Socialdemokratiet i Rudersdal
Kommunalpolitisk arbejdsprogram 2018 – 2022 for Socialdemokratiet i
Rudersdal Kommune
En grøn bo og levekommune med
gode udviklende arbejdspladser og erhvervsmuligheder.
Nedenfor er nævnt nogle af de politiske tiltag, som A-kandidaterne vil arbejde for i Rudersdal Kommune, hvis
de parlamentariske muligheder byder sig.

Social og sundhed
Socialdemokratiets mål:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingen borgere lades i stikken. Der skal tages hånd om de udsatte grupper fra dag ét
Alle mennesker er en integreret og ligeværdig del af samfundet
Antallet af moderne og velindrettede plejeboliger stemmer overens med behovet
Alle Rudersdals ældre har adgang til meningsfyldte fritidsaktiviteter
Kvaliteten af hjemmehjælpen i Rudersdal skal være blandt de bedste i landet
Svage ældre medborgere tilbydes sund kost
Sundhed for alle borgere indarbejdes i alle opgaver i kommunen
Handicap skal kompenseres via støttende indsats individuelt tilrettelagt og tilpasset til den
enkelte borger

Socialdemokratiet foreslår:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle offentlige bygninger i kommunen skal gøres tilgængelige for ældre og handicappede
Rådighedsbeløbet for mindrebemidlede pensionister sættes op
Ældre mindrebemidlede tilbydes gratis tandbehandling i den kommunale tandpleje
Der skal skabes øget fleksibilitet i ældre borgeres boligforhold og boligmuligheder i form af
tilbud som kollektivboliger, bofællesskaber og plejeboliger
Utidssvarende ældreboliger renoveres
Hjemmeplejen forbedres, bl.a. gennem aktiv og bevidst efter- og videreuddannelse og fleksible
arbejdstider for personalet
Mulighed for at visitere til hjemmepleje på grund af behov for social omsorg, som ikke
nødvendigvis kun omfatter praktisk hjælp.
Madudbringningsordningen baseres på sund og ernæringsrigtig kost som ikke overskrider en
egenbetaling på 2.600 kr. pr. måned (i 2018 kr.)
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•
•
•
•
•
•

Alle visiterede ældre tilbydes et bad hver dag
Handikappede medborgere skal have medindflydelse på alle anliggender, der angår deres
livssituation bl.a. gennem forældregrupper, forældrekurser og samtalegrupper
Kommunen arbejder for revalidering af alle voksne handicappede
Handicappede tilbyde individuelle kørselsordninger så ingen er forhindret i at deltage i det
sociale liv på grund af manglende transport.
Der samarbejdes bevidst med forældrene til handicappede børn og lokale
interesseorganisationer.
De handicappedes forhold indtænkes i alle politikker og handleplaner i kommunen.

Miljø og teknik
Socialdemokratiets mål:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rudersdal skal være en grøn CO2-neutral kommune
Grundvandet beskyttes, så der også fremover er rent vand
Miljøhensyn indgår i alle beslutninger til gavn for naturen.
Rudersdal Kommune skal være foregangskommune på miljøområdet og borgerne inddrages i
miljøarbejdet
Øget genanvendelse af affald
Ingen borgere er forhindret i at passe job, modtage undervisning, deltage i fritidsaktiviteter og
tage del i socialt og politisk samvær på grund af manglende offentlig transport
Kommunen bindes sammen fra nord til syd – fra øst til vest – med offentlige transportmidler
Trafiksikkerheden skal være optimal overalt, så især børn kan cykle sikkert til og fra skole.

