SOCIALDEMOKRATIETS VALGPROGRAM
2021 - 2025
Evne og vilje til samarbejde og brede løsninger
Når vi går til valgurnerne den 16. november 2021, er det 12 år siden, at vælgerne for første gang
gav Socialdemokratiet mandat til at udpege borgmesteren og sætte sig i spidsen for udviklingen af
Favrskov Kommune. Siden har vi i partiet haft en målsætning om at lave brede politiske aftaler,
hvor alle partier har mulighed for at være med til at træffe de endelige beslutninger. Således har
der de fleste år været et enigt byråd bag vores budgetter, der udstikker rammerne og planerne for
det efterfølgende år.
Trods en verdensomspændende pandemi, så står tingene bestemt ikke stille i Favrskov. Vi sælger
flere grunde end nogensinde før, og der er gang i byggeriet af både privatboliger og
erhvervsejendomme. Vi sporer en optimisme blandt borgere og erhvervsledere, og flere
virksomheder vækster i både omsætning og areal, hvilket også er til gavn for beskæftigelsen. Med
gode placeringer i erhvervslivets tilfredshedsmålinger er det lykkedes at få tiltrukket nogle
spændende virksomheder, og der er således stor aktivitet blandt iværksættere og etablerede
virksomheder.
Derfor har der også været stor aktivitet på planområdet, hvor store udstykninger i primært
hovedbyerne dominerer, men også flere af vores andre byer oplever vækst.
Med en sund økonomi har vi også haft råd til en række anlæg, der kommer fællesskabet til gode.
Der er bygget plejecentre, administrationsbygning, vejanlæg, cykelstier, idrætsfaciliteter, udvidet
daginstitutioner og afsat grundkapital til almene boliger – for blot at nævne noget.
Den udvikling og evnen til at finde fælles løsninger i et samarbejdende byråd, vil vi gerne fortsætte
med at stå i spidsen for. Til kommunalvalget stiller vi med en liste, hvor samtlige 11
byrådsmedlemmer genopstiller, og hvor fire nye kandidater kommer med fornyelse og et friskt
pust. Som ved de foregående tre kommunalvalg er vores borgmester Nils Borring igen
spidskandidat, og Nils vil fortsat være politikeren, der møder borgerne med respekt og seriøsitet –
men også med tid til en snak om de ting, der optager den enkelte.

Der skal være styr på økonomien
Socialdemokratiet har gennem alle årene udvist stor økonomisk ansvarlighed. Vi har fokus på
kerneopgaverne og de store velfærdsområder, hvor især børn og ældre fylder meget. Vi skal have
råd til fortsat at udvikle kommunen, så den kan give borgerne nogle gode vilkår at arbejde og leve
i. Kommunens vækst skal være kontrolleret, så vi kan levere den nødvendige service i forhold til
befolkningsudviklingen.
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Socialdemokratiet vil:
•
•
•

•

søge bred politisk opbakning til de store beslutninger, så vi dermed giver borgerne og de
ansatte tryghed for, at beslutninger er troværdige og holdbare
arbejde for nye og forbedrede former for inddragelse af borgere og medarbejdere i
beslutningsprocesserne – herunder øget brug af virtuelle mødeformer
sikre en målrettet og ansvarlig styring af den kommunale økonomi, så der bliver plads til
både at levere god service til borgerne samtidig med, at anlægsniveauet giver mulighed for
fortsat udvikling
bevare den decentrale økonomistyring i vores institutioner, så de også fremover kan
overføre både over- og underskud mellem årene. Dermed kan der planlægges langsigtet og
træffes beslutninger af de ledere og medarbejdere, der har det største kendskab til
hverdagens udfordringer.

Danmarksmester i erhvervsvenlighed
Favrskov blev i 2020 kåret til Danmarks mest erhvervsvenlige kommune af Dansk Byggeri. Vi vil
fortsat have høje ambitioner for at levere erhvervsservice i høj kvalitet til gavn for vores
virksomheder. Når de har det godt, er det ensbetydende med jobskabelse og værditilvækst,
hvilket kommer fællesskabet til gavn. Kommunen skal gennem dialog og sparring bidrage til, at der
skabes gode vilkår for virksomhederne. Dette kan ske gennem vores planlægning, hvor der
udlægges de nødvendige arealer til fortsat vækst, men det kan også være mere indirekte, når vi
eksempelvis forbedrer parkerings- og adgangsforhold for vores detailhandel og virksomheder.
Socialdemokratiet vil:
•
•
•
•
•
•
•
•

