
                                      

Valgprogram 2022- 2025 
 
Dette er valgprogrammet for Socialdemokratiet i Rudersdal ved kommunalvalget 2021 i Rudersdal 
Kommune. I det følgende beskrives hvilke mål og indsatser, som Socialdemokratiet efter KV 2021 vil 
søge at få gennemført i Rudersdal kommune i perioden 2022-2025.  
 
Tværgående indsatser:  
 
Med det formål at styrke borgernes retssikkerhed i Rudersdal kommune arbejder vi for, at der 
etableres borgerrådgiver, der arbejder uafhængig af kommunens forvaltninger som refererer til 
Kommunalbestyrelsen. 
 

            Social og sundhed  
 
             Målene er:  

Socialt udsatte borgere skal inddrages i at udvikle tilbud efter deres behov 
Der skal være inddragende støtte- og aktivitetstilbud til psykisk sårbare unge,                                                                   
voksne og ældre borgere 
 
Der skal være fleksible muligheder for bolig for ældre, handicappede og psykisk syge borgere 
Sårbare borgere skal have højt kvalificeret hjælp og sygepleje med høj borgertilfredshed 
Ældre borgere skal have sunde valgmuligheder i ældrebolig og plejebolig 
 
Sundhed for alle skal ind tænkes i alle forvaltningsområder og sundhedspolitikken skal 
afspejle kommunens sundhedsprofil når der prioriteres sundhedsindsatser 
Handicappolitikken skal være støttende og udvikle skræddersyede tilbud til de forskellige 
grupper af handicappede borgere 

  
             Vi vil arbejde for: 

Der udvikles både kommunal og frivillig støtte og vejledningstilbud til social og psykisk sårbare 
unge, voksne og ældre. Den frivillige indsats skal være tilbud, som normeret personale ikke 
varetager 
Boligkapaciteten på ældreområdet - både i form af plejeboliger, ældreboliger og seniorboliger 
- afstemmes efter demografien på senior og ældreområdet. Der skal udvikles nye 
samarbejder med almennyttige boligselskaber og andre aktører indenfor byggeri af boliger til 
ældre og seniorer 
 
Alle kommunale bygninger er handicap og ældretilgængelige. F.eks. bør der gennemføres en 
undersøgelse af handicaptilgængeligheden på Rudersdal Rådhus. 
Sårbare ældre, der modtager hjemmehjælp og sygepleje, skal møde kvalificerede 
medarbejdere, der yder hjemmehjælp og sygepleje på et højt kvalificeret niveau og med høj 
brugertilfredshed.  



Handikappede borgere og deres pårørende har medindflydelse på alle anliggender, der angår 
deres livssituation gennem inddragende dialog med disse eller   repræsentanter for disse. Der 
skal åbnes mulighed for en indgang til den kommunale sagsbehandling ved, at borgeren 
møder en individuel koordinerende sagsbehandler, som følger gennem hele sagsforløbet for 
at sikre de gode overgange mellem sektorerne.   
Et tæt samarbejde med både handicaporganisation, sundheds- og ældreorganisationer fx 
patientforeninger bidrager til udvikling af kvalificerede tilbud til unge og ældre handicappede 
og sårbare ældre.  
De kommunale sundhedstilbud til kronisk syge voksne, børn, unge, børnefamilier og ældre 
borgere udvikles ud fra de sundhedsbehov, der udspringer af sundhedsprofilen og der derfor 
udvikles tilbud til alle borgere i kommunen, som ønsker at opnå bedre sundhed i forhold til 
kost, motion, rygning, rusmidler og andre sundhedstiltag.  

 
 

             Miljø, Klima og Natur  
 
            Målene er:  
             Rudersdal bliver en grøn CO2 neutral kommune.  

Grundvandet beskyttes sådan at rent drikkevand er tilgængeligt også i fremtiden.  
Miljøvurderinger og hensyn til naturen i Rudersdal Kommune indgår i alle 
kommunalbestyrelsesbeslutninger, så den mest miljøvenlige løsning altid vælges.  
Rudersdal Kommune bliver foregangskommune på miljøområdet og borgerne inddrages i 
miljøarbejdet 
 
Den kollektive transport sikres så borgere kan komme rundt i og ud af kommunen på job og 
aktiviteter.  Kommunen bliver bundet sammen fra nord til syd – fra øst til vest gennem den 
kollektive transport 
Trafiksikkerheden kommer i top og alle borgere i Rudersdal kan færdes trygt på cykel og 
som gående i kommunen 

 
            Vi vil arbejde for:  

Alle kommunale bygninger energirenoveres og energieffektivisering 
Tilbagebetalingstiden på energiprojekter øges fra 15 til 20 år borgere opfordres til og støttes 
i at etablere fx solceller og jordvarme og andre energieffektive løsninger, når der nybygges 
eller renoveres private boliger 
 
Affald sorteres og genbruges i højere grad 
Kommunen har fokus på miljø og bæredygtighed i indkøbsstrategierne. 
aktivt støtte regionale og landsdækkende initiativer, som har til formål at beskytte miljø og 
natur.  
Investeres i lokale vandafledningsløsninger, overløbs- og rensningsbassiner. 
 
