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FORORD 
 
Aalborg Kommune skal være regionens lokomotiv og hovedstad, en kommune: 
 

 Med høj kvalitet i velfærdsydelserne (børn, unge, ældre, handicappede, sundhed) 
 Med investeringer i fremtiden 
 Med beskæftigelse til alle 
 Med en sund økonomi 
 Med gode og attraktive boliger 
 Med et varieret kulturtilbud 
 Med attraktive og oplevelsesrige omgivelser 
 Med mangfoldighed, åbenhed og tolerance 
 Med en bæredygtig vækst 

 
En sådan fremtid vil altid være vores mål med de rammer, som kommunalreformen stiller os over for. 
Dette skal ske i et løbende og konstruktivt samarbejde mellem de folkevalgte politikere, medarbejderne og 
forvaltningen. Derved udnyttes de fælles faglige og personlige kompetencer til gavn for alle. De nye 
kommunale organisationsformer og strukturer skal ligeledes have det mål og sigte, at de på en bedre måde 
kan løse opgaven for de borgere, de skal betjene. 
 
Et demokratisk samfund består af aktive borgere, der ønsker at tage ansvar. Denne værdi skal der være plads 
til i den nye kommune. Lokaldemokratiet vil derfor se nye former og udvikling. 
Det danske folkelige foreningsliv er en af hjørnestenene i den demokratiske tradition. Derfor ønsker vi at 
udbrede og støtte det frivillige engagement i foreninger, klubber og netværk, hvor alle kan og vil bidrage til at 
løse fællesskabets opgaver. 
 
Et styrket og velfungerende samspil mellem kommune, erhvervsliv, arbejdsmarked og forskning/uddannelse er 
en væsentlig forudsætning for vækst og velfærd. Dette samspil skal derfor styrkes og udvikles med henblik på 
at fastholde og udvikle konkurrencedygtige virksomheder og arbejdspladser. 
 
For socialdemokratiet kommer frihed og frihed til at vælge af, at vi er sammen om at skabe et godt liv, ikke kun 
for den enkelte, men under ansvar for alle og i respekt for natur og miljø. Valgfrihed er altså ikke spørgsmål 
om forudsætninger, forsikringer og økonomi, men alene om at kunne skabe mere livskvalitet. 
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KVALITET I VELFÆRDSYDELSERNE 
 
Velfærdsydelserne skal også fremover løses af det offentlige for at sikre trygheden og sikkerheden, så 
de er til rådighed for dem, der har brug herfor. 
Dermed skabes rammer, som kan give borgerne mulighed for en velfungerende hverdag.  
 
 
Socialdemokraterne vil derfor arbejde for: 

BØRN OG UNGE 

 
 At sikre rummelige og fleksible børnehaver og folkeskoler i overensstemmelse med lokale behov 
 At give børn og elever mulighed fora t få et sundt måltid mad i børnehaven og skolen 
 At indrette børnehaver og skoler så fleksible, at ændringer i børnetal, pædagogik og læringsmiljø kan 

tilgodeses, og så små skoler bevares. 
 At sikre børn og unge med særlige behov den fornødne hjælp i kommunen, så de bevarer muligheden 

for tilknytning til lokalområdet 
 At sikre de fornødne resurser til de børnehaver og skoler, der løser særlige opgaver eller har særlige 

behov 
 At styrke pædagogernes og lærernes efteruddannelse 
 At sikre familier i krise den fornødne hjælp  
 At igangsætte en børnemiljøplan m.h.p. at indrette oplevelsesrige, sikre og sunde inde- og uderum i 

børnehaver og skoler 
 At afsætte flere midler til undervisningsmidler, -materialer og IT 
 At etablere forsøg med forældreklasser, så børn der mistrives, kan have forældrene med i skole, evt. 

med tabt arbejdsfortjeneste. 
 At opprioritere og udvikle forældresamarbejdet, også i forhold til de to-kulturelle familier m.h.p. at sikre 

vore børn gode muligheder. 
 At opprioritere og udvikle arbejdet for en god trivsel for alle i børnehaver og på skoler 
 At fastholde og udvikle rummelighedsprojekterne i børnehaver og skoler 

 
 

ÆLDRE OG HANDICAPPEDE 

 
 At tilpasse indsatsen over de ældre og handicappede efter den enkeltes behov 
 At sikre mere tid til omsorg og pleje 
 At sikre boligtilbud til ældre og handicappede i overensstemmelse med ændringer i livsformer og den 

enkeltes behov og udvikling 
 At skabe tilgængelighed for ældre, handicappede og gangbesværede 
 At styrke efter- og videreuddannelse inden for området 
 At sikre bedre arbejdsmiljø til gavn for pleje- og omsorgsopgaverne 
 At tilbyde en bred vifte af aktivitets-, pleje og oplevelsestilbud til ældre og handicappede 
 At støtte og udvikle det frivillige, sociale arbejde 
 At sikre mere tid til de svageste ældre og handicappede 
 At arbejde for at der kan købes tillægsydelser hos kommunen 
 At videreudvikle rammerne for ældres sociale samvær og netværk som en del af pleje 
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 At skabe et øget antal praktik- og studiepladser 
 At udvikle hjemmeplejen til at løse mere sociale behov for svagstillede ældre med at bryde isolations- 

og ensomhedsfølelse og håndtere personlige kriser 
 Handicappede har mulighed for bevægelse/motion. 
 At der bliver tilbudt en lang række af forskellige muligheder til vore ældre om bevægelse/motion, f.eks. 