fortsat sikre den tætte dialog og direkte kontakt med virksomhederne
give virksomhederne god information med relevante nyheder på erhvervsområdet
bidrage til at udvikle den specialiserede erhvervsservice i et tæt samarbejde med
Erhvervshus Midtjylland og Favrskov Erhvervsråd i forhold til den lokale erhvervsservice
arbejde for en god infrastruktur til gavn for virksomheder og arbejdstagere
arbejde for en fremrykning af den vedtagne motortrafikvej mellem E45 og Svenstrup
videreudvikle den årlige anlægskonference for lokale håndværkere og entreprenører, der
afholdes efter vedtagelsen af budgettet for det efterfølgende år
samarbejde med handelsstandsforeningerne for at sikre et varieret og indbydende
handelsliv
skabe gode rammevilkår for etablering af og udvidelse af eksisterende virksomheder, så
der både kan fastholdes og etableres en stor, varieret mængde af arbejdspladser.
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Et sprudlende og aktivt fritids-, kultur- og idrætsliv
En vigtig forudsætning for dette er de mange frivillige kræfter, der dedikerer en stor del af deres
fritid til at skabe attraktive tilbud gennem foreningslivet. Denne indsats vil vi gerne understøtte
ved at sikre gode fysiske rammer, fastholde et højt aktivitetstilskud og ved at gøre det lettere at
være frivillig i Favrskov kommune.
Vi ønsker alsidighed og variation i tilbuddene, så forskellige interesser kan imødekommes for alle
aldersgrupper.
Socialdemokratiet vil:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

støtte og udvikle det frivillige engagement som vigtigt element for kulturen og
foreningslivet
give gode rammer for vores idræts- og foreningsliv
sikre plads til de mere uorganiserede fritidsinteresser og aktiviteter - herunder øge
mulighederne for etablering af udendørs fritidsaktiviteter
fremme både den folkelige og professionelle kunst gennem blandt andet Kunstudvalg og
Kulturelt Samvirke
øge kendskabet til og brugen af vores fantastiske natur, lokalhistorie og kulturmiljøer
arbejde for, at vores biblioteker og kulturhuse fortsat udvikles som videns- og
oplevelsesrum for alle på tværs af kulturelle og sociale baggrunde
øge kulturhusenes og forsamlingshusenes rolle som igangsættere af kulturaktiviteter så
som koncerter, foredrag, udstillinger og teaterforestillinger
udvikle den lokale turisme- og oplevelsesøkonomi ved øget opmærksomhed på lystfiskeri,
vandaktiviteter, mountainbike-ruter og mulighederne for at udnytte den lette
tilgængelighed til vores smukke natur- og kulturperler (eksempelvis Trækstien og Høj
Stene)
udbrede viden om overnatningsmuligheder i naturen
forbedre kendskabet og udnyttelsen af vores fritidspasordning
understøtte initiativer til offentlige koncerter og underholdningsaktiviteter.

Små børn skal have store udviklingsmuligheder
Kvalitet i dagtilbud har afgørende betydning for børns udvikling. De fleste børn fra 0-6 år har en
stor del af deres hverdag i dagtilbud. For Socialdemokratiet er det derfor vigtigt, at børnenes tid i
dagtilbud understøtter trivsel, dannelse og oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Alle børn
skal have mulighed for at udvikle sig, men alle børn er ikke ens. Vi vil derfor fortsat understøtte, at
vi har en variation i vores tilbud, der giver mulighed for at imødekomme børnenes behov på
forskellig vis.
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Socialdemokratiet vil:
•
•
•
•
•
•

støtte dagplejen som et stort aktiv for de yngste samtidig med, at det giver mulighed for, at
vi kan have pasningstilbud i mindre lokalsamfund
undersøge muligheden for ”trilletilbud” i dagplejen, hvor børnene afhentes derhjemme af
dagplejeren
arbejde for attraktive vuggestuer med høj pædagogisk kvalitet og god normering
sikre tidssvarende daginstitutioner, som er indrettet med lege- og læringsmiljøer, der
stimulerer børns nysgerrighed
understøtte initiativer til udvikling af forskellige pædagogiske profiler på vores dagtilbud,
så der er forskellige muligheder at vælge imellem
tilstræbe at give det rette tilbud til det enkelte barn i nærmiljøet, og vi ønsker tilbud, der
kan imødekomme børns forskellighed.

