
TRIVSEL I  
HVERDAGEN

VELFÆRD VI KAN REGNE MED

UDVIKLING AF BYER OG  
LANDDISTRIKTER SKAL 
VÆRE MÅLRETTET OG  
NYTÆNKENDE
Socialdemokratiet vil derfor arbejde for:

ØKONOMISK ANSVARLIG- 
HED OG BÆREDYGTIGHED 
SKAL SIKRE VORES 
DAGLIGE VELFÆRD
Socialdemokratiet vil derfor arbejde for: 

IDRÆT OG KULTUR  
MED PULS OG STYRKE
Socialdemokratiet vil arbejde for:

•  Nye former for aktiv, tidlig og bred borgerinddragelse.

•   At Flodbyen bliver præget af kvalitet, bæredygtighed, 
blandet bebyggelse, lys, luft og adgang til vandet for alle.

•   Styrkelse af Randers midtby og etablering af klimabro  
og forlængelse af Ringboulevarden.

•   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. 

•  Fornøden støtte til forsamlingshuse og øgede  
midler til områdefornyelse.

•  Udvikling af by- og landsbyfællesskaber,  
herunder klynger.

•  Øget turisme i hele Randers Kommune.

•   At FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling skal  
være grundlag for kommunens planlægning og drift.

•   En stærkt jobskabende erhvervspolitik med hurtig sags- 
behandling og ekstra fokus på iværksættere, små og  
mellemstore virksomheder.

•   En sund kommunal økonomi. Den er forudsætningen for, 
at Randers Kommune kan bestemme selv – og forudsæt-
ningen for gode og langsigtede beslutninger på velfærden.

Og vi vil

•   Tage ansvar for et kommunalt budget, der har den nære 
velfærd som højeste prioritet.

•  Søge de bredest mulige flertal i byrådet.

•  Optræde med ordentlighed i både ord og handling.

•   Fritidspas til børn og unge under 18 år, som har behov 
for kontingentstøtte til medlemskab af en forening.

• Forstærket støtte til det frivillige foreningsliv.

•  Attraktive lokale idrætsfaciliteter.

•  Sportsmæssige talent-tilbud i folkeskolen. 

•  Et stærkt og professionelt kulturliv med museer, teatre, 
musiksteder og orkestre.

•   Muligheder for musisk og kreativ udfoldelse i hverdagen 
med tilbud til især børn, unge og amatører.

•   En styrkelse af bibliotekernes informationsindsats og kul-
turbærende funktion – og støtte til renovering af rammer 
og udvikling af indhold for alle institutioner i Kulturhuset. SOCIALDEMOKRATIET

RANDERS KOMMUNE
SOCIALDEMOKRATIET RANDERS KOMMUNE

TILLID    TRYGHED    FÆLLESSKAB

TRIVSEL I HVERDAGEN

SOCIALDEMOKRATIET
RANDERS KOMMUNE

– OG VI
VIL MERE

/SocRanders

www.soc-randers.dk



VI HAR ALLE BRUG  
FOR TRYGHED
Socialdemokratiet vil derfor arbejde for:

VORES BØRN SKAL  
HAVE DEN BEDSTE  
START PÅ LIVET 
Socialdemokratiet vil derfor arbejde for:

FLERE SKAL I UDDANNELSE  
OG I BESKÆFTIGELSE
Socialdemokratiet vil derfor arbejde for:

EN VÆRDIG ALDERDOM 
MED NÆRVÆR, MED-
BESTEMMELSE OG RESPEKT
Socialdemokratiet vil arbejde for:

FOREBYGGELSE  
ER SUND FORNUFT
Socialdemokratiet vil derfor arbejde for:

VI SKAL VÆRE  
GRØNNERE,  
RENERE OG VILDERE
Socialdemokratiet vil derfor arbejde for:

•  At det enkelte menneske behandles med værdighed  
og mødes med respekt for sine behov – uanset alder  
og uanset fysisk og psykisk formåen.

• Ordentlig pleje og omsorg for alle, der har brug for det.

•   Det gode liv for handicappede og andre med særlige  
behov for sociale relationer, herunder fokus på smidige 
overgange mellem de enkelte livsfaser.

•  At styrke det nære sundhedsvæsen tæt på borgerne.

•   At understøtte frivillige foreningers indsatser mod  
ensomhed og for fællesskab.

•   Gode arbejdsforhold og uddannelsesmuligheder for  
kommunens medarbejdere på alle områder og niveauer.

•   At styrke daginstitutionernes helt tidlige indsats,  
særligt for udsatte børn.

•  At give alle børn og unge trygge og fagligt stærke  
undervisningsmiljøer – med fællesskaber uden mobning.

•   At indeklima, udearealer og lokaler i daginstitutioner  
og skoler fortsat forbedres.

•  Fortsat flere voksne i daginstitutioner – og i skoler.

•   At ”Bevæg dig for livet” er en naturlig del af dagligdagen  
i vores institutioner og skoler.

•  At vores folkeskoler bliver familiernes naturlige valg.

•   Høj faglighed og trivsel i specialundervisningen, herunder 
begrænsning af skolevægring.

•  Tidlig opsporing og hjælp til børn og unge med  
ordblindhed og talblindhed.

• At alle børn afslutter folkeskolen med afgangsprøve.

•   At sikre lærepladser, uddannelse og job for alle alders- 
grupper – gennem et styrket samarbejde mellem  
uddannelsessteder, virksomheder, faglige organisationer  
og Jobcentret. 

•   En tryg og sikker overgang fra folkeskole til erhvervsskole/
gymnasium, så alle unge får en ungdomsuddannelse.

•   At flere handicappede og flere flygtninge og familie- 
sammenførte kommer i beskæftigelse.

• At alle ledige får en hurtig og værdig sagsbehandling.

•   Hurtig afklaring af syge og nedslidte samt borgere med 
nedsat arbejdsevne.

•   Det gode ældreliv med sociale relationer, træning, hjælpe-
midler og rehabilitering – og boliger og boformer  
til alle behov.

•  Styrket samarbejde med pårørende.

•   Øget rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.  
Flere skal specialiseres i forhold til demente  
medborgeres behov.

•   At et nyt plejehjem i Dronningborg sammen med dag- 
institution og hal på bedste vis bliver ramme for  
kontakter og aktiviteter på tværs af generationerne.

•   At fastholde og understøtte særlige tilbud, såsom  
tryghedshotel, hospice og træningshøjskole.

•   At ulighed i sundhed reduceres. Alle skal have  
mulighed for et sundt liv i både fysisk og mental trivsel.

•  At sikre tilbud til særligt udsatte borgere i nærmiljøerne.

•   At forebygge misbrug hos unge og sikre stop-hjælp  
i forhold til tobak, stoffer og alkohol.

•   At forebygge overvægt hos børn og unge og sikre  
overvægtstilbud.

•   Gratis psykologhjælp til børn og unge, der har  
behov for det.

•  Gratis tandpleje til udsatte.

•   Styrket sundhedspleje for unge forældre og udsatte 
mødre og fædre. 

•   At vores kommune bliver blandt de første klimaneutrale 
i landet.

•   At Randers Kommune går forrest med grønne og  
bæredygtige indkøb.

•   Mere skov og vild natur – og flere sunde vandløb.

•  Flere cykelstier og alternative drivmidler, der kan  
sikre grøn transport.

•   Biodiversitet i vedligeholdelsen af parker og  
grønne områder.

•  At vores drikkevand overalt i kommunen overholder  
de strengeste krav til kvalitet.

•   At vores kommune er landets bedste til genanvendelse 
og genbrug.
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