspolitik
i Randers Kommune. ”Det betyder f.eks., at
det enkelte menneske behandles med værdighed og mødes med respekt for sine behov – uanset alder og uanset fysisk og psykisk formåen. Og at vi kan tilbyde ordentlig
pleje og omsorg for alle, der har brug for
det”, siger Torben Hansen.
Stort fokus på medarbejderne
Det gælder på alle de områder, hvor kommunens medarbejdere møder borgerne. Fra
de yngste i vuggestuen til de ældste på plejehjemmene. Derfor har Socialdemokratiet stort
fokus på kommunens medarbejdere.
”Vi skal arbejde for bedre fastholdelse og
rekruttering af medarbejdere. Der skal være
gode arbejdsforhold og uddannelsesmuligheder for kommunens medarbejdere på alle områder og niveau- er”, fastslår borgmesteren.
For ham og for Socialdemokratiet er
det vigtigt, at vi får styrket det nære sundhedsvæsen tæt på borgerne.
”Det handler bl.a. om at skabe rammerne
for det gode liv for handicappede og andre
med særlige behov for sociale relationer herunder at vi holder fokus på smidige overgange mellem de enkelte livsfaser”, siger Torben Hansen.
Vores børn skal have den bedste
start på livet
Glade børn, der trives i deres hverdag – det
er velfærd for Socialdemokratiet.
”Derfor skal vi styrke daginstitutionernes
helt tidlige indsats – særligt for udsatte børn.
Det indebærer også minimumsnormeringer og
flere voksne i vuggestuer og børnehaver – og
flere voksne i skolerne”, siger Torben Hansen.
Han vil forbedre indeklima, udearealer og
lokaler i daginstitutioner og skoler.
”Velfærd er også ordentlige fysiske rammer. At give alle børn og unge trygge og fagligt stærke undervisningsmiljøer - med fællesskaber uden mobning. Det er retningen for
den udvikling, vi vil arbejde for, når det gælder
folkeskolen i Randers Kommune”, uddyber
Torben Hansen.
”Folkeskolen skaber sammenhæng og er
altafgørende for uddannelse og det sociale
liv. Trivslen skal op, og flere skal have en
ungdomsuddannelse. Selvom vi ligger over
landsgennemsnittet, skal vi være endnu bedre”, tilføjer han.
Flere skal i uddannelse og i beskæftigelse
Det er gået den helt rigtige vej med beskæftigelsen i Randers Kommune i de sidste fire år.

”Ledigheden er rekordlav i kommunen, og vi
er i toppen blandt kommunerne, når det gælder jobskabelse”, siger en glad Torben Hansen.
Samtidig tager flere af kommunens unge en
ungdomsuddannelse, og der er gang i byggeaktiviteten som sjældent før. Borgmesteren vil
bygge videre på den gunstige udvikling, der
er sat i gang.
”Endnu flere skal i uddannelse og beskæftigelse. Der skal sikres lærepladser, uddannelse og job for alle aldersgrupper. Det vil vi
gøre gennem et styrket samarbejde mellem
uddannelsessteder, virksomheder, faglige organisationer og Jobcentret”, forklarer Torben
Hansen.
Han lægger også vægt på, at der er en tryg
og sikker overgang fra folkeskole til erhvervsskole eller gymnasium, så alle unge får en
ungdomsuddannelse.
”Ingen af vores unge skal droppe ud af en
ungdomsuddannelse, uden at en anden institution står parat til at tage imod”, understreger
borgmesteren.
En værdig alderdom med nærvær,
medbestemmelse og respekt
En velfungerende ældrepleje er et af de vigtigste målepunkter, når man skal tage temperaturen på den nære velfærd. Og det er et
helt naturligt indsatsområde for Socialdemokratiet.
”Alle har krav på et godt og værdigt ældreliv”, som Torben Hansen formulerer det.
”Vi ved alle, hvordan vi gerne vil have det,
når vi bliver ældre. Det skal være vores ledetråd med ordentlig og værdig pleje, nærvær
og forbedret sundhed. Vi skal give mulighed
for det gode ældreliv med aktiviteter, kærlighed og den gode hverdag. Det gælder sociale
relationer, træning, rehabilitering - og boliger
og boformer til alle behov”, uddyber han.
”En velfungerende ældrepleje indebærer
også, at vi satser på vores dygtige medarbejdere og styrker samarbejdet med de pårørende”, siger Torben Hansen.
Socialdemokratiet i Randers Kommune vil
bl.a. fastholde og understøtte særlige tilbud,
såsom tryghedshotel, hospice og træningshøjskole.
Forebyggelse er sund fornuft
Det er en socialdemokratiske kerneværdi, at
ulighed i sundhed skal reduceres. Alle skal
have mulighed for et sundt liv i både fysisk og
mental trivsel.
”Det indebærer bl.a., at vi skal forebygge misbrug hos unge og sikre stop-hjælp i forhold til
tobak, stoffer og alkohol”, siger Torben Hansen.
”Det betyder også, at vi skal arbejde for at
forebygge overvægt hos børn og unge, og at vi
skal sikre gratis psykologhjælp til børn og unge,
der har behov for det”, tilføjer borgmesteren.

Socialdemokratiet i Randers Kommune vil
desuden arbejde for gratis tandpleje til udsatte og styrket sundhedspleje for unge forældre
og udsatte mødre og fædre.
Vi skal være grønnere, renere og vildere
Naturen er vores livsgrundlag, og vi har som
samfund en helt grundlæggende etisk forpligtelse til at efterlade en grønnere, vildere og
renere natur til vores efterkommere.
”Grøn bæredygtighed, parker, natur og
drikkevand betyder noget for os alle”, siger
Torben Hansen.
”Socialdemokratiet vil derfor arbejde for
mere skov og vild natur og flere sunde vandløb. Vi skal være blandt de første klimaneutrale i landet, og vi skal være landets bedste
til genanvendelse og genbrug”, uddyber han.
”Vi skal passe på vores drikkevand og forbedre vores fantastiske Gudenå og Randers
fjord. Og det gælder også de hundredvis af
bække, søer og vandhuller, der er en del af
vores arv”, siger den naturglade borgmester.
Udvikling af byer og landdistrikter skal
være målrettet og nytænkende
Flodbyen Randers er et generationsprojekt.
Et projekt der kommer til at definere Randers
og Randers Kommune i årtier.
”Derfor skal Flodbyen også præges af kvalitet, bæredygtighed, blandet bebyggelse, lys,
luft og adgang til vandet for alle”, siger Torben
Hansen, som også vil styrke Randers midtby,
etablere en klimabro og forlænge Ringboulevarden.
Han lægger stor vægt på, at der skabes
rum til udvikling i hele kommunen.
”Randers kommune dækker 750 kvadratkilometer. Det understreger behovet for en
aktiv byudviklingspolitik, der omfatter hele
kommunen med udvikling af by- og landsbyfællesskaber. Vi vil en aktiv bosætningspolitik
med plads og hjerterum til alle aldersgrupper:
attraktive byggegrunde, private og almene
boliger med nærhed til daginstitutioner, skoler, idræt, kultur og transport”, siger Torben
Hansen.
Idræt og kultur med puls og styrke
Breddeidrætten, foreningslivet og kulturen er
limen i hverdagen, og derfor er det områder,
som Socialdemokratiet vil styrke.
”Hver eneste dag deltager tusindvis af
børn, unge og voksne i aktiviteter, og mange
udfører et meget stort arbejde som frivillige
ledere. Derfor vil Socialdemokratiet styrke
breddeidrætten, kultur og foreningslivet over
hele kommunen”, siger Torben Hansen.
Det betyder forstærket støtte til det frivillige
foreningsliv og attraktive lokale idrætsfaciliteter.
”Men det betyder også, at vi fortsat skal
have et stærkt og professionelt kulturliv med

En aftale skrives under. Torben Hansen har
lagt stor vægt på at skabe et bredt samarbejde i byrådet, siden han tiltrådte som borgmester for snart fire år siden. Og det er lykkedes rigtig godt – i år står 28 ud af byrådets
31 medlemmer bag budgettet.

museer, teatre, musiksteder og orkestre. Herunder muligheder for musisk og kreativ udfoldelse i hverdagen med tilbud til især børn,
unge og amatører”, tilføjer Torben Hansen.
Økonomisk ansvarlighed og bæredygtighed skal sikre vores daglige velfærd
FN´s 17 verdensmål betyder noget for os alle
sammen. Vi skal have levende bymiljøer, rent
vand, forbedret biodiversitet og styrket ligestillingen. Derfor vil Socialdemokratiet have
verdensmålene som grundlag for planlægning og drift i Randers Kommune.
”Erhvervslivet og beskæftigelsen i Randers
Kommune har det godt. Det skal vi glædes
over – men vi skal fortsat sikre en stærkt jobskabende erhvervspolitik med hurtig sagsbehandling og ekstra fokus på iværksættere,
små og mellemstore virksomheder”, siger
Torben Hansen.
Han understreger, at bæredygtighed også
er en sund kommunal økonomi.
”Den er forudsætningen for, at Randers
Kommune kan bestemme selv – og forudsætningen for gode og langsigtede beslutninger
på velfærden”, siger borgmesteren.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til at give
en hånd i valgkampen?
Praktisk hjælp er
meget velkommen.

Har du lyst til at bruge en time eller to på at dele aviser
ud eller en af de mange andre opgaver i valgkampen,
så kontakt
formand Jonas Fuglsang på
telefon: 2026 2420
mail: jonasfuglsang87@gmail.com
eller
en af de lokale partiforeningsformænd:
Randers Partiforening:
Per Blicher, tlf. 4128 6535
Nørhald-Havndal:
Anja Futtrup Andersen, tlf. 5186 2809

Randers-Kronjylland:
Torben Petersen, tlf. 2442 9640
Langå & Omegn:
Rikke Hintze, tlf. 2851 3422

*

Økonomisk støtte kan ydes via
MobilePay.
Send dit beløb til
73661
På forhånd tak for hjælpen!
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Vi skal huske vores lokale håndværkere
Af Anker Boje (S)
Byrådsmedlem
Medlem af miljø- og teknikudvalget
•••••••••••••••••

Der bliver for tiden bygget rigtigt meget
i Randers Kommune og byerne omkring
Randers, og det er jo dejligt. Og mange
af dem, som bygger, er store firmaer – entreprenører, som kommer udenbys fra, og
det er jo fantastisk, at de har kastet deres
interesse på Randers og opland. Men ...
Mange af disse store firmaer/entreprenørvirksomheder har som regel ikke adresse i Randers Kommune. Det vil også sige, at mange
af deres ansatte ikke bor i kommunen, samt
at de håndværkere, som bruges til at udføre
byggeriet, som regel kører fra byggeplads til
byggeplads. Så flere af vores håndværkere
og håndværksmesteren, som bor i lokalområdet må køre til Aarhus, Aalborg og andre
større byer i Danmark for at finde arbejde.

