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VALGPROGRAM  1 

2022-2025 2 

 3 

FORORD  4 

Når denne valgperiode udløber, har vi haft borgmesterposten de sidste 8 år.  5 

I alle 8 år har vi haft fokus på de socialdemokratiske kerneområder - at skabe gode rammer for 6 

børn, unge, ældre og sårbare borgere. Det har vi kunnet, fordi vi også har haft fokus på erhvervsom-7 

rådet, arbejdsmarkedet og udviklingen af kommunen - det hænger sammen, det er økonomien der 8 

er afgørende for, at vi kan drive kommunen godt og fornuftigt.  9 

Vi vægter de kommunale kerneopgaver højt og mener, at dagtilbud, folkeskole, ældrepleje og han-10 

dicapområdet løses bedst af kommunen. Det giver tryghed omkring opgavens løsning, og giver os 11 

mulighed for at sikre, at ydelserne leveres til rette pris og kvalitet. Vi anerkender borgernes ret til 12 

frit valg af leverandør, men et stærkt kommunalt beredskab er det sikkerhedsnet, der garanterer 13 

den enkelte borger hjælp ved behov - også hvis de private ikke længere kan levere de lovede ydel-14 

ser. Derfor vil vi altid prioritere gode daginstitutioner og pasningstilbud til vores børn, en levende og 15 

lærende folkeskole, en omsorgsfuld ældrepleje, og gode bo- og aktivitetstilbud til vores handicap-16 

pede borgere.  17 

Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune går til valg med løftet om at fortsætte det gode og 18 

brede samarbejde. Vi søger det gode samarbejde med alle, der som vi vil bidrage til en stabil og an-19 

svarlig udvikling for Frederikshavn kommunes borgere, økonomi, udvikling og fremtid. 20 

Som alle ved, hører vi ikke til de økonomisk bedst stillede kommuner i Danmark - men det går 21 

fremad.  Igennem de sidste 8 år har vi arbejdet hårdt på at få genoprettet økonomien efter tidligere 22 

tiders fejlslagne økonomiske politik, det har været en bunden opgave og den opgave tager vi fortsat 23 

gerne på os. 24 

Dette valg handler om stabilitet, tryghed og tillid.  25 
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FREDERIKSHAVN KOMMUNE - ET GODT STED AT BO 26 

Det skal være attraktivt at bo i Frederikshavn Kommune, uanset hvor vi har valgt at bo. 27 

Vores kommune dækker et areal på knap 650 km2, med 3 vidt forskellige hovedbyer og et stort op-28 

land. Vi skal have respekt for forskelligheden i vores kommune, og have modet til at satse på og ud-29 

nytte forskellighederne frem for at jagte ensretningen. 30 

Vi arbejder for at udvikle både vores byer og opland ud fra de lokale særkender og styrker, og heri-31 

gennem sikre en god udvikling i hele kommunen. Det handler om at sikre både tryghed, fællesska-32 

ber og muligheder. Derfor er vi optaget af at støtte op om den lokale skaberlyst og iværksætter-33 

trang, og sammen finde de initiativer som passer til det enkelte lokalområde – for vi har en grund-34 

læggende tro på at de bedste løsninger finder vi sammen. Når det lokale engagement er der, sam-35 

men med den rigtige idé, så er vi også klar med både administrativ og økonomisk hjælp, bl.a. via vo-36 

res landdistrikstpulje og puljen til landsbyforskønnelse. 37 

Vi er en vandkantskommune, med en samlet kystlinje på 105 km, som bruges flittigt af både fastbo-38 

ende og gæster. Vi har også utroligt mange og forskelligartede natur og havneområder. Begge dele 39 

skal vi passe godt på, men også kunne bruge til gode fritidsaktiviteter, rekreative ture og socialt 40 

samvær – de to ting udelukker nemlig ikke hinanden når bare vi tænker os om, og viser hensyn til 41 

hinanden og til naturen. Dette er i høj grad også med til at gøre Frederikshavn Kommune til et godt 42 

sted at leve og bo.  43 

Også når uheldet er ude. Derfor vægter vi det gode samarbejde med region, politi og beredskab, der 44 

sikrer alle borgere i Frederikshavn Kommune tryghed og hurtig hjælp, når behov herfor opstår.  45 