Skolerne skal have ro til kerneopgaven
Skolerne har igennem en årrække skullet forholde sig til mange forandringer bl.a. med indførelse
af skolereform, fjernundervisning og udvikling af inkluderende fællesskaber for alle børn.
Socialdemokratiet ønsker, at skolerne nu skal have arbejdsro til at prioritere kerneopgaven: Læring
og trivsel samt faglig og social udvikling for alle elever. Der skal være mulighed for, at den enkelte
skole kan udvikle lokale løsninger. I fritiden skal børn og unge kunne mødes i fællesskabet i
udviklende fritids- og ungdomsskoletilbud.
Socialdemokratiet vil:
•
•
•
•
•
•
•
•

understøtte, at børnenes faglighed, dannelse og kompetencer til at indgå i sociale og
pædagogiske fællesskaber er i fokus på alle skoler
sikre arbejdsro til den videre udvikling af inkluderende fællesskaber
styrke PPR’s rolle i den direkte kontakt med elever og lærere
understøtte kompetenceudvikling lokalt på skolerne
prioritere fortsat udvikling af tidssvarende undervisnings- og faglokaler, så de bidrager til at
skabe inspirerende og motiverende læringsmiljøer
udvikle mulighederne for at skabe udendørs læringsrum på skolerne
fortsat prioritere skolernes mulighed for at indgå i samarbejde med virksomheder,
foreninger og andre aktører (den åbne skole)
understøtte, at der fortsat er attraktive SFO-, fritidsklub- og ungdomsskoletilbud med
forskellige aktivitetsmuligheder på tværs af kommunen.
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Når børnefamilien har brug for lidt ekstra
Ind imellem kan børn og familier komme i en situation, så der i en kortere eller længere periode er
brug for ekstra hjælp og støtte. I sådanne situationer er det vigtigt, at de får den rette hjælp så
hurtigt som muligt.
Socialdemokratiet vil:
•
•
•
•
•

styrke den tværgående indsats, når børn og familier har det svært
prioritere en tidlig indsats – også under udredning og planlægning af mulige fremadrettede
tiltag
støtte børn til at indgå i stærke fællesskaber
have opmærksomhed på, at familierne mødes på en respektfuld måde og i en konstruktiv
dialog
arbejde for en hurtig og effektiv sagsbehandling, så barnet og forældrene får det rette
tilbud.

Sundhedstilbuddene skal styrkes lokalt
Socialdemokratiet ønsker en høj grad af både fysisk og mental sundhed for alle borgere. Vi
arbejder derfor for relevante tilbud af høj kvalitet inden for sundhedsfremme, forebyggelse og
rehabilitering. En forudsætning for øget lighed i sundhed er, at sundhedstilbuddene er til rådighed
tæt på borgerne. Vi vil derfor fortsat videreudvikle vores lokale sundhedstilbud, så flere
sundhedsydelser kan tilbydes lokalt.
Socialdemokratiet vil:
•
•
•
•
•
•

arbejde for at afhjælpe ensomhed bl.a. ved at guide videre til nye fællesskaber - gerne i
samarbejde med frivillige tilbud
udvikle de kommunale sundhedsrettede tilbud i sundhedscentre og plejecentre med flere
tværgående aktiviteter med både et socialt og sundhedsrettet indhold
sikre det nødvendige antal akut- og korttidspladser for at imødekomme det stigende behov
muliggøre øget anvendelse af virtuelle løsninger, hvor det er til gavn for borgerne
arbejde for større lighed i sundhed, hvor det tværgående arbejde mellem region,
kommune og praktiserende læger er et centralt omdrejningspunkt
sikre sund, indbydende og nærende kost i vores kommunale institutioner.

En tryg alderdom
Antallet af ældre stiger markant i Favrskov de kommende år. Det er positivt, at mange af vores
ældre borgere generelt har en aktiv og sund livsstil og derfor klarer sig med begrænset hjælp frem
til en høj alder. Når behovet opstår, skal der være hurtig og let adgang til personlig pleje og
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hjemmehjælp. I den forbindelse er det vigtigt, at kommunen arbejder for at tiltrække og fastholde
kvalificeret arbejdskraft inden for social- og sundhedsområdet.
Socialdemokratiet vil:
•
•
•
•
•
•

fastholde en god og værdig kvalitet i tilbuddene til det stigende antal demente borgere
sikre gode muligheder for aflastning og sparring til de dementes pårørende
fremme brugen af velfærdsteknologi, når det kan bidrage til at øge livskvaliteten og frigive
ressourcer
planlægge med stor variation i boligbyggeriet, så der er tilbud til enlige, seniorer og ældre
med behov for støtte
sikre at vi også i fremtiden har det nødvendige antal korttidspladser, akutpladser og
plejehjemspladser
fortsætte den gode dialog med Ældrerådet, Handicaprådet, Ældresagen samt andre
frivillige råd og foreninger.