Her for nyligt har vi behandlet en sag om
nye almene boligprojekter i byerne omkring
Randers – Assentoft, Over Hornbæk, Paderup (kollegium), Stevnstrup, Spentrup og Harridslev, sammenlagt 134 boliger. Sidstnævnte
er boligerne i Harridslev, her var der 2 projekter at vælge imellem.
Det valgte blev Rønneparken og ligger på
kommunens jord, det andet projekt i Harridslev ligger på Bækengen, og det er lokale
investorer, der står bag, og som har arbejdet
med dette siden 2017.
Det er her min bekymring kommer. Er vi
ved at glemme dem, der er med til at holde
hånden under idrætsforeninger, forsamlingshuse og når der skal gives et tilskud til kunstprojekter o.s.v.?
Det er også mester, der har ansatte håndværkere, der bor i nærområdet, og det er
også mester, der har ansat murer-, tømrer-,
maler- og blikkenslagerlærlingen og er medvirkende til, at vi kan holde gang i vores erhvervsskoler o.s.v.

Kommunen skal være bedre til samarbejde
Jeg er for kort tid siden blevet kontaktet af en
tømrermester fra den nordlige del af kommunen, som gerne vil bygge 10-13 boliger i den
samme by, som han selv bor i, det er jo dejligt, og jeg tænker, at den her landsby er glad
for, at der er en, som vil investere i byen. Men
som ”lille” tømrermester har man ikke ansat
arkitekter eller ingeniører.
Så vi som kommune skal være bedre til at
samarbejde med alle, store som små. Bedre
til, at de lokalplaner, som danner grundlag
for byggetilladelsen, indeholder alle de informationer, som bygherre skal bruge, så man
undgår, at en bygherre selv skal ud og undersøge, om der er flest huse med røde tage og
røde mursten, eller om det er okay at bygge
med gule sten og sort tag.
Byggerierne skal følges
Det er vigtigt, at vi prioriterer at få byggesager
hurtigere igennem forvaltningen, lige så vigtigt er det, at byggerierne følges, så vi undgår

sager som på Gyldenlundsvej i Assentoft.
Vi bør som kommune blive bedre til at rådgive og bedre til at følge byggerier undervejs.
Mit budskab er, som Poul Nyrup Rasmussen engang sagde: ”Kan vi ikke godt gøre det
lidt bedre?”

Anker
er kandidat for S
KV21

Foto: Jan Szwed

Folkets skole: Her tager fremtiden sin begyndelse
Hobrovejens skole er den eneste af de gamle midtbyskoler, der er tilbage i Randers. Den
blev opført i 1921 og er stadig en smuk og
gedigen bygning. Senest i 2019 blev skolen
renoveret og 2 gamle gymnastiksale blev til
et skolebibliotek og en ny multihal, der rummer et utal af aktiviteter. Skolen fremstår i
dag tidssvarende og opfylder de behov, som
der stilles til nutidens skoler.
Foto: Randers Kommune

Af Ellen Petersen (S)
Byrådsmedlem
Formand for beskæftigelsesudvalget
•••••••••••••••••

Børn, der skal begynde i skole i skoleåret
2022/2023, kan indskrives frem til den 20.
oktober 2021. I Randers kommune har vi
19 folkeskoler, der alle har fokus på elevernes faglige og sociale udvikling.
Vi kender alle betydningen af, hvor
vigtigt det er at være med i stærke fællesskaber. Vi har alle, uanset alder, gået i
skole og ved derfor, hvor stor betydning
skoletiden havde, da vi gik i skole, men
ikke mindst senere i livets mange til- og
fravalg.

psykisk er de kommet til verden med samme ballast, som de børn, der blev født for
100 år siden. Men de krav og udfordringer,
de vil møde i livet, er af en hel anden karakter end tidligere.
Folkeskolen skal være helt bevidst om de
krav, der stilles til de unge, og gøre dem klar
til videreuddannelse eller beskæftigelse.
Derfor er det vigtigt, at skoledagen ikke blot
betyder mere af det samme, men byder på
nye undervisningsformer og læringsmiljøer,
der bestandigt udfordrer eleverne på alle niveauer.

At være elev i folkets skole skal give den enkelte indsigt i og forståelse for, at vi alle er
forskellige, og det er bare én af mange sociale færdigheder, man får med sig ved at gå
i folkets skole. Her er faglighed, mod, mangfoldighed og tolerance centrale værdier, der
er vigtige at have med sig, i resten af livet.
Nye undervisningsformer og læringsmiljøer
Hver dag ser jeg børn og unge på vej til eller
fra midtbyskolen, Hobrovejens skole. Uvilkårligt rettes mine tanker hen på, hvordan
deres liv kommer til at forme sig. Fysisk og

Fødekæden til arbejdsmarkedet
Som formand for beskæftigelsesudvalget in-

teresserer jeg mig naturligvis for uddannelsessystemets tilbud, og hvordan de matcher
erhvervs- og arbejdsmarkedets behov.
Og jeg er optaget af, at alle børn og unge
får en god begyndelse på livet, så de får de
bedste forudsætninger for at klare sig godt
og tage en uddannelse.
De unge er fødekæden til arbejdsmarkedet, og skal vi, som et lille land, fortsat klare
os godt i den store verden, er det altafgørende, at vi hele tiden er flere skridt foran
andre. Og uddannelse og forskning har
vist, at det er her, vi skal gøre os gældende.
Og vi må gøre os helt klart, at fremtidens
vækst ikke bare er produktion af flere ting,
men derimod produktion af muligheder for

at skille os af med ting og genbruge dem, til
gavn for miljøet.
Og det er hos mor og far, daginstitutionerne og folkeskolen, at fremtiden tager sin
begyndelse. Derfor er det vigtigt at have politisk fokus på børn og unges liv.

Ellen
er kandidat for S
KV21

For en bæredygtig fremtid ...

Peter
er kandidat for S
KV21

Af Peter Nellemann Laursen
Skoleleder på Østervangsskolen
•••••••••••••••••

•

og gøre det attraktivt og respekteret at uddanne
sig i disse retninger.

for hjælp til at klare hverdagen og komme videre
på egen hånd.

•

•

•

Vi skal skabe rammerne for udvikling af
nye arbejdspladser i Randers Kommune, ligesom vi skal fastholde den mangfoldighed af
spændende jobs, vi allerede har. Vi skal insistere
på at være med i front i den grønne omstilling,
og Randers Kommune skal være et vækstcenter
for virksomheder, der vil arbejde med bæredygtighed.

I Randers Kommune skal vi have rigtig
gode dagtilbud og folkeskoler, så vi giver vores børn og unge de bedste muligheder for faglig
og social udvikling. Vi skal sikre uddannelse og
dannelse for de kommende generationer, så de
påtager sig et medborgeransvar og løfter vores
kommune igennem de udfordringer, der tegner
sig i fremtiden.
Vi skal have fokus på gode uddannelsesmuligheder for alle vores unge og efteruddannelse til alle voksne, så også deres
kompetencer matcher fremtidens behov. Virksomhederne i kommunen har brug for dygtige
medarbejdere, men vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft – især inden for håndværksfagene og på velfærdsområdet.
Derfor skal vi stoppe uddannelsessnobberiet,

•

Jeg ønsker, at Randers bliver en endnu
mere attraktiv bosætningskommune. Et
sted hvor det er godt at vokse op, og hvor der er
gode muligheder for alle, uanset alder og baggrund.
Derfor har vi også et fælles ansvar for at hjælpe kommunens svageste familier, som har brug

Jeg holder meget af vores kommunes
unikke natur. Den skal vi tage vare på, ligesom
vores kronjyske hovedstad skal udvikles med
nænsom hånd og i balance mellem gammelt og
nyt. Vi er allerede i gang med at realisere visionen om Byen til vandet. Vi skal i den og i alle andre sammenhænge indtænke bæredygtighed.
Vi har et fantastisk kultur-, idræts- og fritidsliv i
Randers Kommune, som vi skal støtte og værne
om.

•

Jeg er et samarbejdsmenneske og tror på,
at vi skaber den bedste kommune ved at have
et stærkt og respektfuldt samarbejde på tværs af
partier og lister.
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Målet må være en god
og tryg hverdag for alle i
Randers Kommune

Anne
er kandidat for S
KV21

Af Anne Hjortshøj (S)
Næstformand for børn-og familieudv.
og for landdistriktsudv. samt medlem
af økonomiudvalget
•••••••••••••••••

