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           Socialdemokratiet i Rudersdal   

 

Kom med på  den sociåldemokråtiske 
tånkegång  
– Rudersdal med plads til alle.  

Kommunalpolitisk program 2018 – 2022 for Socialdemokratiet i Rudersdal 

Kommune 

Socialdemokratiet i Rudersdal ønsker at indgå forpligtende samarbejde med de partier i 

kommunalbestyrelsen, som kan medvirke til at fastlægge en solidarisk, udviklingsorienteret og bæredygtig 

politik med hensyntagen til de socialdemokratiske værdier og grundholdninger.  

I den økonomiske politik afviser Socialdemokratiet ikke at medvirke til at hæve kommuneskatten, så der kan 

skabes økonomisk råderum til at gennemføre nødvendige kommunale ydelser til borgerne.  

Ved tilpasning af kommunens budget vil Socialdemokratiet prioritere at undgå eller formindske virkninger af 

nedskæringer i forhold til undervisning og uddannelse, til ældreomsorg og ydelser rettet mod udsatte 

befolkningsgrupper. 

Der skal sikres fri og lige adgang til pasning af førskolebørn i integrerede dagtilbud med tilstrækkeligt 

normeret uddannet personale, fri og lige adgang til undervisning i kommunens folkeskoler og med 

opmærksomhed på inklusion af børn med særlige behov. Undervisningen skal være af høj kvalitet og foregå i 

trygge rammer.  

Sundheds- og socialpolitikken skal koordineres med Regionen og udmønte de kommunale ydelser, der sikrer 

og bidrager til borgerens størst mulige tryghed og selvhjælp i egen bolig eller i kommunens botilbud for unge 

og voksne med særlige behov og i plejecentrene for gruppen af ældre borgere.  

Socialdemokratiet vil medvirke til at sikre udbud af ydelser til kompensation for tabt eller nedsat funktion for 

personer med funktionsnedsættelse herunder tilbud om socialpsykologisk og erhvervsmæssig revalidering.  
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De righoldige kulturelle og kreative tilbud, foreningslivet og de mange selvorganiserede grupper er 

livsnerven for mange borgere i en veldrevet kommune. Det vil Socialdemokratiet medvirke til at bevare og 

udvikle.  

Frivillighed er et nyt og voksende tiltag i den kommunale hverdag. Frivillige vil og kan gøre en indsats på 

mange områder. Afgørende for socialdemokratiet er, at frivilligheden ikke bliver et besparelsesprojekt, og at 

det kommunale myndighedsansvar ikke fortabes. Frivillighed er et privilegium, hvor frivillige ikke er bundet 

af ansættelse, overenskomst eller indsatsens varighed. Frivillige bidrager af lyst, deres tid og indsats.  

Beskæftigelsespolitikken skal sikre arbejdspladser bl.a. ved at fremme indgåelse af kommunale og private 

partnerskaber for at opnå den samspilseffekt, offentlig og privat fælles virksomhed kan udvirke.  

Udlicitering af kommunens ydelsesområder kan gennemføres, når det kan dokumenteres, at kommunen 

opnår økonomisk fordel, samtidig med at kvaliteten bevares, og myndighedsansvaret ikke fortabes.  

Socialdemokratiet vil bekæmpe social dumping og medvirke til at indføre kædeansvar for de virksomheder, 

der indgår kontrakt med Rudersdal Kommune. 

Den kommunale forvaltning skal være styret af godt arbejdsmiljø, rationelle arbejdsgange og med et 

serviceorienteret, udadvendt fokus på borgernes behov. Socialdemokratiet vil arbejde for, at der oprettes en 

kommunal enhed, hvor borgerne har mulighed for at få tværgående og uafhængig borgervejledning 

(”kommunal borgerombudsmand”).  

Kommunen skal have en ambitiøs miljø og klima politik. Kommunen skal bl.a. tilstræbe at blive CO2 neutrale 

ved at investere i alternativ energi samt energi-renoveringer. Kommunen skal have fokus på genanvendelse 

af affald. Der skal værnes om kommunens skønne natur og fysiske rammer som åbner for oplevelse og 

rekreation. Infrastrukturen på gade og vej og de mange stisystemer samt den kommunale bygningsmasse 

skal ved nybyggeri og renovering tilrettelægges med god tilgængelighed for alle kommunens borgere.  

Socialdemokratiet arbejder på at sikre udbygning af almennyttige boliger ved opførelse af nye boligområder.  

Udlændige/flygtninge skal tilbydes ordentlige midlertidige boliger, og der skal arbejdes for, at 

familiesammenførte kan anvises en passende bolig. 

Flygtningene skal lære dansk, deres kompetencer skal udredes, så de kan komme i beskæftigelse så hurtigt 

som muligt. Unge flygtninge skal i uddannelse og ”modtage uddannelseshjælp” 

Kommunen skal have et tæt samarbejde med de frivillige organisationer og idrætslivet.  

Ønsker du at vide mere, så bestil pjecen Arbejdsprogram for A-kandidater i Rudersdal Kommune på e-mail  

formand@rudersocial.dk 

 

Programmet kan også findes på vores hjemmeside http://www.socialdemokraterneirudersdal.dk 
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