Et handicap- og psykiatriområde i udvikling
Vi ønsker at give borgere med funktionsnedsættelser den fornødne støtte til at kunne klare sig i
egen bolig og opleve at kunne mestre et så selvstændigt liv som muligt. Der skal være mulighed for
aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet og i foreningslivet.
Borgere som kæmper med psykisk sårbarhed og/eller misbrug skal have den rette hjælp.
Socialdemokratiet vil:
•
•
•
•
•
•

fastholde en høj kvalitet i botilbud og døgntilbud
give opbakning til foreningstilbud til unge og voksne med fysisk/psykisk
funktionsnedsættelse
arbejde for, at familier i udfordrede situationer guides gennem udredningsprocesser og
svære beslutninger
sikre gode muligheder for aflastning og sparring til de pårørende til personer med handicap
have fokus på god tilgængelighed for personer med handicap
sikre at Rusmiddelcenteret også fremadrettet har relevante tilbud, som både kan
imødekomme psykisk sårbarhed og misbrug.

Indsatsen for klima og miljø handler om vores fælles fremtid
For at give vores børn og børnebørn en planet i balance er det nødvendigt at understøtte de nationale
klimamål om reduktion af drivhusgasser på 70 procent i 2030 og et klimaneutralt samfund i 2050. Derfor
skal vi alle bidrage med at mindske klima- og miljøbelastende udledninger og sikre effektive miljøtilsyn.
Ligeledes skal vi øge genanvendelsen og derved formindske affaldsmængderne.
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Socialdemokratiet vil:
•
•
•
•
•
•

arbejde for udbredelse af fjernvarme og andre klimavenlige varmekilder samt udnyttelse af
overskudsvarme fra produktions- og råstofvirksomheder
sørge for en grundig og inddragende lokalplanlægning ved etablering af større vedvarende
energianlæg, hvor der også tages hensyn til natur- og grundvandsinteresser
fremme klimavenlige transportløsninger, herunder at kommunale køretøjer bliver eldrevne
understøtte etablering af lade-infrastruktur, som kan fremme omlægning til eldrevne
køretøjer
beskytte vores drikkevand mod forurening i samarbejde med vandværkerne og sikre aftaler
med lodsejere ved vandboringer
fremme økologiske løsninger til gavn for en mere bæredygtig natur.

Naturen skal benyttes og beskyttes
De mange naturområder tæt på vores bysamfund har en særlig betydning for borgerne, og derfor
skal vi sikre en god tilgængelighed. Dette kan eksempelvis ske i samarbejde med lokale aktører ved
anlæggelse af stier. Samtidig er det vigtigt, at vi fremmer mangfoldigheden i naturen og øger
biodiversiteten. Kommunens naturvejledere kan være med til at udvikle naturformidlingen og
oplevelsesmulighederne i naturen.
Socialdemokratiet vil:
•
•
•
•
•

fortsætte med at etablere mere skovrejsning for at beskytte drikkevandet og give borgerne
adgang til nye rekreative områder
fortsat etablere nye naturområder - herunder vådområder og flere grønne korridorer
etablere flere kommunale hundeskove nær byområderne
sikre pleje af fredede natur- og kulturminder
arbejde for bæredygtige løsninger i forbindelse med Gudenåen og kommunens øvrige
vandløb, så naturværdien øges og de rekreative kvaliteter bevares.

Alsidige boligformer til hele livet
Der skal være udviklingsmuligheder i hele kommunen, og det er derfor vigtigt, at der til stadighed
er byggegrunde i alle hovedbyer og centerbyer. Ved nye udstykninger skal der tages hensyn til
klimaændringer med øgede nedbørsmængder, så regnvandet i højere grad håndteres lokalt og
dermed reducerer belastningen af kloaksystemet.
Socialdemokratiet vil:
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•
•
•
•
•

planlægge for et varieret udbud af boliger - herunder boliger til enlige, seniorer, ældre og
handicappede
arbejde for etablering af fællesskabsbaserede boligformer
fortsat sikre byggeri af almene boliger
arbejde for, at der er fokus på arkitekturen ved nybyggeri og byfornyelse, så det færdige
byggeri fremstår i harmoni med omgivelserne
forskønne de grønne udendørsarealer ved kommunale bygninger - herunder øget
biodiversitet og variation i beplantning.