Nogle gange kan det lyde som om, at alt
var bedre i de gamle dage, og inden vi
blev til en stor kommune, men der er næppe nogen, der ønsker sig tilbage til en tid
uden for eksempel internet.
Udviklingen har ført meget godt med
sig, men følger man den offentlige debat
i Randers Kommune får man sommetider
indtrykket af, at alle kommunes borgere
bor i Randers by, og det er jo langt fra tilfældet, for over 30.000 borgere bor uden
for selve Randers.
Randers Kommune er ikke større, end at det
skal være muligt at have udvikling og muligheder, også uden for Randers by. Hvis vi vil
det, kan vi også tage de nødvendige beslutninger, der skal gøre det muligt.
Randers Kommune må ikke knække midt
over. Det må aldrig blive sådan, at vi skal bo
i Randers for at have ordentlig adgang til velfærdstilbud, og vi må ikke have en kommune,
hvor der kun bliver investeret i infrastruktur og
område/byfornyelse i Randers by.
Vi skal have en kommune, der er sammenhængende og i balance, og hvor der er muligheder og udvikling i hele kommunen. Vores
mål må være, at uanset hvor du bor i kommunen, skal du kunne have en god og tryg
hverdag.
I denne byrådsperiode har vi dog taget
mange nødvendige beslutninger for at skabe

muligheder og udvikling i landdistrikterne.
Lige muligheder for sundhed – og muligheder for udvikling
Vi har blandt andet oprettet et helt nyt velfærdstilbud i Havndal – et sundhedshus, for
at få sundheden rykket tættere på borgerne.
Vi har valgt at oprette et sundhedshus i Havndal, fordi vi gerne vil decentralisere sundhedstilbuddene i kommunen, og fordi vi gerne
vil skabe lige muligheder i sundheden for alle
borgere i kommunen.
Vi har investeret næsten 20 millioner kroner i områdefornyelse i forskellige landsbyer
i kommunen, fordi vi netop har politisk prioriteret, at landsbyerne skal have udviklet deres
fysiske rammer.
Vi har prioriteret 800.000 kroner til gratis
transport af unge i landdistrikterne, fordi vi
netop mener, at unge skal have de samme
muligheder for at kunne bruge kultur og fritidstilbud. Det skal ikke være de unges bopæl
der afgør, hvorvidt det er muligt.
Fællesskab og sammenhængskraft
Vi har ydet tilskud til foreninger og lokalråd
i landdistrikterne for over 6 millioner kroner,
fordi vi netop anerkender det fællesskab og
den sammenhængskraft, som forskellige foreninger og lokalråd yder i landdistrikterne.
Vi har prioriteret over 10 millioner kroner
til cykelstier i landdistrikterne, fordi børn og
unge også skal have sikre skoleveje og skal
kunne komme trygt i skole eller til fritidsaktiviteter i landdistrikterne.
En aktiv politik for landdistrikterne
Med benhårde politiske prioriteringer og en
aktiv landdistriktspolitik er vi kommet langt
med udviklingen af vores landdistrikter i denne byrådsperiode.
Men vi er langt fra kommet i mål.
Målet må og skal være, at uanset hvor du
bor i Randers Kommune, har du en god og
tryg hverdag.
Det mål kan vi godt indfri, hvis vi er villige
til at tage de fornødne politiske beslutninger,
og vi er i stand til at tænke nyt og anderledes,
end vi har gjort de sidste 15 år.
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Hvad koster de mentale
helbredsproblemer?
ventetider i sygehusvæsenet.
Derfor skal regionen sætte ind med flere mentale sundhedstilbud til de ansatte,
skaffe flere ressourcer, f.eks. flere fastansatte i stedet for vikarer, og det kan ikke
gå stærkt nok.

Gitte
er kandidat for S
RV21

Af Gitte Færgemann
Regionsrådskandidat
Socialdemokratiet Randers Sydkreds
•••••••••••••••••

Hvad er et mentalt helbredsproblem?
Det kan være stress, angst, depression, en psykisk lidelse, mistrivsel, udbrændthed, krise, misbrug og ”dårlige nerver”.
Den mentale sundhed har
stor betydning for trivsel og
dermed også evnen til at
være engageret og produktiv. Tiden under og nu efter
Corona har haft stor betydning
for den mentale sundhed og lige
p.t. opleves der et stort pres inden for
psykiatrien.
Udgifter til mental sundhed
De samlede og direkte og indirekte samfundsmæssige omkostninger ved mentale
helbredsproblemer i Danmark anslås til at
være 55 mia. kr. årligt. Hovedparten af omkostningerne skyldes førtidspensionering,
langvarigt sygefravær og nedsat individuel
produktivitet.
I Danmark udgør de mentale helbredsproblemer en betydelig del af det samlede
sygefravær, mellem 26 og 48%, og 42% af
alle førtidspensioner i 2015 blev givet på
grund af mentale helbredsproblemer.
Mangel på arbejdskraft
Lige p.t. er der mangel på arbejdskraft inden
for næsten alle faggrupper i sundhedsvæsenet, og det bliver ikke bedre af, at sundhedspersonalet presses endnu mere. De
har om nogen knoklet under Corona-krisen,
og jeg frygter, at flere bliver udbrændte, og
flere går ned med stress. Det betyder flere
sygemeldinger, flere udgifter og længere

Kun ca. 10% af omkostningerne
går til behandling
De direkte omkostninger til behandling
udgør kun godt 10% af de samlede omkostninger, resten går til sygedagpenge,
førtidspensioner og nedsat produktivitet.
Når, man rammes af et mentalt helbredsproblem, så er man ofte overladt
til sig selv, hvis man er sygemeldt fra arbejde. Så besøger man måske sin læge
hver 4. uge, taler med jobcentret og sin
arbejdsplads. Nogle får medicin, hvis der
er tale om depression og angst, andre kan
være heldige at få bevilliget psykologhjælp af deres arbejdsplads eller
via deres pensionsopsparing,
men en reel behandling er der
ofte ikke tale om. Det kan vi
godt gøre bedre!
Psykisk sygdom
vedrører os alle
En ud af fem danskere rammes af psykisk sygdom. For de
fleste er det forbigående. For andre
er der tale om mere langvarige forløb eller tilbagevendende sygdom. En ud af tre
danskere er pårørende til en person med
psykisk sygdom.
Når en i familien rammes af svær psykisk sygdom, rammes hele familien, og
det kan have store konsekvenser for den
mentale sundhed i hele familien. Sygefraværet stiger, og flere går ned med stress,
angst og depression.
Hvis jeg bliver valgt, vil jeg arbejde for,
at hele familien bliver hjulpet, så vi undgår
at flere i familien rammes af stress og dermed belaster sundhedssystemet endnu
mere.
Sund fornuft
Det kan da kun være sund fornuft for både
kommuner og regionen, at vi forebygger
og sætter ind med tidlig og rigtig behandling i stedet for at bruge pengene på længerevarende sygeforløb, førtidspension,
medicinudgifter og besøg og indlæggelser
i sundhedssystemet.

__________________________________________________________________________________

En kommune med velfærd og omsorg
Af Henrik Leth (S)
Byrådsmedlem, medlem af omsorgsudvalget
•••••••••••••••••

Jeg er sikker på, at alle borgere i kommunen ønsker og forventer, at vi som
politikere, sammen med det store flertal
af 2.200 dedikerede medarbejdere på omsorgsområdet, styrker kulturen, fagligheden og sørger for, at der er tilstrækkeligt
med ressourcer.
En øjenåbner
Da jeg for snart 4 år siden blev medlem af
byrådet og omsorgsudvalget, vidste jeg ikke
meget om ældreområdet.
Det første, der overraskede mig var, at vi i
Randers Kommune har mere end 1.400 borgere med en demensdiagnose. Heldigvis er

det langt fra alle med diagnosen, der er plejekrævende, men tendensen er klar, og i de
kommende år vil flere blive diagnosticeret, og
flere vil kræve specialiseret pleje.
Demenssygdommen rammer ikke kun ældre. Også flere og flere under 60 år rammes.
Politisk ansvar
Som politikere er det os, der har ansvaret og
politisk skal sikre, at de af kommunens borgere, der ikke længere kan klare sig selv, får
en værdig pleje – hjemme eller på et af vores
plejecentre.
Valget og omsorgen
Stemmesedlen afgør sammensætningen af
det nye byråd og derved også, hvem der skal
have det politiske ansvar for plejen af vores
svageste medborgere. Flere af de byråds-

medlemmer, der i dag sidder i omsorgsudvalget, genopstiller af forskellige årsager ikke.
Vil gerne fortsætte
Bliver jeg valgt til det nye byråd, vil én af min
prioriteringer være et medlemskab af omsorgsudvalget.
Jeg vil også arbejde for, at det nye udvalg
får en god introduktion og blandt andet får
mulighed for at komme i “praktik” på nogle af
vores plejecentre. Det er vigtigt, at vi politikere får tættere kontakt med den virkelighed,
som vi arbejder med i udvalget.
Bliver det ikke en del af en ’ordning’, vil jeg
personligt bede et plejehjem om at få lov til at
deltage og observere i en uge.
Omsorgsområdet er omfattende og komplekst, så det er selvfølgelig ikke gjort med
en enkelt praktikdag. Alligevel mener jeg, at

det kan give os mere indsigt i hverdagen for
medarbejderne og borgerne.

Henrik
er kandidat for S
KV21
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En bymidte i frit fald
•

Have større fokus på bymidten: Alle planlægningsforslag, der er i bymidten, skal have
det fokus at gøre det mere attraktivt at have
sin butik i midtbyen.
Martin
er kandidat for S
KV21

Af Martin Vedstesen
Pædagog og pædagogisk sociolog
•••••••••••••••••

I sidste udgave af avisen Socialdemokraten skrev jeg artiklen ”Uddannelsessnobberi og uvidenhed”, om et kommunalt
samfundsproblem. I denne udgave vil jeg
vende fokusset på et andet problem, som
vi står over for, nemlig en bymidte, der er
i frit fald.
Ændrede købsvaner, øget e-handel, ændrede åbningstider og etablering af storcentre
uden for byen har skabt store udfordringer for
vores bymidte. Mange butikker i midtbyen har
set sig nødsaget til at dreje nøglen om eller
set sig nødsaget til at flytte væk fra gågaden.
Denne udvikling er vi ikke alene om. Hvis
vi ser på landsplan, kan vi se, at der er sket
en reducering på ca. 75% af dagligvarebutikker og 20% af udvalgsvarebutikker i
midtbyerne. Butikker, der før i tiden var omdrejningspunktet for bylivet, men i dag er
omdrejningspunktet et helt andet.

•
•

Sænke huslejepriserne i midtbyen.

Samle alle butiksejere: Alle butiksejere er
i samme båd, vi skal derfor samle alle butiksejere og i fællesskab finde positive og konstruktive løsninger, fordi eventuelt flytning af
en butik kan trække potentielle kunder væk
fra de andre butikker.

• Skabe bedre parkeringsmuligheder.
• Fjerne alt trafik fra gågaderne. I dag er det
muligt at køre ind.

