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Aftale om valgforbund mellem Socialdemokratiet og SF. 

Socialdemokratiet og SF i Randers kommune indgår valgforbund i forbindelse med 

kommunalvalget d. 16/11 2021. Dette i naturlig forlængelse af valgforbundene i 2013 og 

2017. 

Begge partier er stærkt optagede af, at sikre et Randers byråd, der samarbejder i gensidig 

respekt, lydhørhed og med transparens om de store opgaver, der skal løses i Randers 

kommune.  

Tillid er et gennemgående tema for partierne og partierne vil i den kommende periode 

igangsætte et arbejde der giver større rum til ledelse og medarbejdere på de enkelte 

institutioner.  

Socialdemokratiet og SF er optagede af et stærkt lokaldemokrati, der er 

borgerinddragende, udviser åbenhed og lydhørhed. 

Bæredygtighed, uanset om det er økonomisk, socialt eller miljømæssigt er en 

grundforudsætning for et velfungerende samfund – der også tager hensyn til fremtidens 

generationer. Denne brede definition af bæredygtighed vil partierne søge at lægge som 

ramme om beslutningerne i den kommende byrådsperiode. 

Partierne er optaget af en sund økonomisk drift af Randers kommune. Sund økonomisk 

drift giver selvbestemmelse og mulighed for at opfylde de politiske prioriteringer. 

Fællesskab er også social bæredygtighed, og for partierne er det vigtigt, at vi har et 

fællesskab, der også tager sig af sine mest udsatte borgere. Vi vil derfor, i fællesskab, se på, 

hvorledes vi kan forstærke og forbedre indsatsen for vores udsatte borgere. Det 

kendetegner et godt fællesskab - at alle er med.  

Partierne er enige om at prioritere både dagtilbud- og folkeskoleområdet. For de to partier 

vil det være nødvendigt fortsat at sikre disse områder styrket økonomi. Dele af 

finansieringen af de allerede vedtagne minimumsnormeringer i kommunens 

daginstitutioner, skal findes i fremtidens budgetaftaler. Og både SF og S er enige om, at vi 

skal styrke folkeskolerne og give den enkelte skole mere frihed og plads til udvikling.  

Miljøet og vores fælles livsgrundlag er stærkt udfordret, og partierne er meget optagede af 

den grønne dagsorden, således at Randers kommune kan give sit stærke bidrag til en 

renere og mere bæredygtig verden. Det betyder mere naturgenopretning, forbedring af 

biodiversiteten, beskyttelse af drikkevandet, fokus på cirkulær økonomi, klima- og 

miljøhensyn i indkøbspolitikken, energirenoveringer samt attraktive og grønne 

transportløsninger.  

Ovenstående er pejlemærker for en kommende politik i det nye Randers byråd. Aftalen for 

valgforbundet er vedtaget i respekt for partiernes forskelligheder. Partierne har egne 

valgprogrammer – dog med mange sammenfaldende punkter. De to partier lægger ikke 

bindinger på hinanden i forhold til den valgkamp der forestår, men aftalen lægger op til et 

nært samarbejde i forlængelse af valgkampen. 



 

Ønsker flere partier eller lister optagelse i valgforbundet, skal der være enighed mellem 

Socialdemokratiet og SF om dette. 
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