i hjemmet, på aktivitetscentre og andre steder. 
 Aktivitetscentrenes tilbud og andre oplevelser er forebyggende og skal være en del af tilbudene til 

vore ældre. 
 Der skal sikres en god rengøring ved vore ældre, det forebygger 
 At den ældre og handicappede så vidt muligt skal møde den samme plejeteam . 

 
 

SUNDHED 

 
 Børn og unge får en sund opvækst og dermed  gode forudsætninger for et godt voksenliv 
 Forældre får mulighed for råd og vejledning så det bliver en sund og glad familie. 
 At der findes sociale miljøer i vore institutioner, så der er mulighed for at danne netværk. 
 At der bliver fokus på motion og bevægelse blandt alle aldre 
 At der sikres genoptræning, når behovet opstår 
 At legestuer, børnehaver, skoler og andre institutioner tænker i sundhed, bl.a. bevægelse 
 God rengøring hvor der er mennesker der skal være, arbejde og lege 
 Arbejdsmiljøet på vore arbejdspladser skal der fokuseres på, så vi forebygger nedslidning af vore 

medarbejdere 
 At der sikres decentrale ældreråd 
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BESKÆFTIGELSE TIL ALLE 
 

Et rigt og trygt arbejdsliv er en vigtig del af de fleste menneskers livsgrundlag. Derfor arbejder 
Socialdemokraterne for fuld beskæftigelse. 
Beskæftigelsen har stor betydning for, i hvilken udstrækning vi vil være i stand til at gøre Aalborg 
kommune interessant og dermed også udgøre det økonomiske fundament for en udvikling til gavn for 
alle. 
 
Socialdemokraterne vil derfor arbejde for: 
 

 At fremme relevante offentlige opgaver i perioder med stor ledighed 
 At støtte vækst i erhvervs-, service- og handelsliv 
 At sikre et handelsliv også i Aalborgs omegnsbyer og lokalområder. 
 At fremme og styrke vækst af specialbutikker   
 At fremme efteruddannelse af ledige og ledighedstruede for at udvikle deres faglige kompetencer i 

samarbejde med arbejdsmarkedets parter. 
 At udvikle målrettede uddannelsestilbud  
 At sikre det rummelige og solidariske arbejdsmarked både i kommunen og i samarbejde med det 

private arbejdsmarked gennem bl.a. arbejdspladsfastholdelse, arbejdsprøvning, virksomhedspraktik, 
skånejobs, fleksjob, jobrotation m.m. 

 At afsætte flere resurser til at hjælpe iværksættere og støtte private initiativer 
 At styrke erhvervsrådets arbejde 
 At skabe uddannelse og arbejde til unge, der har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet 
 At styrke og fremme håndværksuddannelserne 
 At skabe ligestilling – kønsmæssig og etnisk – på det lokale arbejdsmarked 
 At genindføre mentorordninger 
 At udvikle de offentlige arbejdspladser. 
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ET AKTIVT KULTUR, FORENINGS- OG FRITIDSLIV 
 

Det nye Aalborg skal være dynamoen i det Nordjyske kulturliv, Socialdemokratiet vil derfor arbejde for 
en aktiv kulturpolitik, som giver gode oplevelser for alle borgere, og som skaber vækst indenfor 
turisme, handel og erhverv. 
 

Socialdemokratiet vil derfor arbejde for: 
 

 At skabe gode faciliteter til de foreninger og klubber, der tiltrækker den brede gruppe af børn, unge, 
voksne og ældre 

 At alle børn og unge får mulighed for at deltage i idræts- og foreningsliv, evt. ved kontingentstøtte eller 
kontingentfrihed til de vanskeligst stillede 

 At støtte de foreninger og klubber, der udfører et socialt og opsøgende arbejde for at inddrage 
foreningsløse børn og unge. 

 At støtte senioridrætten 
 At Det nye Aalborg fortsat er Nordjyllands kraftcenter for både det professionelle kultur- og idrætsliv og 

for græsrods- og amatørarbejdet: 
♦ Musikkens hus 
♦ Nordkraft 
♦ Gigantium 
♦ Nibe Festival 
♦ Halkær Kro 
♦ Huset 
♦ Vikingespil 
♦ Skansespil 
♦ Museer 
♦ M.m. 

