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Valgprogram  

Socialdemokratiet i Allerød 2017 

Når velfærd er din mærkesag 
 
Uden et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv, ingen velfærd. Uden et udbygget velfærdssamfund, intet 
konkurrencedygtigt erhvervsliv. 
Den model virker. Med trygge og udviklende tilbud til alle børn og unge, og med sundhed og sikkerhed for alle 
borgere skaber vi det bedste samfund.  
 
Vi tror på fællesskabet. Det er gennem stærke forpligtende fællesskaber, at vi bedst sikrer den enkeltes mulighed 
for at leve et godt liv og udfolde sit eget personlige potentiale. 
Velfærden er for alle. Vi bakker op om de stærke fællesskaber, fordi de skaber rammerne om et godt liv for den 
enkelte.  

Velfærd koster penge, Derfor omfordeler vi værdierne i vores samfund, som vi gør, og ud fra den grundpræmis, 
at vi udviser økonomisk ansvarlighed. Et sådant samfund skaber rigdom og vækst. Et sådant samfund er et godt 
sted at drive virksomhed og skabe arbejdspladser. 
For os er det vigtigt at bevare og videreudvikle velfærdssamfundet i en fremtid, der byder på udfordringer men 
også på muligheder. 
 
Den offentlige sektor kan ikke reduceres til tal i et regneark. Den består af mennesker med engagement, flid og 
faglighed. 
Den offentlige sektor er en vigtig del af vores fællesskab: Det er skolelæreren, social-og sundhedsassistenten, 
politibetjenten, socialrådgiveren, børnehavepædagogen, sygeplejersken, lægesekretæren m. fl. , der sikrer vores 
velfærd. 
Derfor skal den offentlige sektor ledes og organiseres efter fællesskabets værdier – med udgangspunkt i 
samarbejde og tillid snarere end konkurrence og kontrol. 
 
Vi ved, at de allerfleste kan få brug for hjælp. Hvis det sker, må et menneske aldrig føle sig til besvær eller blive 
tabt for fællesskabet. 
Uden flid, viljestyrke og samfundssind kan det danske velfærdssamfund ikke opretholdes og videreudvikles i 
fremtiden. Vi skal være en rig produktiv kommune, hvor flest mulige deltager og bidrager. At flest muligt har et 
arbejde er vigtigt. Det skaber identitet og giver livsglæde for den enkelte og sikrer velstand for os alle 
Den enkelte skal altid føle sig sikker på, at det, man bidrager med, bliver forvaltet på god og retfærdig vis. Det 
kræver åbenhed og gennemsigtighed. Uden tryghed ingen sammenhængskraft. 
 

Med ovenstående som grundlag vil Socialdemokratiet pege på hvordan en bæredygtig udvikling kan realiseres i 
Allerød Kommune.  
 
Velfærdsområdet omfatter det, vi kalder kerneområderne, eller “kernevelfærd”. Velfærdsområdet er hjørnestenen 
i vores samfund, og borgerne forventer at få god og ligeværdig service for deres skattekroner.  
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Svigter kommunen sin kernevelfærd, kan det have alvorlige konsekvenser for det menneske, der har behov for 
fællesskabets støtte. Vi skal derfor altid kunne regne med, at kernevelfærden er der, når man har behovet, og at 
kvaliteten er til at stole på.  
 
SIKRE ET SUNDT LIV FOR ALLE OG FREMME TRIVSEL FOR ALLE ALDERSGRUPPER 
Vi vil en anden vej end nedskæringer på børne-, skole- og ældreområdet.  
 

 Socialdemokratiet ønsker fokus på de nære velfærdsområder.  

 Socialdemokratiet ønsker et opgør med den uansvarlige nedskæringspolitik, som svigter borgerne, især de svageste, og som 
slider personalet ned. 

 Socialdemokratiet er imod at der spares på velfærdsbudgetterne for at finansiere nye byggerier.  
 
Vuggestuer og børnehaver - giv børn tid til at være børn 
I vuggestuer og børnehaver lægges grundstenene i barnets liv. Gennem tryghed, tillid og nysgerrighed skaber vi 
de bedste muligheder for de små børn.  
 
Vi ved, at en tidlig indsats er den bedste investering - for det enkelte barn, for familien og for hele samfundet. 
Børn skal have tid til at være børn. Derfor ønsker vi ikke at presse børnene “så hurtigt som muligt gennem 
systemet”. Vi skal støtte barnets udvikling ved at arbejde med barnets trivsel, sociale kompetencer og sprog.  
 