Socialdemokratiet foreslår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle kommunale bygninger energirenoveres
Fokus på energieffektivisering
Tilbagebetalingstiden på energiprojekter øges fra 15 til 20 år.
Andelen af alternativ energi som fx solceller og jordvarme øges
Affald sorteres og genbruges i højere grad
Rudersdal Kommune støtter aktivt landsdækkende initiativer, som har til formål at beskytte
miljø og natur
Investeringer i overløbs- og rensningsbassiner
Kommunens bilpark skal være eldrevet
Parkeringsmulighederne i de stationsnære områder forbedres så det bliver lettere at benytte
offentlige transportmidler
Der oprettes aflåst cykelparkering ved alle stationer
Der etableres cykelstier overalt i kommunen så cyklen bliver et realistisk alternativ til bilen og
sikrer børnenes skoleveje
Alternative energiformer indtænkes ved al nybyggeri og renovering
Tilgængeligheden til naturen ved hjælp af stisystemer
Skolevejene sikres med chikaner og bump
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•
•

Ældre medborgere sikres gode transportmuligheder
Der arbejdes på at etablere læskure ved samtlige stoppesteder

Børn og skole
Socialdemokratiets mål:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolen er for alle børn, og skal mindske betydningen af social baggrund
Skolen skal udfordre eleverne, så alle kan blive så dygtige, som de kan
Skolernes fysiske rammer skal være moderne og tidssvarende
Forældre og skole skal have et fælles ansvar for at elevernes skolegang bliver god og
inspirerende
Særlig fokus på de naturvidenskabelige fag
Skolen tager udgangspunkt i elevernes forskelligheder
Skolens medarbejdere skal være veluddannede og have gode efteruddannelsesmuligheder
Åbningstiderne i daginstitutionerne skal tilpasses arbejdsmarkedet krav
Reel pladsgaranti ved barselsorlovens udløb
Pasningstilbuddene til mindre børn skal dække alle områder i kommunen, så børn og forældre
kan få en plads i nærområdet
Sikre et godt inde-miljø med god plads til børnene og hvor støjniveauet er minimalt
Sikre et udfordrende udemiljø til leg, udfoldelse og udvikling
Institutionerne skal have en kvalificeret og veluddannet ledelse, og en veluddannet
personalegruppe
Muligheden for en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, holddeling og særlig undervisning
til elever med særlige behov skal stimuleres mest muligt og derved sikre vellykket inklusion i
kommunens folkeskoler.

Socialdemokratiet foreslår:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Undervisningen for elever med indlæringsvanskeligheder styrkes gennem tildeling af flere
ressourcer til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Den enkelte skole tildeles de nødvendige ressourcer til modernisering og renovering
Alle skolegårde udstyres med kreative legemuligheder som stimulerer bevægelse og fantasi
Skolen skal tildeles tilstrækkelige ressourcer til indkøb af tidssvarende undervisningsmidler, som
gør det muligt at arbejde med de mange læringsformer
Alle skolens medarbejdere videreuddannes konstant efter en bevidst formuleret
efteruddannelsesstrategi – dette gælder især anvendelsen af IT i undervisningen og på det
specialundervisningsmæssige område.
Der skal etableres en International klasse på en af kommunens skoler
Mulighederne for en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, holddeling og særlig
undervisning til elever med særlige behov skal stimuleres mest muligt
Øget normering i daginstitutionerne
God plads til udeleg, så børnene hver dag kommer ud i frisk luft og bevæge sig
Reduktion af støj ved færre børn på stuerne
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•
•
•
•
•

Dagspasningspersonalet skal have mere indflydelse på deres dagligdag – nærhedsprincippet i
forhold til de børn som skal passes
Antallet af skovbørnehavepladser øges
Udvidet pasningstid for børn, hvis forældre arbejder uden for den normale arbejdstid bl.a. som
et resultat af lukkelovens afskaffelse.
Daginstitutionernes ledelse videreuddannes konstant efter en bevidst formuleret
efteruddannelsesstrategi
Daginstitutionernes personale videreuddannes konstant efter en bevidst formuleret
efteruddannelsesstrategi