 46 

 47 

MEDARBEJDERNE ER "HOLDET".  48 

Medarbejderne i den kommunale organisation er rygraden i vores velfærdssystem. Det er dem, der 49 

hver eneste dag året rundt løser de udfordringer som opstår, og tager hånd om alle borgere med 50 

behov for hjælp. 51 

Vi vil, at alle medarbejdere bliver mødt med tillid, og gives mulighed for reel indflydelse og ansvar, 52 

og vi vil afskaffe unødvendigt bureaukrati og kontrol, der ikke skaber nogen værdi for borgere, med-53 

arbejdere eller kommune. 54 

Vi vil, at Frederikshavn Kommune er en inkluderende, mangfoldig og attraktiv arbejdsplads, med na-55 

turlig arbejdsglæde og mulighed for udvikling.  56 

  57 
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BØRN OG UNGE.  58 

I Socialdemokratiet er vi optaget af, i samspil med børn, unge, familier og ansatte, at skabe grundlag 59 

for trivsel, sundhed, udvikling og læring. Børn og unge er kommunens fremtid. Vi skal derfor sikre 60 

fundamentet for et godt liv. Vi skal give barnet og den unge mulighed for at udvikle sig, og alle børn 61 

og unge skal føle mening med livet og opleve at være en del af et fællesskab. 62 

Vi vil gode og varierende dagtilbud til vores 0-6 årige børn, og derfor prioriterer vi en bred vifte af 63 

pasningsmuligheder i form af vuggestue, dagpleje og børnehave. Dette giver forældrene nogle gode 64 

og kvalificerede valgmuligheder i hele kommunen.  65 

Vi vil, at alle unge gives de bedste muligheder for at få en uddannelse, og vi vil derfor en stærk fol-66 

keskole og erhvervsvejledning, der giver alle elever de bedste forudsætninger. En skole, hvor der er 67 

fokus på både faglige og sociale færdigheder og god trivsel. En skole med plads til forskelligheden, 68 

men også med ambitioner for den enkelte.  69 

Vi lytter og vi påtager os ansvaret for at styrke dialogen med alle ansatte, forældre og bestyrelser 70 

om mulige forbedringer på skoleområdet, og arbejdet med vores vision for folkeskolen. 71 

Vi prioriterer et tæt samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i vores nærom-72 

råde, der klæder vores unge på med ny viden og nye kompetencer. Derfor vil vi også styrke vejled-73 

ningsindsatsen overfor de unge, så deres valg af uddannelse sker på et oplyst grundlag - for vi vil 74 

have ALLE med.  75 

 76 

SUNDHED.  77 

Sundhed handler om at have det godt, i både krop og sjæl. Det kræver at vi har fokus på både det 78 

ydre og det indre. 79 

Vi vil fortsætte arbejdet med at forebygge livsstilssygdomme og fremme et aktivt liv. Derfor støtter 80 

vi op om alle tiltag, der fremmer borgernes muligheder for bedre sundhed, mere motion og en sun-81 

dere livsstil. 82 

Vi vil fortsat sikre gode lokale tilbud om individuel støtte og genoptræning efter sygdomsforløb og 83 

ulykker, således at borgerne gives de bedste muligheder for at vende tilbage til egen hverdag og liv.  84 

Vi vil fortsat støtte og fremme tiltag, der understøtter den mentale sundhed og de sociale fællesska-85 

ber, som giver borgerne lyst til livet og livsglæde i hverdagen. 86 
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Og vi vil den gode dialog, støtte og samarbejde med pårørende og frivillige, så vi i fællesskab kan 87 

hjælpe dem som har særlige behov bedst muligt.  88 

Vi vil fortsat arbejde for og med udsatterådet i Frederikshavn kommunen. 89 

 90 

Rådet er talerør for udsatte grupper, som er i en udsat livssituation grundet hjemløshed, vold, mis-91 

brug, sindslidelser, fattigdom mv. 92 

 93 

Det er vigtigt, at alle borgere bliver hørt og socialt udsatte har af forskellige årsager svært ved at 94 

kontakte det offentlige system, dette kan skyldes sociale, økonomiske eller kulturelle forhold. 95 

 96 

ET GODT "ÆLDRELIV"  97 

Det skal være trygt at blive gammel i Frederikshavn Kommune. 98 

Vi vil en ældrepolitik, der giver mulighed for et aktivt og socialt ældreliv, og som sikrer en værdig og 99 

tryg ældrepleje for dem, der har behov.  100 

Vi vil ikke have ensomme ældre, derfor vil vi fortsat støtte op om stærke og givende fællesskaber 101 

for alle ældre i vores aktivitetscentre og om de mange gode aktivitetstilbud i vores frivillige forenin-102 

ger. 103 

Vi vil vedligeholde og udbygge vores plejecentre og plejeboliger, så vi altid kan tilbyde gode bolig-104 

forhold til ældre plejekrævende borgere. 105 

Og vi vil prioritere tilstrækkelige personalemæssige ressourcer og kompetencer til området, så vi 106 

fortsat sikrer de bedste rammer for et godt ældre liv. 107 

 108 

KULTUR & FRITID.  109 

Kultur og Fritid er for Socialdemokratiet det kit, der binder samfundet sammen. Vores trivsel og fæl-110 

lesskab styrkes af de kulturelle tilbud, og deltagelse i kultur og fritidstilbud skal være en mulighed 111 

for alle borgere i Frederikshavn Kommune. 112 

Derfor prioriterer vi en aktiv kultur-og fritidspolitik, hvor frivillige, foreninger, og andre kulturelle 113 

institutioner sammen skaber de bedst mulige tilbud. 114 

Vi vil arbejde for, at institutioner og foreninger via dialog får mulighed for at udvikle deres områder 115 