Vi kan eksempelvis forbedre vores tidlige indsats ved at give mulighed for hjemmebesøg inden opstart i 
daginstitution, så man som forældre får de bedst mulige værktøjer til at støtte sine børn.  
 
Allerød er en kommune med mange udearbejdende forældre, der med rette forventer tilbud, der passer til 
nutidens fleksible arbejdsmarked. Vi går ind for, at udvide institutionernes åbningstider - som minimum i enkelte 
af kommunens tilbud.  
 
I Allerød er vuggestuer og børnehaver blevet markant beskåret de senere år, så normeringer og åbningstider er 
blevet dårligere. Samtidig er brugerbetalingen høj.  
  

 Giv børn tid til at være børn - vi vil give tid og plads til barnets udvikling. 

 Brug pengene på børnene - ikke på bygningerne. Vi vil sikre billig bygningsdrift, så der er flest mulige penge til gavn for 
børnene.  

 Giv fleksible tilbud til et fleksibelt arbejdsmarked.  

 Tilstrækkelige personalenormeringer og veluddannede medarbejdere 

 Musik skaber glæde. Brug musikskolen i vore daginstitutioner.  
 
Skoleområdet – skab ro på skoleområdet 
Skoleområdet har gennem de senere år været udsat for et eklatant svigt. På trods af det har skoleledere, ansatte 
og forældrebestyrelser udført et heroisk arbejde for at få de fusionerede skoler til at fungere.  
 
Selv om vi gerne havde set en anden udvikling og nogle andre prioriteringer, mener vi, at skoleområdet nu har 
brug for ro og for at få genskabt tilliden mellem borgere og politikere.   Politikerne skal blande sig mindre og lade 
skolerne og forældrebestyrelser forme retningen for den enkelte skole.  
 
Hvis medarbejdere, forældre og lokale ledere foretrækker kortere skoledage, særlige profillinjer eller måske bare 
ro til at udvikle sig, så skal vi give dem de bedste muligheder for at gøre netop det. Vi har tillid til, at forældre og 
professionelle lærere og pædagoger kan skabe læring og trivsel for børnene, hvis kommunen sørger for ordentlige 
rammer til det.  
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At give ro og plads til lokal udvikling handler også om at give lokale handlemuligheder. Derfor arbejder vi for, at 
resurserne så vidt muligt kommer til gavn, der hvor barnet er, og hvor man kender barnet bedst. Vi vil derfor 
have socialrådgiverne og de socialfaglige kræfter ud på skolerne, så man kan agere hurtigere og mere direkte.  
 

 Socialdemokratiet vil skabe ro på skoleområdet. Selv om vi havde ønsket os en anden udvikling og en bedre prioritering, vil 
vi ikke tilbagerulle de planer, der nu er lagt. Der er brug for at genskabe tilliden til fremtiden.   

 Skolerne skal renoveres. Der skal skabes ordentlig udluftning, lys- og lyd, og ikke mindst inspirerende science- og 
læringsmiljøer.  

 Færre centrale puljer og enheder - mere lokal handlekraft. Vi vil sikre, at resurser og faglighed er så tæt på børnene som 
muligt, så man kan handle hurtigt og fleksibelt.  

 Vi vil genindføre svømmeundervisning på skolerne 
 

Unge i Allerød  
Der er næsten lige så mange ”unge” som ”ældre” i Allerød (regnet fra det første teenageår til ca. 20 år.) 

Det er dem, der skal bære Allerød videre.  

Allerød Kommune har et ældreråd, men ikke et Ungeråd. Det første er lovbestemt, det er det andet ikke, men 

derfor kan man jo godt beslutte at oprette det. 

Selvfølgelig er der skolerne, og sporten, bibliotek, biograf og teater, men det er jo steder for alle.Den gruppe, 

som man kan benævne de unge, mangler et sted hvor de kan samles, og som de selv styrer.  

Der skal være små boliger, således at unge ikke behøver at flytte til en anden by, når de skal videreuddannes Vi 

vil arbejde for, at der kommer uddannelsesinstitutioner til Allerød  

Der mangler små samlingssteder, der cafeagtigt kan tiltrække dem. Muligheden for at de unge kan udfolde sig i 

gadelivet, koncentrer sig nærmest omkring shawarmabutikken og Seven Eleven ved Allerød Station. 

Steder hvor de unge kan skate, have boldspil eller bare en klatrevæg, sådan som man ser det i andre byer.  