Erhverv og beskæftigelse
Socialdemokraternes mål:
•
•
•
•
•
•

Rudersdal kommune skal være kendetegnet ved gode og tidssvarende arbejdspladser og
erhvervsvirksomheder.
Bolig- og erhvervsområder udvikles og fornyes
Arbejdet med lokalplanerne opprioriteres generelt
Et varieret tilbud af detailhandel og service virksomheder i nærmiljøerne
Erhvervspolitikken skal bygge på human/økonomiske principper, dvs. at borgernes daglige trivsel
bliver en fælles opgave for kommunen og erhvervsvirksomheder
Sikre Rudersdal Kommunes andel i de erhvervspolitiske muligheder, der åbner sig i forbindelse
med udviklingen af Øresundsregionen

Socialdemokraterne foreslår:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der laves meningsfyldt aktivering med henblik på hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet,
uddannelse eller revalidering
Nærhed i rådgivning og aktivering – fra hjælp til selvhjælp
Tværsektorielt samarbejde i forvaltningen til styrkelse af coaching for unge
Kommunens samarbejde med det lokale erhvervsliv udbygges
Der skabes et økonomisk samspil mellem erhvervsvirksomhederne og kommunen baseret på
forhold af fælles interesse
Fastholde og tiltrække ikke forurenende virksomheder
Rudersdal Kommune etablerer et erhvervscenter
Skabe stedlige uddannelsestilbud til ledere fra erhvervslivet og kommunen.
Forbedre vilkårene for lokale håndværkere ved at fremrykke kommunale investeringer.
At forebygge social dumpning i kommunen

Kultur og Fritid
Socialdemokraterne mål:
•
•
•
•

Et mangfoldigt fritids- og kulturliv for alle
Foreningernes frivillige arbejde sættes i fokus
De kulturelle og sportslige tilbud i top
De fysiske rammer er blandt landets bedste
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•

Bevare og støtte vores biblioteker og kulturinstitutioner

Socialdemokraterne foreslår:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rudersdal understøtter og opmuntrer foreninger og borgergrupper til at afprøve nye aktivitets-,
organisations- og administrationsformer
Foreningerne arbejder med at udvikle og tilbyde aktiviteter, der tiltrækker nye brugergrupper og
fastholder nuværende brugergrupper
At udvikle sunde og trygge miljøer, hvor børn, unge og voksne kan dyrke fælles interesser i
foreninger, aktivitetshuse og idrætsanlæg.
Foreninger og forvaltningsområder indenfor kultur- og fritidsområdet inddrages aktivt i
opfyldelsen af kommunens integrations- sundheds- og handicappolitik
Der udvikles økonomiske incitamenter i de kommunale tilskudsordninger for at gøre det mere
attraktivt at yde en indsats som leder, træner eller instruktør
De kommunale aktivitets- og kulturcentre organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske
forhold vurderes baseret på brugerinddragelse
Bedre muligheder for den uorganiserede idræt i form af fx skaterbaner, andre streetaktiviteter
og motionsoaser.
Der ønskes et biblioteksvæsen med en alsidig service.

Byplan
Socialdemokraterne mål:
•
•
•
•
•
•

Rudersdal Kommune skal fortsat være en grøn kommune med sans for de naturlige værdier
Værdifulde landskaber skal bevares
Byudviklingen skal altid tage udgangspunkt i lokalsamfundenes særlige ønsker og egenart – med
hensyntagen til den overordnede planlægning
Alternative boformer i den eksisterende boligmasse skal støttes
Der skal opføres flere almene familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger
Ved fortætning og nybyggeri tilstræbes en ligelig fordeling af boligformer med almene boliger,
andelsboliger og ejerboliger.

Socialdemokraterne foreslår:
•
•
•

Der bygges flere boliger for unge
Fortsætte omdannelsen af erhvervsområderne i Birkerød til boligområder til såvel private som
almene boliger ud fra behov
Der udarbejdes en samlet plan for plejen af vores parker, vådområder, kystområder og søer og
vandløb.
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