• Nytænke midtbyen: Vi skal turde at tænke

på alternative butiksformer, spisesteder eller
forskellige serviceerhverv og aktiviteter, der
kan være med til at kickstarte udviklingen og
skabe stemning i vores dejlige by.
Stem på mig til det kommende kommunalvalg, hvis du gerne vil have, at Houmeden
også i fremtiden skal være Danmarks ældste
gågade. Vi skal have en gågade i Randers,
som vi kan være stolte af. En gågade, hvor
kommunens borgere kan komme og få en
dejlig shoppetur og afslutte dagen med en
god frokost på en af byens restauranter eller
caféer.

Strøgkunder og liv i gaderne
Vi skal tilbage til de gamle dyder. En bymidte
for mig er en bymidte, der formår at kombinere spisesteder, servicefunktioner, små
butikker, der sælger lækre delikatesser, og
fysiske varebutikker, hvor man kan købe det
nyeste outfit. Det vigtigste af alt er strøgkunder, der giver liv i gaderne.
Hvis udviklingen fortsætter, vil det få store
konsekvenser for vores kommune. Vi skal
derfor gøre noget drastisk og hurtigt. Jeg ved,
at det er nemt at sige, at vi har et problem,
men at det er endnu sværere at komme med
løsninger, der kan vende udviklingen.
Snoren klippes i 1963 af borgmester Svend
Tingholm (S), da Danmarks første gågade,
Houmeden, bliver indviet.
Foto fra HistoriskAtlas. dk

Hvorfor stiller jeg op?

Stoil
er kandidat for S
KV21

Af Stoil Zaylov
Automatiktekniker
•••••••••••••••••

Hvorfor stiller jeg op til KV21?
Det gør jeg, fordi jeg har en betydelig tro
på, at jeg kan gøre en stor forskel for Randers Kommune.

Jeg har altid været meget aktiv i det lokale
samfund. Jeg har været næstformand i
forældrebestyrelsen i en kommunal dagpleje i Randers Kommune. Jeg er også
fodboldtræner for U5 og U6 i Vorup FB, har
siddet og sidder i forskellige bestyrelser,
bl.a. som suppleant i Daghøjskolen Randers, Socialdemokratiet Sydkredsen og
Socialdemokratiet Randers-Kronjylland.
Men nu har jeg lyst til og mulighed for at
kunne stille op og selv være med til direkte
at påvirke den politik, vi fører i Randers
Kommune.
En stemme for en bedre fremtid
Med din stemme på mig stemmer du på en
bedre fremtid for vores børn og unge, og
du stemmer for en ny og bedre fremtid for
Randers Kommune.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeg har muligvis ikke de rigtige svar, men jeg
har nogle forslag, som måske vil vende udviklingen. De er som følgende:
Vi skal …

Gør skolen til et endnu
bedre sted at være barn

Lise-Lotte
er kandidat for S
KV21

Af Lise-Lotte Leervad Larsen (S)
Byrådsmedlem, medlem af
skole- og uddannelsesudvalget
•••••••••••••••••

Selvom et godt fundament er svært at
ødelægge, så står huset trods alt bedre
rustet mod storm og regn i gode, solide
og bæredygtige materialer bygget af folk
med de rette faglige kompetencer – det
samme gælder vores børn og unge.
Selvfølgelig skulle vores 5 børn gå i folkeskolen. Jeg husker min egen skoletid på Rytterskolen som et trygt sted. Et godt sted at
være barn – fyldt med leg, læring og gode
fællesskaber.
Et wakeup-call
Men en dag for nogle år siden blev jeg i tvivl.
Jeg opdagede, at en af mine drenge følte sig
ensom, overladt til sig selv og helt uden for
fællesskabet, og at han i dansk havde siddet
alene under trappen på gangen og løst opgaver i stedet for at være sammen med de
andre inde i klassen.
Jeg husker endnu hans fortællinger om
ikke at vide, hvor længe han skulle sidde der,
om hvordan han ud gennem vinduet kunne
se resten af klassen lege på legepladsen. Følelsen af at være HELT ALENE. Det blev et
WAKEUP-CALL.
Jeg mærkede også på helt tæt hold konsekvenserne af, at tiden i skolen til det enkelte
barn var blevet mindre.
Jeg gik ind i politik for børnene i folkeskolen
og for jer forældre.

nesker. Det giver et godt fundament at stå på,
når de træder ind i voksenlivet.
Det mærkede jeg tydeligt, da jeg i anden
sammenhæng hørte om Simon.
Det havde ikke ligget i kortene, at han skulle afslutte folkeskolen med en afgangsprøve,
men på grund af særlige omstændigheder,
velvilje, samarbejde og en ekstra indsats
stod han nu med en afgangsprøve i hånden.
At mærke stoltheden og se glæden i skolelederens øjne, da hun fortalte om Simon, som
glad og stolt var mødt op på hendes kontor
med hjemmebagte småkager som tak.
Det gjorde indtryk.
Flere voksne i klasserne
At kunne give lige chancer for alle børn handler om at behandle dem forskelligt, men også
om skolernes rummelighed og mulighed for
at tilpasse sig vores børns forskelligheder.
Men også om, at der er voksne nok ude i
klasserne, så der er tid til det ekstra kram,
den ekstra hånd i ryggen og tid til at være
sammen.
Er 1 lærer til 28 børn så et godt udgangspunkt? Nej, det mener jeg ikke.
Der er behov for flere voksne ude i klasserne – det ønsker lærerne, børnene og forældrene.
Det kræver også politisk enighed. Heldigvis er et stort flertal, bestående af Socialdemokratiet, SF, Venstre, Konservative, DF og
Radikale Venstre også enige i det. Sammen
har vi i budgettet afsat 6 mio. kroner ekstra til
flere lærere ude i klasserne.
Det er vigtige skridt i den rigtige retning,
men vi har stadig et stort arbejde foran os.
Minimumsnormeringer i skolerne
Det tog mange år og mange kampe for at
få vedtaget minimumsnormeringer for vores
mindste børn.
Jeg drømmer om at give børnene mere tid.
De mindste børn får nu mere tid, fordi vi har
vedtaget minimumsnormeringer i Randers
Kommune. Næste skridt er minimumsnormeringer i skolerne.

Et godt afsæt: afgangsprøven
At afslutte folkeskolen med en afgangsprøve
i hånden er et godt afsæt for vores unge men-

Nærhed i sundhed – ti

Henrik
er kandidat for S
RV21

Af Henrik Gottlieb (S)
Regionrådsmedlem
Formand for Hospitalsudvalget
Gruppeformand
•••••••••••••••••

Henrik Gottlieb og Anne Hjortshøj ved det komme
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Velfærd, natur og kultur
skal prioriteres

Socialdemokratisk
kommunalpolitik – hvad
synes du er vigtigt?
Sundhed
Alle borgere skal have mulighed for at leve et
sundt liv i trivsel – både børn, unge og voksne. Det gælder både fysisk og mental sundhed. Jeg synes, at den tidlige forebyggelsesindsats er vigtig, fordi sundhedstilstanden
har indflydelse på børns trivsel, udvikling og
læring gennem hele livet.
Når sygdom opstår, skal det nære sundhedsvæsen tæt på borgeren fungere med
nærhed, tryghed og kvalitet.

Af Pia Moldt (S)
Medlem af Skole- og uddannelsesudvalget
og Sundhed-, idræt- og kulturudvalget
•••••••••••••••••

Jeg sidder i byrådet og i tre politiske udvalg: Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget og
Omsorgsudvalget. Og jeg bliver tit spurgt:
Hvad synes du er det vigtigste i kommunalpolitik? Det er meget svært at sige,
fordi jeg synes, at meget er vigtigt, og i
kommunalpolitik er det jo de nære politikområder, vi primært arbejder med.
Jeg har altid været socialdemokrat og kommer fra et socialdemokratisk hjem, derfor er
velfærdsområderne selvfølgelig vigtige for
mig. Også idræt, sundhed, beskæftigelse og
uddannelse og miljø og klima er noget af det
vigtigste.
Børn og skole
Det helt afgørende for at børn får en god
start, er at vi har gode dagtilbud og skoler.
Her spiller minimumsnormeringer i dagtilbud,
og at der er voksne nok i klasserne en vigtig
rolle. Test i skolerne gavner hverken børns
læring eller trivsel – så væk med dem. Indeklimaet både i dagtilbud og skoler skal forbedres, synes jeg.
De ældre og sårbare grupper
I Omsorgsudvalget drøfter vi meget, hvilke
indsatser der skal til for at sikre det gode
ældreliv med sociale relationer, træning og
rehabilitering, når der er brug for det – og
boliger, der passer for den enkelte. Samarbejdet med de pårørende er vigtigt, og ikke

Idræt og de frivillige
Vores idrætsforeninger spiller en helt afgørende rolle ude i lokalsamfundene. Vi har
bevilliget midler til at gøre idrætsanlæg i hele
kommunen tidssvarende. De frivillige gør en
kæmpe indsats derude.
Jeg har selv været både håndbold- og fodboldtræner og ved, at det kan være tidskrævende, men det er også sjovt og meningsfuldt at være en del af fællesskabet. Jeg tror,
der er brug for at støtte mere op om trænere
og frivillige i foreningerne.
Miljø og klima
Også miljø og klima er vigtigt – så vi sikrer
vores børnebørn natur og rent vand. Vi skal
arbejde med gode klimaløsninger, så vi er
garderet mod ekstremt vejr med fx masser af
regn og oversvømmelser.
De store fælles klimaløsninger er vigtige,
men også den indsats, der gøres ude i hjemmene. I Randers Kommune er vi gode til affaldssortering, og det er et eksempel på, at vi
står sammen om at passe på naturen.
Vi kan lykkes med meget
Randers er en dejlig kommune, og det er vigtigt at understøtte både land og by politisk. Vi
kan lykkes med rigtig meget, hvis vi fortsat
sikrer en god økonomi, en fornuftig erhvervspolitik med uddannelse og beskæftigelse til
alle og naturligvis et ansvarligt byråd med et
stærkt politisk samarbejde.

ilpasset lokale behov

ende sundhedshus i slutningen af september.
Foto: John G. Christensen

Vi skal fortsætte med at etablere sundhedshuse i nærområderne, tilpasset de lokale behov. Derfor er der afsat midler til at
fortsætte denne udbygning i Region Midtjylland i 2022 og de kommende år. En ny
sundhedsreform forventes at have samme
fokus: Det der ikke er svært skal være nært.
Sundhedshuse kan etableres med forskellige
aktører af enten region eller kommune eller i et
fællesskab, såsom Randers Sundhedscenter.
Det kan også være private, som etablerer og
bygger i samarbejde med det offentlige. Private aktører på sundhedsområdet kan så også
leje lokaler.
Det at samle regionale tilbud som f.eks.
blodprøvetagning, mammografi, jordmoderfunktion, kommunale sundhedstilbud, læger,
fysioterapi, tandlæger, apotek m.v. er til fordel
for borgeren.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

mindst at vi har dygtige medarbejdere nok til
de opgaver, der skal løses.