Socialdemokratiet slår fast, at det er på tide, at få oprettet et Ungeråd, hvor de unge kan være med til at 

bestemme over deres egen situation, ligesom de ældre har. 

Ældreområdet 
Allerød Kommune har gennem de sidste 10 år skåret i udgifterne med 25 % på ældreområdet. 
 
Gruppen af ældre borgere i Allerød er kendetegnet ved en meget stor gruppe, som er aktive i foreningslivet, og 
som bidrager gennem frivilligt arbejde. Nedskæringerne på ældreområdet har især ramt de plejekrævende ældre 
borgere.  
 
Nedskæringerne afspejler sig i dårlig service. Helt konkret har et lille flertal i byrådet besluttet, at plejecentrene 
kun skal have minimumsbemanding i ydertimerne, så de ældre “af og til må vente på hjælp til den personlige 
pleje”. Det er uværdigt. Personalet gør en kæmpe indsats, men de kan jo ikke kompensere for manglende 
hænder.  
 
Allerød bruger mange penge på ikke at hjemtage færdigbehandlede ældre fra sygehusene og på genindlæggelser. 
Det er dyrt og betyder unødig lidelse for de ældre.  
 
Socialdemokratiet ønsker et tilstrækkeligt antal midlertidige pladser på plejecentrene.  
 
Statens “ældremilliard” har indtil nu dækket nogle af hullerne, men langt fra dem alle.  
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 Socialdemokratiet mener, at ældreområdet skal tilføres midler som svarer til det stigende antal ældre, der har plejebehov 

 Socialdemokratiet ønsker et øjeblikkeligt stop for besparelser på ældreområdet,  

 Der skal ske et løft i form af flere hænder til de svageste ældre 
 
 
 
KLIMA OG MILJØ 
I juli måned 2017 var der skybrud flere steder i Danmark og Allerød Kommune var det sted i landet, hvor der kom mest 
regn på kort tid. Vi må se i øjnene, at ekstremvejr er noget, vi fremover skal kunne forvente og derfor finder 
Socialdemokratiet, at der skal tages højde for disse situationer ved, at: 

 modernisere kloaksystemet overalt i kommunen - ved anlæg af nye rør og ved at man opretter områder, der kan opsuge 
regnvandet, 

 indlede et ambitiøst samarbejde med nabokommunerne på linje med det tidligere Green City samarbejde på tilsvarende måde, 
som der er på renovationsområdet, 

 samarbejde med grønne virksomheder i kommunen. Husejere skal så vidt muligt opsamle/nedsive regnvand, hvilket kan ske i 
samarbejde med forsyningsselskabet, 

 bæredygtighedsbegrebet bliver indfaset i alt hvad kommunen beskæftiger sig med,  

 vedvarende og effektiv energiproduktion udnyttes, inkl. udnyttelse af områder til solcellepanel-opsætning i stor skala, evt. på 
støjvolde; fjernvarme og geotermi; fortsat nej til skifergas. Bæredygtig byudvikling gennem kommunale planer og lokalplaner, 
registrant over bevaringsværdige bygninger, da disse bygninger bl.a. rummer kulturel værdi, der ikke må mistes, 

 Vestrehus og Grøn Guide fastholdes, 

 muligheder for øgede udendørsaktiviteter for egne borgere, såvel som turister, 

 sikre skolerne bæredygtige og projektering af skolehaver, 

 kommunen anvender sociale klausuler ved kontrakter og udbud for at sikre lærepladser og ordentlige skatte-, arbejds- og 
miljøforhold, 

 offentlig transport og bæredygtig trafik fremmes og  

 der opsættes ladere til elbiler rundt om i kommunen 

 

By- og boligudvikling skal sikre liv og vækst 
Allerød Kommune består af en række lokalsamfund Lynge, Blovstrød, Lillerød, Vassingrød, Kirkelte,  

BOLIGUDVIKLING, BYRUM & KULTUR 
Socialdemokratiet ønsker mere liv i bymidten i Allerød. Vi ønsker en fremtidsparat by og bymidte. At gøre 
Allerød fremtidsklar handler for os om at erkende, at bymidten ikke har behov for flere butikker. Derimod er der 
behov for flere boliger til enlige og ældre. Vi ønsker at gå i dialog med ejerne af de tomme lejemål. Vi må 
gentænke bymidten og undgå tomme lejemål. Og vi vil gå i dialog med de handlende for sammen at udvikle et 
mere koncentreret handelsliv. Målet er at fremme antallet af besøgende og handlende i byen. Vi vil nå dette mål i 
fællesskab og i fælles dialog med borgere, handlende, teater, og bymidtens andre institutioner. 