 At der bliver flere festivals og events 
 At forøge samarbejdet mellem skolerne og det lokale idræts- og forenings- og kulturliv 
 Etablere nye og sikre bedre vedligeholdelse af legepladser, lejrpladser og grønne områder 
 Genindføre og udvikle Ren by – Grøn by konceptet 
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FRA INDUSTRISAMFUND TIL VIDENS- OG OPLEVELSESSAMFUND 
 
Det er vigtigt at udvikle viden og nye kompetencer for at imødekomme de krav om fleksibilitet, 
kreativitet og kvalifikationer, som det globale samfund stiller os over for. 
Turisme og oplevelser vil komme til at byde på en mangfoldighed af muligheder. By- og 
kongresturisme, kystturisme, kulturoplevelser, naturoplevelser – ja kun fantasien sætter grænser for 
de oplevelsesmuligheder borgere og turister vil kunne få i den nye kommune. 
 
 
Socialdemokraterne vil derfor arbejde for: 
 

 At lægeuddannelsen etableres helt eller delvist ved Aalborg Universitet 
 Med Aalborg Universitet som flagskib at tiltrække uddannelse og uddannelsesinstitutioner til Det nye 

Aalborg 
 At viden og forskning bliver til gavn for hele det nordjyske erhvervsliv, bl.a. gennem NOVI og andre 

fora 
 At støtte nye og eksisterende spydspidskompetencer og vækstbrancher som f.eks. 

♦ Bioteknik 
♦ Medicoteknik 
♦ Energiteknik 
♦ Miljøteknik 
♦ Nanoteknologi 
♦ Nye produktionstekniker 
♦ Nye alternative energiformer 
♦ Kommunikation 
♦ Oplevelse og udfoldelse 
♦ Turisme 
♦ Fødevareteknologi 

 At udbygge det eksisterende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, 
turisterhvervene, erhvervsliv, arbejdsmarked og kommunen, herunder videreudvikling af Region 
Aalborg Samarbejdet 

 At udbygge og udvikle EU-kontorets virke og de internationale relationer og netværk 
 At etablere studierelevante praktikpladser og studenterjob i offentlige og halvoffentlige som private 

virksomheder 
 At sikre en bedre formidling mellem AAU’s forskning og de mindre og mellemstore virksomheder med 

vækstpotentialer 
 Støtte ”isbryderordning” for at skabe kontakt mellem private virksomheder og højtuddannede ledige 
 At støtte arbejdet med at skabe et forskningscenter for bioteknologi ved Aalborg Universitet 
 At støtte arbejdet for at Virksomhedsbutikken bliver mere offensiv i forhold til produktudvikling i små og 

mellemstore virksomheder 
 At understøtte iværksættermiljøer 
 At det nødvendige serviceapparat er til stede til at betjene turisterne. 
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NATUR, BY OG BOLIG 

 
Det er centralt for alle borgere, at de trives, hvor de bor. 
Rent miljø og natur er afgørende for, at vi kan overlade et bæredygtigt samfund til de kommende 
generationer. 
 
 
Socialdemokraterne vil derfor arbejde for: 
 

 At der også er en god og sund bolig til dem, der har svært ved at skaffe sig et sted at bo 
 At fremskynde helhedsorienteret byfornyelse, herunder gårdsaneringer og etablering af 

oplevelsesrige, grønne pladser 
 At støtte det boligsociale arbejde i områder, hvor der viser sig særlige behov 
 At skaffe et tilstrækkeligt antal byggegrunde i hele Det nye Aalborg med mulighed for varierede bo- og 

ejerformer 
 At etablere en grøn og oplevelsesrig fjordrute i hele Det nye Aalborg 
 At indrette spændende havnemiljøer med henblik på at understøtte oplevelser og turismen ved kyst og 

fjord., 
 At etablere udfoldelses- og oplevelsesmulighed på rekreative stier, pladser og grønne områder, 

herunder at sikre stor bruger- og handicapvenlighed og tilgængelighed. 
 At etablere Nationalpark i Lille Vildmose. 
 at beskytte naturen og miljøet 
 At det rene drikkevand skal sikres til vore efterkommere. 
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DEMOKRATI FOR ALLE 
 
Et demokratisk velfærdssamfund skal i videst mulig udstrækning skabe gode muligheder for at 
engagerede borgere får mulighed for at deltage i de demokratiske processer, herunder at komme i 
dialog med de folkevalgte før og under beslutningsprocesserne. 
Socialdemokratiet ønsker, at der udarbejdes en landdistriktspolitik, der sikrer en stabil og fornuftig 
udvikling i alle Aalborgs større og mindre bysamfund 
 
 
Socialdemokraterne vil derfor arbejde for: 
 

 At byrådet hvert år afholder borgermøde forud for budgetvedtagelsen 
 At afholde borgermøder forud for store politiske temaer 
 At lokalområdets demokratiske virke videreudvikles og støttes, eksempelvis med høringsret ved 

lokalplaner, fritidsudbud, struktur for daginstitutioner og skoler, offentlig transport, ældreomsorg, 
sundhed, miljø m.m.  

 At styrke og videreudvikle brugerindflydelsen 
 At sikre de lokale skoler 
 At skolerne skal forblive samlingspunkter i lokalsamfundene 
 At sikre en aktiv bosætningspolitik med henblik på udvikling 

 
 