Pia
er kandidat for S
KV21
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mere plads. Og så skal vi passe på vores
vandressourcer, så vi fortsat kan drikke rent
vand af hanen.
Bedre sammenhæng og balance
En større sammenhæng og balance imellem
land og by i Randers Kommune er vigtig. Vi
skal have stærke lokalsamfund og levende
landdistrikter i Randers kommune, men vi
skal også have en Randers by, der summer
af liv.
Jeg tror og mener, at den kollektive trafik i
kommunen her spiller en stor rolle. Den kollektive trafik skal opprioriteres og passe til de
behov, der er i hele Randers kommune.

Ib
er kandidat for S
KV21

Af Ib Møller Pedersen
•••••••••••••••••

En aften i september var jeg til et arrangement på Det gamle rådhus i Randers.
Det er et flot rådhus med en lang historie og mange traditioner. Jeg satte mig
i rådhussalen på den plads der tilhører
Liselotte Frier Pedersen fra Socialdemokratiet.

Alle skal kunne deltage i kulturlivet
Jeg vil også nævne kulturen. Vi har mange
kulturtilbud i kommunen, og dem skal vi have
flere af. Alle borgere i Randers Kommune
skal kunne deltage i kulturlivet. Kultur er en
kilde til fornyelse og inspiration, og kultur,
kunst, musik, idræt binder os sammen.

Desværre har Liselotte Frier valgt ikke at
genopstille til kommunevalget den 16.november 2021. Det syntes jeg er trist for
Randers Kommune. Hun har gjort en rigtig
god indsats blandt andet som medlem af
omsorgsudvalget og socialudvalget. Liselotte har kæmpet og brændt for de sager, hun
beskæftiger sig med, og som ligger hende
på hjertet.
Vi skal opruste på velfærden
Vi skal nemlig opruste på velfærden i Randers Kommune i og med, at der kommer flere ældre og børn i kommunen. Vi skal have
en værdig ældrepleje og gode daginstitutioner og skoler til vores børn. Ældrepolitikken
i Randers kommune skal dreje sig om nærvær, medbestemmelse og respekt. Der skal
ikke spares på de ældre. Vi skal udvikle vores ældrepleje og føre en aktiv ældrepolitik,
som sikrer værdighed og frihed for dem, det
hele handler om. De ældre.
Det samme gælder for vores handicappede medborgere og andre udsatte. Vi skal
have alle med.
Vi skal passe på naturen og miljøet
Naturen og miljøet er også vigtigt. Vi har i
Randers Kommune mange steder med en
flot natur, og den skal vi passe på. Vi skal
også have mere af den, mere skov og mere
vild natur, for vi skal give dyr og planter

Det giver også mulighed for udvikling af et
fagligt miljø.
Lokale sundhedshuse i mindre samfund er
med til at give sammenhængskraft og mulighed for at bevare en praktiserende læge.
Tilbud om at kunne leje sig ind i lokaler, som
er i sammenhæng med kommunale tilbud om
genoptræning og andre private aktører på
sundhedsområdet gør det attraktivt for sundhedsfagligt personale og borgerne i lokalområdet.
Et sådant godt lokalt tiltag er sundhedshuset
i Havndal.
Speciallæger skal kunne tilbyde
behandling i sundhedshuse
Vi har et ønske om, at der ansættes flere
speciallæger på hospitalerne, som skal kunne
tage ud og betjene patienter i sundhedshuse.
Det vil på mange områder være muligt med
eksempelvis en dag om ugen til undersøgelser og behandlinger. Dette vil sikre en hurtigere udredning og behandling for patienter, da
der ofte er flere måneders ventetid hos privat-

Ib M. Pedersen i byrådssalen under maleriet
af Christian Fischer, der i 1861 blev kongeligt
beskikket borgmester i Randers. Ib sidder på
den plads, der i denne byrådsperiode tilhører
Liselotte Frier Pedersen.
Foto: Jørgen Mogensen

praktiserende speciallæger.
Det giver god mening med aktiviteter i nærområdet, og det vil også kunne styrke samarbejdet med de kommunale tilbud.
Regionshospitalet Randers: nye CT-scannere
Bevilling til indretning af lokaler og anskaffelse
af 2 nye CT-scannere i 2022 til hospitalet betyder, at der nu vil være en ekstra CT-scanner,
så der er 3 CT-scannere på hospitalet.
Denne ombygning er en del af etape 4 for
den reviderede generalplan for hospitalet.
Der vil ske en løbende ibrugtagning i 2022
og sidste etape kan være færdig i 2023.
Ombygningen er opdelt i 3 etaper, så de nuværende scannere kan være i drift i anlægsperioden. Investeringen er på 29,8 mio kr. til
anlæg og renovering af tekniske installationer.
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Danmark er et fantastisk land, men ...
”Danmark er et fantastisk land.” Det var
ordene, jeg indledte min tale med på den
netop afholdte kongres i september 2021.
Fortsættelsen lød:
”Det er ikke mindst på grund af Socialdemokratiets indædte kamp for lighed og retfærdighed i vores velfærdssamfund gennem de sidste 150 år. MEN DER NOGET VI KAN GØRE
BEDRE.
Ja, selvfølgelig er der det. Vi bliver aldrig
færdige med at udvikle vores velfærdssamfund. Her tænker jeg på det såkaldte grå guld
– de danske pensionister, som måske ikke føler, at der er så meget guld at gøre godt med.
Pensionister er snart de eneste, der ikke
har fået et økonomisk løft i en tid, hvor økonomien er så stærk som aldrig før, og som
mange andre grupper har nydt godt af.
Kære Mette Frederiksen. Det er nu den
tredje kongres, hvor jeg bringer dette helt
oversete problem frem om de dårligst stillede

Per
er kandidat for S
KV21

Af Per Blicher
Formand for Socialdemokratiet
Randers Partiforening
Medlem af Socialdemokratiets forretningsudv. i Region Midtjylland
•••••••••••••••••

pensionister – de som kun har deres pension og intet andet. Der er nogle, der siger, at
tredje gang er lykkens gang, og det håber jeg,
det så er.
Mette plejer at svare: Hvor skal pengene
komme fra, og hvor kan vi så spare?
Her er nogle forslag: De såkaldte grønne
Hybrid-plugin biler, som ikke er så grønne,
som vi tror, bidrager ikke væsentligt til den
grønne omstilling, og de ender med i år at få
omkring 2000 millioner i tilskud, og leasingbiler, der på samme måde får omkring 1000
millioner i tilskud til ingen nytte.
Kære Mette. Fjern disse tilskud, så har vi
3000 millioner, og så er vi godt på vej – foruden at en større pension vil skabe større
forbrug, skabe flere jobs og øgede afgifter –
indtægter i fælleskassen.
Mon ikke vi kan få en opgradering af pensionisterne til at hænge økonomisk sammen?

Formanden for Randers Partiforening på
talerstolen ved Socialdemokratiets kongres i
september.

God valgkamp.

Det er ikke synd for ordblinde
Det at læse og skrive er så stor
en ting. Det gør ondt på et barn
ikke at kunne læse og skrive
lige så hurtigt som sidemanden.
Vi skal opdage, hvem der har
det svært. Vi skal snakke om
det. Vi skal lære vores forældre
og børn, at det er ok at læse på
andre måder end med fingeren
under teksten.

sættes oplæsning på tekst. Tekster
kan fotograferes og læses op. Og
husk det er ikke snyd.
Husk at en ordblind bliver aldrig
en hurtig læser, men kan blive en
smartere læser. Ordblinde kan få
information og give information.
Det værste er, at vi ikke stiller
krav til ordblinde. De skal måske
have en dag mere til at løse opgaven.
Vi skal lære at møde vores medmennesker med undren, nysgerrighed, hjælpsomhed og med kærlighed. I klasserummet, i frikvarteret,
på Facebook, i Brugsen …

Vi skal alle sammen stoppe med
at møde ordblinde med fordomme.
De er ikke dumme. Ordblindhed
kan ikke læses væk. Ordblinde
skal træne og træne med læsestrategier.
Heldigvis er den digitale verden
kommet for at blive.
Der kan tales til tekst. Der kan

Flere ting at glæde sig over
Jeg glædes over, at der er afsat
penge til at uddanne lærere og til
tolærerordning i det nyligt indgåede budget.
Jeg glædes over, at allerede i
børnehaveklasserne har vi redskaber til at spotte de børn, der har
svært ved at læse.

Af Karen Lagoni (S)
Byrådsmedlem
•••••••••••••••••

Allerede i fjerde klasse ved vi,
hvem der skal have redskaber til,
at læsningen ikke skal stoppe læringen.
Ordblinde er ikke dumme. De
skal også høre de gode historier.
Allerede i første klasse starter
hjælpen med at læse de gode
historier. Børn skal ikke læse læseletbøger i tredje klasse. De skal
også høre de gode historier.
Samtidig skal der trænes, der
skal læres strategier, og de skal
alle i livets skole. Forældrene skal
på banen. Børn skal selv gøre det,
de kan. Ordblind eller ikke ordblind.
Robuste børn, der kan udnytte
deres evner
Det er ikke synd for børn. For
nogle familier er det en lille sten i
skoen, for andre er det en kæmpesten. Men det er et vilkår, vi ikke
kan tage væk.
De skal kunne bevæge sig selv

der ikke kan testes. I 8. klasse sker
der noget med urolige børn, og testen kan vise ordblindhed.

i skole, selv pakke taske, smøre
madpakke, lave mad, støvsuge ...
Vi vil have robuste børn, der forstår at udnytte deres evner. Ordblind eller ikke ordblind.
Indsatsen starter tidligt
Alle kommunens institutioner starter indsatsen allerede i børnehaven. Der er sprogscreeninger, og
de bliver overleveret til folkeskolen. Der er sproglige test i skolen
fra dag et. Usikre og langsomme
læsere bliver tilbudt diverse forløb.
Fra marts tredje klasse må man
teste for ordblindhed. Derefter følger en handleplan for den enkelte
elev. Alt dette foregår i dialog med
skolen.
Kan der ske fejl? Ja, det kan der.
Der kan sidde en dygtig, stille
pige, der knokler med lektierne …
I 8. klasse bliver mængden af
læsning for stor, og det hele bryder
sammen.
Der kan sidde en uroligt barn,

Lad os lave en lovestorm
Se udsendelserne på DR1 om ordblinde. Få en forståelse for, hvor
stor en kamp det er for de mennesker, der har så specielle evner og
alligevel får stemplet “dum” i panden. De siger, at der bliver stillet
for få krav.
Det stopper nu. Lad os lave en
lovestorm sammen.
Tak, fordi du læste med.