Den kommunale bilpark er eldrevet og at der opsættes flere opladere til biler i kommunen. 
Parkeringsmulighederne i de stationsnære områder forbedres, så det bliver lettere at 
benytte kollektive transportmidler. At der etableres sammenhængende cykelstier overalt i 



kommunen, så cyklen bliver førstevalg som transportmiddel og så alle skoleveje er sikre for 
skolebørn. Der skal etableres en cykelsti på Hørsholm Kongevej.  
Naturområder bevares og er tilgængelige for alle borgere i kommunen 
Der ved renovering og ny anlæg af kommunens vejnet sikres niveaufri overgange for rollator, 
kørestol, barnevogne m.m. Der bliver etableret taktilafmærkning med ledelinjer og 
opmærksomhedsfelter i fortovet på udvalgte steder som ved busstoppesteder og på 
trafikterminaler. Akustiske trafiksignaler ved store vejkryds skal udbygges i en prioriteret 
flerårig planlægning, fordi disse anlæg er omkostningstunge. 

  

             Børn og skole  
 
             Målene er:  

Kommunale skoler er for alle børn og arbejder for at skabe lige muligheder for alle ved at 
udfordre eleverne, så alle børn udvikler sig fagligt og personligt 
Kommunale skoler er bæredygtige fagligt og økonomisk, de fysiske rammer er tidssvarende 
og svarer til det behov, som både børn og lærere har for at sikre kvalificeret læring på alle 
faglige områder. 
Der også er fokus på de naturvidenskabelige fag 
Forældre og skole har fælles ansvar for, at elevernes skolegang bliver meningsfuld og 
inspirerende med udgangspunkt i børn og unges forskellige lærings- og udviklingsbehov 
Børn og unge undervises af veluddannede og kvalificerede lærere og undervisere 
 
Kapaciteten i kommunale daginstitutioner dækker det demografiske behov og den 
geografiske dækning på børneområdet, således at pladsgarantien giver mening for familien 
Åbningstiderne i daginstitutionerne tilpasses arbejdsmarkedet krav, indeklima.  Støjniveau 
afpasser, så der er trivsel blandt børn og voksne. Grønne områder til leg og aktiviteter for 
børn i flere aldre skal være til stede. 
 
Psykisk sårbare børn og børnefamilier skal kunne få kvalificeret hjælp i fornødent omfang af 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) 
 
Vi til arbejde for:  
Undervisningen på de kommunale skoler er tilrettelagt fleksibelt og undervisning til elever 
med særlige behov sikres - ligesom en vellykket inklusion i kommunens folkeskoler er højt 
prioriteret 
Kommunens skoler renoveres, således at der også kreative bevægelses- og legemuligheder 
Udskolingsmiljøerne opdateres og udvikles, så de bliver spændende og udfordrer og 
fastholder eleverne 
De kommunale skoler har tilstrækkeligt kvalificerede og relevante undervisningsmidler, som 
understøtter mange forskellige læringsformer på blandt andet IT-områdespecialundervisning 
og generel højt fagligt niveau på alle områder i skolerne 
Der er optimale og bedre normeringer i daginstitutionerne, hvilket vil medføre trivsel for børn 
i dagtilbud 
Der er tilstrækkeligt plads til udeleg, så alle børn kommer ud i frisk luft hver dag og bevæger 
sig, samt at antallet af skovbørnehavepladser øges. 



Der er tilstrækkelige muligheder for efteruddannelse for både folkeskolelærere, pædagoger 
og ledere.  

 
            

           Erhverv og beskæftigelse  
 
            Målene er:  

Kommunen er kendetegnet ved at udvikle og skabe flere tidssvarende kommunale og private 
arbejdspladser - dette ved at styrke, udvikle og forny samarbejdet mellem kommunale 
arbejdspladser og private erhvervsområder  
Arbejdspladser og erhvervsudvikling tænkes ind i udvikling af kommunens lokalplanerne og 
kommunen støtter og bevare et varieret tilbud af detailhandel og servicevirksomheder 
Både kommunale og private erhverv bidrager til udviklingen af arbejdspladser gennem 
arbejdet i fx Erhvervsrådet og andre samarbejder i erhvervslivet i kommunen ved at udvikle 
fælles incitamenter  
Sikre at Rudersdal Kommunes går i front for  de erhvervspolitiske muligheder, der er skabt i 
forbindelse med udviklingen af Øresundsregionen  