- både indenfor bredden og indenfor det mere professionelle - det ene er den andens forudsætning. 116 
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En af grundstenene i vores Kultur- og Fritidstilbud er de mange tusind frivillige, der hver uge giver 117 

en hånd med i foreningsarbejdet. Dem kan vi ikke undvære. Men frivillighed alene gør det ikke, der-118 

for er det kommunens opgave at understøtte aktiviteter og tiltag inden for Kultur- og Fritidsområ-119 

det i hele kommunen. Når vi gør det i fællesskab, skaber vi de historier, der bliver til de gode fortæl-120 

linger om vores kommune. 121 

 122 

GRØN KOMMUNE 123 

Frederikshavn Kommune skal være en attraktiv grøn kommune. 124 

Med vedtagelsen af de 17 verdensmål har mange over hele verden fået inspiration til bedre beskyt-125 

telse af jordens ressourcer. I Socialdemokratiet hilser vi de mange grønne tiltag i kommunen vel-126 

komne.  127 

Udpegning af arealer til opsætning af solceller er ét eksempel. Deltagelse i kampagnen ”Danmarks 128 

vildeste kommune” et andet. Frederikshavn Forsynings daglige arbejde med at optimere udnyttelse 129 

af affald, vand, el og varme et tredje.  130 

Energibyen viser vejen for nye muligheder indenfor klima- og energiteknologi, og disse muligheder 131 

skal vi have modet til at forfølge, til gavn for både beskæftigelsen og miljøet. 132 

Heldigvis kunne rækken blive rigtig lang, der er mange der er miljøbevidste – både i det store og i 133 

det små. Vi mener dog, at vi kun er på vej. Vi skal tænke bæredygtighed ind i alle de beslutninger vi 134 

træffer.  135 

Vi har som kommune en forpligtigelse til at tænke langsigtet og visionært. Dette gælder i særlig 136 

grad, når der skal træffes beslutninger om vores grundvand og i valget af energikilder. Rent drikke-137 

vand og ren luft er ikke en selvfølge – det skal vi værne om. 138 

I Socialdemokratiet vil vi mere biodiversitet på kommunens grønne områder, og vi vil arbejde og 139 

støtte op om at blive en giftfri kommune. 140 

Der er ikke længere et alternativ til at være grøn - det er et vilkår. 141 

  142 



 

 

Frederikshavn Kreds- og Fællesledelse 

Valgudvalget 
 

 

Valgprogram 2021-2025 – udkast 11.09.2021  6 

JOB OG ERHVERV.  143 

Vi vil fortsat støtte op om vores erhvervsliv. Dels gennem sikring af en god, smidig og hurtig sagsbe-144 

handling, dels ved løbende og tæt dialog med etablerede og nye virksomheder. Vi vil arbejde for en 145 

forbedret infrastruktur i og til vores område, da det er vigtigt og nødvendigt for både nuværende 146 

virksomheder og for tiltrækningen af nye. 147 

Vi vil være en aktiv samarbejdspartner, når det drejer sig om tilvejebringelse af den rette arbejds-148 

kraft. Vi har brug for flere hænder og kloge hoveder i Frederikshavn Kommune, hvis vi skal matche 149 

virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft de kommende år. Derfor har vi fokus på at give le-150 

dige den rigtige hjælp, på det rigtige tidspunkt, og derfor prioriterer vi et tæt samarbejde med fag-151 

bevægelse, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, om at sikre ledige de rette kurser og uddannel-152 

ser. 153 

Vi skal sikre, at vores arbejdsmarked fungerer på ordentlige vilkår. Derfor vil vi forlange sociale klau-154 

suler og overholdelse af danske overenskomster i alle udbud fra kommunen. Virksomheder, der har 155 

orden i tingene og bidrager til vores fælles samfund, skal sikres fair konkurrence.  156 

Vi vil et rummeligt arbejdsmarked, hvor der også er plads til udsatte unge og mennesker med ned-157 

sat erhvervsevne. Derfor bakker vi op om de virksomheder, der har en social profil, og vi vil arbejde 158 

for gode rammer for etableringen af socialøkonomiske virksomheder og beskyttet beskæftigelse. 159 

Vi vil en håndholdt og helhedsorienteret indsats for de ledige så tidligt i forløbet som muligt samt 160 

understøtte borgernes egne planer for at komme i job. Vi vil fortsætte med at finde nye veje, som 161 

styrker indsatsen for borgere længst væk fra arbejdsmarkedet. Den positive udvikling skal fasthol-162 

des via partnerskab med virksomhederne. 163 

Vi har her kort præsenteret, hvad Socialdemokratiet går til valg på. 164 

Hvis du også mener, at det er den rigtige vej for vores kommune, 165 

så giv os din opbakning og stemme den 16. november. 166 