Karen
er kandidat for S
KV21

Når jeg bliver gammel, eller bare når jeg
har brug for hjælp og ikke kan selv ...

Henriette
er kandidat for S
KV21

Af Henriette Malland
Forældrerep. Skolebest. Søndermarkskolen
og Randers Specialskole
Skolerådsformand 2018-2021
•••••••••••••••••

... vil jeg gerne mødes af en, der vil hjælpe mig med det, jeg ikke selv kan mere,
som vil behandle mig med respekt, så jeg
kan bevare min værdighed hele livet, uanset hvordan jeg har det. Jeg vil gerne mødes af et menneske, der har empati – altså
en, der forstår at sætte sig i mit sted for at
mærke, hvor skoen trykker, for det er det
mest betydningsfulde.
Nærvær, medbestemmelse og respekt skal
være pejlemærkerne for vores ældrepolitik. De
mennesker, som har skabt Danmark, skal have
en værdig alderdom.
Vi lever lykkeligvis længere og længere, og
langt de fleste har gode liv uden ældrepleje. De
ældre, som får svært ved at klare hverdagen
selv, skal have den hjælp, de har brug for. Hvad
end de har brug økonomisk støtte med eksempelvis ældrecheck, hjemmehjælp eller en
lejlighed på et plejehjem. Behov for hjælp skal
modsvares af respekt og faglige kvalifikationer.

hensyn og nærvær over for den enkelte, når
hjælpen gives.
En værdig behandling af mennesker med
behov for omsorg og pleje forudsætter et personale med nødvendige faglige kvalifikationer, engagement og indlevelsesevne.

Den svære erkendelse
At nå til erkendelse af at være afhængig af
andres hjælp for at klare hverdagen er en
svær og belastende proces at komme igennem.
Mennesker, der befinder sig i den situation,
har krav på hjælp, og at der vises respekt,

Faglighed og arbejdsglæde skal tilbage
Omsorg er for f.eks social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker for manges vedkommende det, der
gør, at de går på arbejde, fordi de føler, de
gør en forskel for andre. Hvis man fjerner den
mulighed, vinder omsorgstrætheden indpas.
Så er det her, det går galt.
Vi skal give fagligheden og arbejdsglæden
tilbage til kommunens ansatte. Derigennem
omsorgen gennem uddannelse, arbejdsmiljø
og arbejdsmoral, som gødes.
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Nedslagspunkter
i budget 2022-2026
Efter en spændendende dag/aften og lidt
af natten kom vi i mål med et budget for
Randers Kommune med en bred aftale
med 28 ud af byrådets 31 medlemmer.
Denne brede aftale er utrolig god for borgerne og de ansatte i Randers Kommune.

Steen
er kandidat for S
KV21

Af Steen Bundgaard (S)
Formand for skole- og uddannelsesudvalget
Medlem af økonomiudv. og udviklingsudvalget
•••••••••••••••••

Jeg vil starte med at konstatere, at jeg som
socialdemokrat er meget tilfreds med dette
budget.
De beslutninger, vi har taget, betyder, at der
bliver afsat mange midler til kernevelfærden
og den grønne omstilling.
Jeg vil komme ind på nogle nedslagspunkter i budgettet, som jeg især er glad for kom
med:

1. Penge til kompetenceløft for lærerne.
2. Penge til yderligere 2 lærerordninger.
Med disse to aftaler fortsætter vi med at sætte
fokus på folkeskolen i Randers Kommune.
Vi er ikke i mål, men vi er godt på vej.
Vi vil folkeskolen.
3. Fremrykningen af minimumsnormeringerne. Her er der tale om et historisk løft af dagtilbudsområdet, desuden afsættes der penge
til fortsat at forbedre indeklimaet i dagtilbuddene.
4. Vi sætter fokus på socialområdet, som
er under massivt økonomisk pres, også på
landsplan. Derfor investerer vi blandt andet i
forebyggelse på området.
5. Fastholdelse af klippekortordningen på
omsorgsområdet, til stor glæde for de ældre.
6. Vi sætter flere penge af til støtte af vores
idræts- og kulturliv, der har været hårdt ramt
i coronatiden.

7. Cykelsti-projekter mellem Fårup og Nørbæk (færdiggørelse), Gjerlev og Øster Tørslev,
samt i Drastrup. Her er der tale om nye penge
til cykelstier.
8. Penge til at uddanne personer i folkeskolen, der kan varetage arbejdet med børn/
unge der er ramt af sorg.
9. Fritidsjobprojekt. Her taler vi om et projekt, som Randers FC og Randers Kommune
har gennemført sammen med AP Møllerfonden.
Dette projekt støtter elever med særlige udfordringer med at få fritidsjob. Vi ved, at fritidsjob kan være vejen til et fast job.
Dette er bare et lille udpluk af de mange aftaler, vi har lavet i dette budget, og hvor Socialdemokratiet har sat rigtig mange aftryk.
Jeg vil til slut sige en stor tak til Venstre, SF,
Konservative, Radikale Venstre og DF. Tak for
et godt og konstruktiv samarbejde.

Minimumsnormeringer i børnehaver,
men hvad med dagplejen?
med mad og bleskift og laves aktiviteter både ude og inde.
Dagplejen er et rigtig godt tilbud,
dér hvor der ikke er en børnehave
eller vuggestue i nærheden, så
landdistriktspolitikken vil få et løft,
også til gavn for forældrene.
Den udvikling, vores kommune
er i gang med, med udstykning af
byggegrunde i hele kommunen,
er jo fin, men det betyder også, at
behovet for dagpleje bliver endnu
større i de kommende år.

Marianne
er kandidat for S
KV21

Af Marianne Carøe (S)
Regionsrådsmedlem
•••••••••••••••••

Det er meget positivt, der nu bliver taget højde for, hvor mange
børn, der kan være pr. pædagog
i institutionerne. Det er til gavn
for både personalet og børnenes trivsel. Det kan ikke roses
nok.

Foto: AOB arkiv
Det, jeg så til gengæld ikke kan
forstå, er, hvordan man i den kommunale dagpleje, hvor der er ansat omkring 200 dagplejere, stadig
kan tillade, at en dagplejer passer

Vi skal reagere prompte, når omsorgstræthed og klagesager viser sig. Vi skal yde den
bedste omsorg og de bedste betingelser for
ældre, handicappede og udsatte. Det er for
mig den ægte socialdemokratiske drøm om
velfærdssamfundet.
Bred indsats for demente og
deres pårørende
Ældre er forskellige. Rigtig mange er i en fase
af livet, hvor et aktivt kultur- og fritidsliv er helt
afgørende for en god hverdag med livsglæde,
mens andre er mere afhængige af personlig
hjælp, pleje og omsorg.
Der bliver flere demente også i fremtiden,
fordi vi lever længere, vil flere blive ramt af
demens. Der er brug for en bred indsats
for demente og deres pårørende med langt
bedre udredning og mere støtte til pårørende

4 små børn, samt et ekstra barn
ind imellem. Man skal huske på, at
dagplejeren er alene om børnene
fra tidlig morgen til sent på eftermiddagen, hvor der skal hjælpes

med hjemmeboende demente.
Vi skal have løftet kvaliteten af den omsorg
og pleje, som borgere med demens modtager i hjemmeplejen, på plejehjemmene og på
plejecentrene blandt andet med flere fagpersoner, der er uddannet med indsigt og forståelse for demens.
I Randers Kommune skal vi favne mennesker i både den tredje og den fjerde alder og
skabe rammerne for en værdig alderdom for
alle.
Vi kan og skal blive bedre til at skabe lokale
tilbud og en nærværende pleje, omsorg og
medbestemmelse, hvor tiden til den enkelte
kan mærkes i hverdagen hos både borger og
medarbejder.
Randers skal være en by, der er værd at bo
i hele livet.

__________________________________________________________________________________

Husk at stemme til KV21 og RV21
tirsdag den 16. november!

Jeg synes ikke, det kan vente til
de næste overenskomstforhandlinger om 3 år, derfor vil jeg håbe,
at det nye byråd vil gøre noget ved
et overset område så hurtigt som
muligt.
Så derfor: Lad os få dialogen og
finde en løsning for dagplejerne,
så de ikke mere er en overset pasningsordning.

Ligestilling af dagpleje og
børnehaver
Jeg er klar over, at der er en aftale
på området, men kunne man ikke
forhandle den lidt bedre og ligestille børnehaven med dagplejen?
Jeg synes, Randers Kommune
skulle gå foran og give både de
små børn og dagplejerne bedre vilkår og mere tid til det enkelte barn.

Flere skal dyrke
foreningsidræt

Jesper
er kandidat for S
KV21

Af Jesper Gade
Souschef i dagligvarebutik
•••••••••••••••••

Der er stadig stort fokus på, at folk
skal dyrke mere idræt. derfor er det
ærgerligt, at færre folk dyrker idræt i
foreningerne.