 
            Vi vil arbejde for:  

Jobcenter, kommunens arbejdspladser og andre aktører på beskæftigelsesområdet 
samarbejder med blandt andet Erhvervsrådet om at skabe flere meningsfyldte job og 
erhvervsmuligheder for borgere der er ude midlertidigt eller for en længere periode med 
henblik på hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet, uddannelse eller revalidering  
 
De forskellige forvaltningsområder fx beskæftigelse, sundhed, ældre, børneområderne 
samarbejder på tværs og skaber flere jobmuligheder for jobsøgende i kommunen - unge som 
ældre ud fra princippet om hjælp til selvhjælp, samt et fokus på at meningsfulde 
uddannelsestilbud i private og kommunale erhverv i kommunen  
Der er et særligt fokus på at forebygge social dumping 
  

             Kultur og Fritid  
 
             Målene er:  

Alle borgere i alle aldre i Rudersdal Kommune har mulighed for et aktivt fritids- og kulturliv, 
hvor vores særegne natur og arealer udnyttes optimalt til glæde for alle borgere i kommunen 
De frivillige organisationers udvikling af foreningstilbud indenfor kultur, natur, og sport 
understøttes af kommunen 
 
De kommunale sports og kulturtilbud er af høj kvalitet og tiltrækker borgere andre steder fra. 
Især kulturinstitutioner og biblioteker er let tilgængelige for alle borgere i alle aldre 

 
              Vi vil arbejde for at: 
              Vi har folkebiblioteker i Holte, Birkerød og Nærum med mange tilbud og muligheder.  
              Der kan udvikles mindre bibliotekstilbud andre steder i kommunen, hvor der er behov.  

Idrætsfaciliteterne bliver renoveret og ny udvikles, så de lever op til den forventede standard.  



Vedbækfundene flyttes tilbage til Vedbæk i et nyt spændende museum.  
 
Gl. Holtegård bevares som kunsthal og udvikles - gerne med støtte fra fonde. 
Der afdækkes hvor et Paddelcenter i samarbejde mellem private aktører og kommunen. 
Der opføres en ny svømmehal i Birkerød i stedet for at renovere den gamle. En ny svømmehal 
skal bidrage til udvikling af Idrætscenteret og resten af byudviklingen i Birkerød 
 
Frivillige foreninger og borgergrupper, der ønsker at afprøve nye aktivitets-, organisations- og 
administrationsformer, skal opmuntres og støttes og der skal afsættes nødvendige midler. 
Særligt fokus er de sårbare grupper og nye borgergrupper.  
 
Der udvikles sunde og trygge miljøer, hvor børn, unge, 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 til foreninger for at 
gøre det mere attraktivt at yde en indsats som leder, træner, instruktør og medlemmer 
 
De kommunale aktivitets- og kulturcentre udvikles ved at inddrage brugere og andre 
interessenter  
 
Der udvikles flere former for udfoldelse af fysisk aktivitet for børn, unge, voksne og ældre i 
form af fx skaterbaner, streetaktiviteter, motionsoaser ved at inddrage borgergrupper, som 
repræsenterer de forskellige målgrupper 

  

           Byplan  
 
            Målene er:  

Den unikke natur med skov, strand og mange rekreative områder fremadrettet appellerer til 
mange forskellige borgergrupper - både borgere i og udenfor kommunen. Der er fokus på en 
grøn miljørigtig strategi og de værdifulde landskaber i de fredede områder bevares.  
 
Byudviklingen tager udgangspunkt i lokalsamfundenes særlige ønsker og egenart – med 
hensyntagen til de mange værdifulde fredede områder. Æstetik i forhold til både privat og 
kommunalt byggeri er i højsædet. 
 
Alternative boformer i den eksisterende boligmasse støttes, flere almene familie-, ældre-, 
senior og ungdomsboliger udvikles i nytænkende samarbejder med almennyttige 
boligselskaber, private investorer og fx pensionskasser 
 
Kommunen byder på mange former for boliger i en ligelig fordeling af almene boliger, 
andelsboliger og ejerboliger 

 



             Vi vil arbejde for at:  
Der skabes flere muligheder for, at unge børnefamilier under og efter endt uddannelse kan 
blive boende i kommunen og der bygges flere boliger for unge - gerne med studiemiljøer 
 
Der sikres en fortsættelse af omdannelsen af erhvervsområderne i Birkerød til boligområder 
til både private og almene boliger for forskellige målgrupper 
 
Der udarbejdes en samlet plan for plejen af vores parker, vådområder, kystområder, skove 
eks.vis regulerer mountainbike stier i skovene, strande, søer og vandløb, så det smukke, 
grønne og miljørigtige Rudersdal er i højsædet 

 
 
 