Livet i landsbyerne og i det åbne land
Mange borgere bor i mindre bysamfund og i det åbne land, og derfor er det vigtigt fortsat at
understøtte det gode liv uden for de større byer. Det sker bl.a. gennem Landsbyrådet, som
disponerer over en økonomisk ramme, der har til formål at skabe aktiviteter og tilbud i
landsbyerne. Hermed bidrager kommunen også til at bevare de lokale samlingssteder og give
mulighed for at styrke det sociale sammenhold.
Socialdemokratiet vil:
•
•
•
•
•

fastholde kommunale servicetilbud i landsbyerne, hvor der er grundlag for det
stimulere landsbyernes liv og fortsat støtte nye projekter via Landsbyrådet og lokale
aktionsgrupper (LAG)
bevare stier og udbygge tilgængeligheden til de omkringliggende naturområder
støtte en god infrastruktur - herunder en god mobil- og bredbåndsdækning
fortsat afsætte midler til den kommunale pulje til nedrivning af saneringsmodne
ejendomme.

God infrastruktur og sikker trafik
Mange pendler dagligt til og fra Favrskov i forbindelse med arbejde, uddannelse og fritid. Derfor er
det vigtigt med god fremkommelighed på vejene og sikre cykelstier. Den kollektive trafik skal
fungere effektivt i forhold til borgernes behov og være et godt alternativ til privat kørsel – også for
at tilgodese klimaet.
Udbredelsen af den digitale infrastruktur er også vigtig for borgere og virksomheder, så alle har
mulighed for at drive virksomhed, studere eller have hjemmearbejdspladser, uanset hvor man bor.
Socialdemokratiet vil:
•
•
•

arbejde for at højne trafiksikkerheden og sikre god trafikafvikling
arbejde for flere cykelstier til gavn for sikkerhed, sundhed og miljø – især med fokus på
børnenes skoleveje
sikre god vedligeholdelse af kommunale veje, stier og fortove
8

•
•
•

fortsætte med at afsætte resurser til etablering af større vejanlæg
fortsætte en bæredygtig udvikling af den kollektive trafik i samarbejde med Midttrafik herunder Flextur, FlexUng og Plustur
understøtte busbetjeningen til Favrskov Gymnasium.

Den bedste støtte og hjælp til uddannelse og job
Selv om der er en lav ledighed i Favrskov, har nogle borgere behov for en indsats fra Jobcentret for
at få en plads på arbejdsmarkedet. Andre har brug for hjælp, fordi de kommer i en situation, hvor
der er behov for offentlig forsørgelse i en kortere eller længere periode. Da borgerne ofte står i en
særlig sårbar situation, når de kontakter Jobcentret, skal de være sikre på at få professionel og
værdig hjælp til at komme videre i livet.
Socialdemokratiet vil:
•
•
•
•
•
•
•

sikre en aktiv beskæftigelsesindsats via kommunens jobcenter, så ledige bliver hjulpet i job
eller uddannelse bedst og hurtigst muligt
fortsat arbejde for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne bl.a. gennem aktiv
vejledning i uddannelsesvalg og deltagelse i SKILLS og brobygning
bruge efteruddannelse og opkvalificering aktivt for at give ledige nye jobmuligheder
sikre, at fleksjob, jobrotation og andre ordninger bliver brugt aktivt for at fastholde flest
muligt på arbejdsmarkedet
aktivt støtte samarbejdet og de gode relationer mellem fagbevægelsen, erhvervslivet og
kommunen, så ledige jobs hurtigt bliver besat
arbejde for, at flygtninge og andre udlændinge bosat i kommunen bliver selvforsørgende
gennem uddannelse og job bl.a. via inddragelse af de lokale virksomheder
i samarbejde med lokale virksomheder og offentlige institutioner øge jobmulighederne for
borgere med fysiske og psykiske funktionstab.

Vedtaget på ekstraordinær kredsgeneralforsamling 11. august 2021.
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