9

Det er jo bevist utallige gange, at idræt
er godt. Både for folks sundhed og for
deres sociale liv. Derfor skal alle, både
voksne og børn, have muligheder for at
dyrke idræt.
Vi skal have flere folk til at dyrke idræt,
især på landet, hvor der ikke er lige så
mange muligheder som i byen. Så vi skal
have opdateret de faciliteter, der findes i
landistrikterne. Især er mange haller ikke
tidssvarende.
Folk skal kunne tilbydes haller, som
ikke bare er haller, men er de bedste og
mest flexible steder at gå til idræt. Hallernes indretning skal nytænkes, så flest
mulige brugere kan bruge dem i tidsrum,
hvor det passer dem.
Det ville kunne skabe mere folkesundhed, flere medlemmer til foreningerne,
og mere socialt liv i lokalsamfundene.
Det vil jeg gerne være med til.
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Nu var der to organisationer under opbygning, men skilt blev de ikke. I alle
sager af betydning stod de i nær kontakt
med hinanden.
Forbundets leder fik stadig titlen forretningsfører. Den første der blev valgt
var A.C. Meyer, der dog hurtigt blev afløst af Christen Hørdum, der samtidig
beholdt sit hverv som forretningsfører
for Socialdemokraten, der ejedes af de
københavnske fagforeninger. Tættere
kunne forbindelsen ikke blive.
Ny forsamlingsbygning med
frokostkælder og forbundskontor
Forbund og fagbevægelse var fælles
om at opføre og benytte den store 6-etagers forsamlingsbygning i Rømersgade
på Nørrebro i København, ”Arbejdernes
Forenings- og Forsamlingsbygning”, med
frokostkælder, cafe, bladets redaktion
og forbundskontor. Bygningen rummer i
dag Arbejdermuseet.
Med bladet Socialdemokraten gik det
både op og ned. Fra 1882 og fire år frem
steg oplaget fra 2500 til 20. 000 og ved
århundredskiftet var Socialdemokraten
Skandinaviens største med et oplag på
næsten 50. 000 eksemplarer. Efterhånden voksede der socialdemokratiske
dagblade frem i næsten alle større provinsbyer støttet af fagforeningerne og
Det socialdemokratiske Forbund.
En ny formand fra Randers
I december 1882 blev den 34-årige Peter
Knudsen fra Randers valgt til forretningsfører i Det socialdemokratiske Forbund.
Medlemmerne taltes da i hundreder, 19
år senere var der 30. 000. Der var meget
i gære i slutningen af det 19. århundrede
og i de år, hvor P. Knudsen var forretningsfører. Foruden arbejdskampen med
strejker og lockout, en politisk kamp og
en fejde om sædeligheden. Højre vaklede, et systemskifte kunne øjnes.
Storlockout og septemberforlig
I foråret 1899 erklærede arbejdsgiverforeningen generallockout i 11 fag, og
30. 000 mand og 30. 000 familier blev ramt.
Endelig i de sidste dage af august 1899
blev der opnået forlig. Arbejdernes organisationer bestod, men ellers blev
arbejdsgivernes krav opfyldt. Med Septemberforliget blev de kommende seks årtiers praksis på arbejdsmarkedet lagt fast.
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RANDERS-KRONJYLLAND
Randers-Kronjylland
indbyder til
Herover: Arbejdsmændenes udflugt til
Ulvedalene nord for København under
lockouten i 1899.
Til venstre: P. Knudsen krævede disciplin, arbejdsomhed og loyalitet overfor
sagen. Han kunne virke streng og kompromisløs. En karakteristik, der nok var
påvirket af hans fremtoning og udseende.
Fotos: Arbejdermuseet

Mål: omgående gevinst
Den forhenværende handskemager Peter
Knudsen fra Randers var ved århundredeskiftet arbejderbevægelsens enerådende leder. I hans politik kom omgående
gevinst før hensynet til et fjernt mål.
I årene 1883-88 gjorde han i et udvalg
nedsat af Hovedstadens Syge- og Begravelseskasse sit litterære svendestykke ved ene mand at skrive udvalgets
betænkning med titlen ”Sygeforsikring
og Alderdomsforsørgelse”, fuld af statiske analyser af forhold for arbejdere i
landets forskellige områder.
Det eneste rimelige, konkluderede
Knudsen i betænkningen, var en statsstøttet sygeordning og en alderdomsunderstøttelse betalt af offentlige midler.
Betænkningen blev rost af flere videnskabsmænd, og for de kommende års
socialdemokratiske politik blev den et
forråd af argumenter.
En mand med mange talenter
Udover at være en dygtig statistiker
havde P. Knudsen mange andre solide
egenskaber. Han var fagforeningsmand

med et dybtgående kendskab til fagbevægelsen. Han skrev godt og redigerede
i perioder Socialdemokraten. Endelig var
han en dygtig organisator og politiker. Da
Knudsen trådte tilbage i 1909, havde partiet næsten 44. 000 medlemmer.
P. Knudsen blev valgt til Landstinget
i 1890 og stillede senere op til Folketinget, hvor han blev valgt i 1898 og var
medlem til 1909 kun afbrudt af perioden
fra 1901 til 1903. Han blev indvalgt i Københavns borgerrepræsentation i 1897
og blev i 1909 Københavns borgmester
for 3. afdeling.
Mindre end 10 måneder efter sin afgang som leder af Socialdemokratiet
døde P. Knudsen. Kræfterne var brugt
op. Ingen anden enkeltperson har haft
så stor betydning for arbejderbevægelsen i dens opbygningsfase som Peter
Knudsen fra Randers, og ved hans begravelse lød følgende ord:
”Nu da vi står ved den afdøde høvdings kiste, ved vi at han døde i kampen mod den nød, som hjemsøger de
fattige . . . Vi, der levede og virkede ved
hans side i mange år, vi så op til ham,
som til mesteren. Vi højagtede ham, og
vi elskede ham. Vi glemmer aldrig hans
ildhu, hans tro og hans begejstring. Vi
ærer hans minde, og vi fortsætter hans
gerning.”
Ordene var af Thorvald Stauning.

POLTISK VALGFLÆSKMØDE MED
GULE ÆRTER
Mandag den 1. november kl. 18

i Voruphuset, Musiklokalet,
Lønstrupvej 10,
8940 Randers SV
Vi serverer gule ærter eller røde
pølser med kartoffelsalat fra
kl. 18.00.
Fra kl. 18.30 er der oplæg til
politisk debat af vores byråds- og
regionsrådskandidater.
Mød borgmesterkandidat Torben
Hansen og foreningens kandidater:
Ellen Petersen, Stine Eiby, Anker Boje,
Steen Bundgaard, Marianne Carøe,
Claus Ørsted, Henriette Malland,
Martin Vedstesen, Stoil Zaylov,
Merete Østergaard, Tanja Lauenborg,
Gitte Færgemann og Ann Ungstrup.
Ordstyrer:
regionsrådsmedlem Henrik Gottlieb Hansen
Af hensyn til spisningen er tilmelding
nødvendig. Samtidig vil vi gerne vide, om
du og dem du evt. følges med, vil spise
gule ærter eller pølser. Tilmeld dig

Senest torsdag den 28. oktober
Tilmelding til: Torben Petersen		
2442 9640 eller elto@petersen.mail.dk

Vel mødt!
Bestyrelsen

Dødsfald
Æresmedlem af Socialdemokratiet Randers-Kronjylland, Else Pedersen, afgik ved døden torsdag den
23. september 2021.
Hun blev født den 4. november 1936, og som 16årig mødte hun sin mand Carl Otto i DSU, og de forblev sammen indtil for 5 år siden, da Else blev enke.
De boede i Vorup hele livet og var tro mod partiet,
som de begge var
medlem af til deres dødsdag. Æret
være Elses minde.
Torben Petersen

Socialdemokraten Randers • Oktober 2021
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RANDERS PARTIFORENING

LANGÅ OG OMEGN
Kære partifælle,
Socialdemokratiet
Langå og Omegn inviterer til

SPISEMØDE

Randers Partiforening
inviterer alle interesserede til

NØRHALD-HAVNDAL

KOM TIL VALGDEBAT!

DEBATMØDE
Onsdag den 27. oktober kl. 19.00

Onsdag den 3. november kl. 18.00

i Kulturhuset Langå,
Sportsfiskerklubbens lokale,
1. sal
Mød dine lokale politikere:

i Socialdemokratiets lokaler
i Underværket
Mød foreningens byrådskandidater:
Hans Christian Mortensen, Henrik Leth,
Ib Møller Pedersen, Johan Seider,
Jørgen Mogensen, Lise-Lotte Leervad Larsen,

Byrådsmedlem Karen Lagoni

Per Blicher, Peter Hansen,

Byrådskandidat Christian Pedersen
Regionsrådskandidat Gitte Færgemann
Folketingskandidat Iben Sønderup

Peter Nellemann Laursen, Pia Moldt,
Rafael Andrasescu og borgmesterkandidat
Torben Hansen

MEP Niels Fuglsang
Aftenens program ser således ud:
18.00: Rikkes mørbradgryde

Tilmelding er påkrævet af hensyn til
forplejning. Man kan tilmelde sig hos:
Michael Mose på mail:
mose@fiberflex.dk

18.45: Kaffe, underholdning, lidt musik
og fællessang
19.30: Politiske indlæg af dine lokale politikere

Senest den 25. oktober kl. 12.00

gammeldaws æblekage
21.00: Tak for i aften
Pris: 30 kr. pr. deltager (betales når man kommer).
Øl, vand og vin kan købes til medlemsvenlige
priser.

Anne Hjortshøj, Havndal,
og Jesper Gade, Øster Tørslev,
– og kandidater fra andre partier
4 aftener i november:
Mandag den 1. november kl. 19
i Gjerlev Aktivitetshus

•

Onsdag den 3. november kl. 19
i Fritidslokalerne i Øster Tørslev

•

Mandag den 8. november kl.19
i festsalen på Korshøjskolen
i Harridslev

•

•

20.00: Hygge og dessert:

Mød vores kandidater:

Den 15. januar 2022
arrangerer Randers Partiforening en tur
til Folketinget. Her vil MF Malte Larsen være
guide, såvel i bussen som i Folketinget.
Man skal tilmelde sig til arrangementet ved:
Michael Mose på mail: mose@fiberflex.dk.
Der vil være lidt egenbetaling til turen.
Yderligere informationer kommer senere.