Vi vil arbejde for, at:  

 Allerød til enhver tid er en by, hvor byens borgere har lyst til at komme i og mødes med andre. Derfor er det nødvendigt 

med gode mødesteder – åbne som lukkede. Vi ønsker et sted for alle, gerne på det nye kulturtorv, med mulighed for musik, 

hvor alle aldersgrupper kan mødes, og hvor der også er plads til, at unge har deres eget værested. Vi ønsker en legeplads 

 Allerød er en by, hvor borgerne har mulighed for at udleve deres aktiviteter og ideer. Vi vil gøre det lettere at være frivillig i 

Allerød. Vi ønsker, at der fra forvaltningens side tildeles de nødvendige ressourcer, så aktive borgere får størst mulig 

opbakning til aktiviteter til gavn for Allerød og dens borgere. 
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 at Allerød er en by, der understøtter mangfoldighed. Derfor ønsker vi både almenboliger på kulturtorvet og private boliger, 

så vi herigennem sikrer en mangfoldig bymidte, der har plads til såvel enlige som familier og ældre. 

 at Allerød forbliver en grøn by med fokus på bæredygtige løsninger: Parkeringspladser skal omdannes til grønne, fleksible 

pladser, og grønne træer skal være et fast element på alle åbne pladser. 

 at aktivitetsområder og centrale pladser i Allerød forbliver trygge områder, fx gennem lysdesign. 

 at Allerøds bevaringsværdige boliger bliver gennemgået og registreret, så vi får sikret byens unikke kulturarv og vedligeholdt 

disse bygninger. 

Samtidig skal infrastrukturen forbedres med flere cykelstier og offentlig transport. Så der er nemt at komme 
mellem de forskellige byområder. 

SIKRE ET SUNDT LIV FOR ALLE OG FREMME TRIVSEL FOR ALLE. 

Idræt, fritid  
I vores idræts- og fritidsliv er det vigtigt at tænke mange år frem. Ved at planlægge langsigtet kan vi sikre den 
optimale udnyttelse af faciliteterne og skabe stærkere sammenhold og rigere samvær, når vi mødes på tværs af 
interesser. Det ses fx tydeligt i Lynge ved Lyngehallerne, som med sin samling af aktiviteter står som et stærkt 
eksempel for et rigt idræts- og fritidsliv.  
Endelig bør vi aldrig være for fattige til at støtte de arrangementer som vores foreninger skaber sammen i form 
af Stafet for Livet, Lynge Byfest, Aktiv Fritid osv. For små beløb skaber vores foreninger en rigere og gladere 
kommune.  
Musikken har en central funktion i livet. Aktiv musikudøvelse er en vej til menneskelig, identitetsmæssig og 
personlig udvikling. En aktiv og levende musikkultur er et gode for samfundet og en rigdom i menneskers liv. 
Det forudsætter, at der også i fremtiden findes mennesker, som har glæden ved og færdighederne til at udøve og 
skabe musik. 

For at sikre dette skal musikskolen støttes. Det kan ske gennem brug af musikskolens lærere i vores 
daginstitutioner og på skolerne.   

Økonomi 

Socialdemokraterne tager altid ansvar for at sikre en stærk økonomi. Uden en stærk økonomi ingen velfærd. 

Uden velfærd ingen stærk økonomi. Det er forudsætningen for det skandinaviske velfærdssamfund. Derfor søger 

vi også indflydelse på den økonomiske politik. Uden socialdemokrater ved roret er der risiko for at balancen 

mellem velfærd og økonomi mistes.  

Vi mener, at der efter mange års borgerligt flertal er sket et skred, så velfærden i dag er underfinansieret. Vi er 

derfor villige til at hæve skatten. For under 1000kr om året pr familie i gennemsnit kan vi løfte kvaliteten i 

velfærden for millioner.  

Vi vil dog helst starte med at tiltrække nye borgere, så vi bliver flere om at løfte opgaven. Det giver både en 

bedre økonomi og en mere levende kommune.  

Endelig prioriterer vi kernevelfærden skarpt, så pengene primært bruges på netop velfærden, eller fx 

energirenoveringer, der kan betale tilbage til en bedre velfærd i fremtiden. 