Tirsdag den 9. november kl. 19
i Estraden i Havndal

•

Vi glæder os til at se dig.
Alle er velkomne!
Venlig hilsen
Anja Futtrup Andersen, formand

Du inviteres med ledsager
Velkommen til en dejlig aften
i godt selskab!
Tilmelding til kasserer Victor Helligsøe på
Tlf.: 2330 5304,
E-mail: victorhelligsoe@outlook.dk

Senest den 27. oktober

Faglige grupper

Tlf. 70 300 936

• Industri

Åbningstider
faglig afdeling og
A-kassen:

• Bygge-Anlæg og GLS
• Transport
• Grafisk
• Service
SIKRING & LÅSE
EL-INSTALLATION IT & NETVÆRK

TERMOGRAFI

LYS & LYD

KLIMAOG ENERGISTYRING

www.john-drejer.dk
Randers
Aarhus

John Drejer A/S
John Drejer A/S

Alsikevej 10
Trindsøvej 15

8920 Randers NV
8000 Aarhus C

Tlf. 86 42 38 77
Tlf. 86 42 38 77

Alt malerarbejde udføres!

MALERFIRMA PREBEN RASMUSSEN
GA R A N T I P Å K V A L I T E T

Kristrupvej 63 · 8960 Randers SØ · Tlf

86 41 55 16

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

-

16.00
16.00
16.00
17.00
12.00

Tronholmen 9 • 8960 Randers SØ • www.3f-randers.dk

John Sloth
VVS og Blik ApS

Dusager 16
8200 Aarhus N
Kontortider:
Mandag: Kl. 8.00 - 16.00
Torsdag: Kl. 8.00 - 16.30
Fredag: Kl. 8.00 - 12.00

Telefontider:
Mandag-onsdag: Kl. 8-16
Torsdag: Kl. 8-16.30
Fredag: Kl. 8-12

Telefon: 89 30 77 00 • Mail: ostjylland@danskmetal.dk
www.metal-ostjylland.dk • Randers afd.: Tronholmen 9

Fødevareforbundet NNF

Østjylland
Fælledvej 30 · 8700 Horsens
Dusager 16 · 8200 Århus N

AU T. G A S - O G VA N DM E ST E R
John Sloth • Rønnebærvej 26
8920 Randers NV
Telefon: 86 42 63 50
Mobil: 28 40 24 89 • 28 40 24 90
28 40 24 91

Vi skal leve af gode danske fødevarer

nnf.dk

facebook.com/nnf.dk
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Folketingets åbning
Fokus på en vigtig dagsorden: Hvordan kan vi
nytænke vores uddannelsessystem? Ligger fokus
det rigtige sted?
Af Malte Larsen (S)
MF, ordfører for Idræt, Havne,
Post og Forbrugerinteresser.
•••••••••••••••••

Som grundloven foreskriver, åbnede vi det nye folketingsår den
første tirsdag i oktober.
Som altid dirrede huset i spændt
forventning om alt det nye, der er
i vente. Efter genvalg af Henrik
Dam som formand, aflagde statsministeren beretning om rigets
tilstand og hendes planer for den
kommende sæson. Vi oplevede
en statsminister i topform og fik et
godt indblik i de planlagte tiltag.
Hvad er det så for et folketingsår
vi ser ind i?
Statsminister Mette Frederiksen
havde – set med mine øjne – i
sin åbningstale fokus på en af de
dagsordner, som jeg betragter
som allervigtigst, nemlig uddan-

nelse. Hvordan kan vi nytænke
vores uddannelsessystem? Ligger
fokus det rigtige sted?
Ligesom de fleste andre instanser i vores samfund har forandret
sig over tid, er vores uddannelsessystem også blevet reformeret.
Tidligere var universiteterne for
de få. I dag er de for de mange.
Det er godt, fordi vi i dag skal bruge forskere, der udmærker sig i
grøn teknologi, robotter og kunstig
intelligens. Der er i den grad brug
for forskning. Men der er også
brug for et bedre samspil mellem
erhvervsuddannelserne og de
akademiske uddannelser.
Vi skal finde ud af, hvordan vi i
fremtiden også får placeret akademikerne i de små og mellemstore virksomheder. I det private
erhvervsliv. Det kræver, at vi tænker fremtidens uddannelser på en
anden måde. Kan vi tænke uddannelse og arbejde sammen i højere

grad, end det er tilfældet i dag?
Det synes jeg er en klog tanke. Ingen børn er ens. Og det er ikke alle
børn, der trives med at sidde på
skolebænken dag ud og dag ind.
Jeg gik selv ud af folkeskolen efter 9. klasse for at komme i lære.
Så jeg kan sagtens nikke genkendende til at have brug for at komme ud og bruge de fysiske kræfter
til noget.
Kunne man tænke arbejde ind i
en skoleuge for dem, der har brug
for det? Så vi ikke vedbliver at se
ind i en statistik, hvor hver 6. elev
forlader folkeskolen uden at have
fået nok ud af undervisningen i
f.eks. dansk eller matematik. Det
er en udvikling, vi SKAL vende.
Uddannelse efter folkeskolen
Men det handler om mere end det.
Det handler ikke kun om, hvordan vi uddanner i folkeskolen. Det
handler også om, hvordan vi uddanner efter folkeskolen.
Kan de akademiske fag og
håndværkerfagene spille langt
mere sammen, end de gør i dag?
Flere faglærte skal måske læse videre. Det kunne være en tømrer,

5 minutter til åbning. Malte Larsen sammen med miljøminister Lea Wermelin, fødevareminister Rasmus Prehn og sundhedsordfører Rasmus
Horn Langhoff.
der som 40-årig læser videre til arkitekt. Eller en arkitekt, der senere
i livet uddanner sig til at blive tømrer. De boglige fag skal spille tættere sammen med håndværkerfagene. Og vi skal have et større
fokus på, at man kan uddanne sig
hele livet.
Arbejdsmarkedet efterlyser i meget høj grad kvalificerede medar-

bejdere. Op mod 40.000 stillinger
er opslået ledige. Det er vores ansvar at løse udfordringen og sikre,
at Danmark stadig vil være et af
verdens dygtigste og flittigste samfund, med de muligheder, det giver
for vores fælles velfærd.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mangel på arbejdskraft – opråb fra virkeligheden
Arbejdsforholdene ødelægger ofte folks livsverden – de frivillige foreninger samler op
Af Iben Sønderup (S)
Folketingskandidat
for Randers Sydkreds
•••••••••••••••••

Vi mangler arbejdskraft i Danmark. Vi
mangler sygeplejersker. Vi mangler
sosu’er. Vi mangler socialrådgivere.
Også på det private arbejdsmarked
er der mangel på arbejdskraft. Vi
mangler håndværkere.
Slidt op af at gå på arbejde
Samtidig er dem, der går på arbejde, ofte meget pressede. Forleden
dag talte jeg med en borger, der
var gået ned med arbejdsrelateret
stress, hvilket havde sat sig som
kronisk hovedpine. Hun havde
været i et langt arbejdsprøvningsforløb. Bl.a. var hun blevet sendt
på kursus i afrikansk trommedans.
”Hvordan tror du det er, når man
har kronisk hovedpine?” spurgte
hun. Efter mange arbejdsprøvninger over flere år viste det sig,
at hun ikke længere kan arbejde.
Hun får nu førtidspension.

En anden dag talte jeg med en
borger, der havde været udsat for
overfald på sit arbejde, hvorefter
hun havde fået PTSD. Hun havde også fået førtidspension. Men
var ikke blevet tilbudt tværfaglig
behandling for sin PTSD. ”Det er
som om, at når man først har fået
førtidspension, så er der ikke mere
hjælp at hente,” sagde hun. Hun
kan ikke forlade sit hjem alene og
må have hjælp af familien til indkøb osv.
Jeg har også kontakt til en
kvinde, der har fået langvarig hjernerystelse efter et overfald på sit
arbejde. Hun har ikke fået hjælp
til behandling af sin hjernerystelse
og har nu været sygemeldt i snart
et år.
I de små og mellemstore virksomheder løber håndværkerne
alt for stærkt. De har mange overarbejdstimer, og når man er ung,
kan man jo klare hele verden. Indtil
man pludselig ikke kan klare mere,
går ned med stress og må forlade
branchen.

Ellen Petersen, Gitte Færgemann
og Iben Sønderup blev taget venligt imod i patchwork-værkstedet
hos Vennepunktet, hvor flere
grupper af damer mødes og nørkler sammen. Både kunstværker og
venskaber opstår her.
Foto: Elisabeth Toft

Vi må drage omsorg for slidte
og syge mennesker
Hvis vi ikke bliver bedre til at passe
på mennesker, mens de går på arbejde, så kommer vi i endnu højere grad til at mangle arbejdskraft
i nær fremtid. Og vi bliver nødt til
at erkende, at der altid vil være en
gruppe, vi ikke får med. Nemlig
dem, der er blevet så syge af at gå
på arbejde, at de ikke har gavn af

årelange arbejdsprøvninger. Når vi
som samfund har slidt folk op, så
bør vi i det mindste drage omsorg
for dem bagefter. Men vi burde
også sørge for bedre arbejdsforhold og desuden udforme en national handlingsplan mod stress.
Vennepunktet samler op
Heldigvis har vi de frivillige foreninger. De samler rigtig mange men-

nesker op, som ellers ville være
overladt til sig selv. En af dem er
Vennepunktet i Randers. Her kan
man for små penge gå til mange
kreative aktiviteter og på den
måde også finde nye venner og
få et netværk. Vennepunktet har
175 medlemmer, ”men vi vil gerne
have flere med,” fortalte Elisabeth
Toft, formand for foreningen, da
jeg besøgte dem, sammen med
byrådsmedlem Ellen Petersen og
regionsrådskandidat Gitte Færgemann. Det var et utrolig rart sted,
med mange venlige og ressourcestærke mennesker og en dejlig
atmosfære. Se mere på

vennepunktetranders.dk

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Husk at stemme til KV21 og RV21 tirsdag den 16. november!

Foto: Jan Szwed
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Randers

Det Kooperative
Fællesråd - Randers
Sjællandsgade 40, 1. tv. • 8900 Randers C
Telefon 30 67 63 40
E-mail: jan.guldmann@3f.dk

Støt og styrk kooperationen

Næste nummer af

Socialdemokraten Randers
husstandsomdeles som valgavis
i ugen før valget den 16. november

