V E L FÆ R D
FØRST
VALG TIL KOMMUNER
OG REGIONER
21. NOVEMBER 2017

VELFÆRD FØRST
Valget den 21. november handler om vores
velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor
alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.
Det er et politisk valg.
Det gør en forskel for velfærden, hvem der sidder
for bordenden. Det gælder på Christiansborg, og
det gælder i kommunerne og regionerne. Der kan
være opgangstider og nedgangstider, lokale
forskelle og forskellige prioriteringer. Men uanset
hvor i landet man bor, kan man altid stole på, at
Socialdemokratiet sætter velfærden først.
Venstre, Liberal Alliance og Konservative vil kun
bruge 50 øre, hver gang der er brug for 1 krone til
at opretholde den velfærd, vi har i dag. Det
betyder, at velfærden bliver svækket hvert eneste
år, den nuværende regeringen sidder ved magten.
Og det kan mærkes i hverdagens velfærd.
I Socialdemokratiet ved vi godt, at alt ikke kan løses
med flere penge. Men vi skal kunne følge med, når
vi bliver flere børn og ældre de kommende år. Og
det koster noget. Ligesom det koster, hvis vi lokalt
vil løfte kvaliteten i daginstitutioner, skoler,
plejehjem og sygehuse. Det er der ikke råd til, hvis
pengene allerede er brugt på skattelettelser.
Der er meget, vi kan være stolte af i Danmark. Vi
har et stærkt velfærdssamfund. Hvor de offentligt
ansatte hver dag gør et kæmpe arbejde.
Socialdemokratiet vil passe på alt det, vi igennem
generationer har opbygget.
Men vi vil også kigge frem. Vi vil arbejde for, at alle
børn bliver set og trives i vores daginstitutioner. Vi
vil have løftet elever, der stadig bliver tabt i
uddannelsessystemet. Vi vil sørge for, at alle ældre
får en værdig omsorg og pleje. Vi vil sikre, at alle
danskere har deres egen praktiserende læge. Vi vil
styrke sundhedsvæsenet med endnu bedre
kræftbehandling og et løft af psykiatrien. Og vi vil
bekæmpe kriminalitet alle steder, den opstår og
skaber utryghed.
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Socialdemokratiet ønsker et land i balance. Hvor
forskellene ikke bliver større, men mindre. Hvor
der er udvikling i både land og by. Hvor afstandene
mellem mennesker bliver kortere. Og hvor
uddannelser, arbejdspladser og lægehjælp er
inden for rækkevidde, uanset hvor man kommer
fra, eller hvor man bor.
Regeringens politik trækker Danmark skævt.
Venstre, Konservative og Liberal Alliance vil skære
ned på velfærden og spare på uddannelse, for at få
råd til at sænke skatten for dem, der i forvejen har
mest. Socialdemokratiet vil en anden vej. I
Folketinget, i byrådene og i regionsrådene. Vi vil
styrke vores fællesskab. Vi vil styrke det, der har
gjort Danmark stærkt. Og det kræver, at vi
prioriterer velfærd før skattelettelser.
Socialdemokratiet sætter velfærd først.

VI SIKRER HVERDAGENS VELFÆRD
Kommunalvalget handler om den velfærd, vi
kan mærke i hverdagen.
Socialdemokratiet hylder det kommunale selvstyre
og muligheden for at prioritere lokalt. Over alt i
landet er hverdagens nære velfærd altid det
vigtigste for os.
Velfærd handler nemlig om, at vi med ro i maven
kan aflevere vores børn i vuggestue eller
børnehave. At de trives og lærer noget, når de
begynder i skole. At samfundet står klar med en
hjælpende hånd, når alderdommen sætter ind. At
vi trygt kan gå på gaden og i boligområderne. Og at
ingen skal overlades til sig selv eller skal have
penge op af lommen, hvis man bliver syg eller får
brug for hjælp.

» Velfærd handler nemlig om, at
vi med ro i maven kan aflevere
vores børn i vuggestue eller
børnehave «

Socialdemokratiet står for en ansvarlig økonomisk
politik, der modsat regeringens sikrer, at velfærden
kan udvikle sig i takt med, at der kommer flere
børn og ældre. Så kommunerne ikke skal starte
hvert år med at finde nye besparelser på
velfærden. Samtidig vil vi udvikle den offentlige
sektor ved at gøre op med detailstyring og
unødvendig kontrol. Vi kalder det en ”Fingrene
væk-reform”. Hvor vi satser mere på forebyggelse.
Og hvor vi giver mere frihed til de ansattes
faglighed. Og større ansvar til de offentlige ledere.
Forskellen mellem en regering med
Socialdemokratiet og Venstre i spidsen løber hvert
år op i over 1,7 mia. kr. til mere eller til mindre
velfærd. Det betyder, at der henover den
kommende valgperiode fra 2018-21 som følge af
VLAK-regeringens politik vil mangle op mod 6,5

mia. kr. for at kunne opretholde det nuværende
velfærdsniveau. Ikke nok med det, så har
regeringen indført et effektiviseringsprogram i
kommunerne. Det betyder, at kommunerne hvert
år skal aflevere 500 millioner kr. til staten. Det er
fornuftigt at regelforenkle. At gøre ting lidt
smartere. Men pengene skal blive i kommunerne,
så de kan bruges til bedre velfærd.
Velfærdssamfundet har vi skabt sammen. Og vi
skal udvikle det sammen. Derfor sætter
Socialdemokratiet velfærd først.

MERE TID TIL OMSORG
OG PLEJE FOR DE ÆLDRE
Alle skal have en værdig alderdom, hvor man får
den hjælp, man har behov for. Vores gamle har
gennem et langt liv ydet deres del til fællesskabet.
Det har de gjort i en forventning om, at der ville
være et velfærdssamfund til at tage sig af dem, når
de blev gamle.
Socialdemokratiet vil sikre en bedre ældrepleje. Hvor
der er mere tid til omsorg og pleje. Og hvor de ældre
får ordentlig mad, der både smager og dufter godt.
Fordi det giver livskvalitet. Vi skal have en ældrepleje
med mere fællesskab og færre ældre, der føler sig
ensomme. Hvor oplevelser og samvær med andre er
en naturlig del af hverdagen. Og hvor vi tager os
ordentligt af ældre med demens.
Socialdemokratiet vil bl.a. arbejde for:






Mere tid til pleje og omsorg for de ældre og
en styrket indsats for ældre med demens
Mindre bureaukrati og medarbejdere nok til
at sikre en værdig ældrepleje
Ordentlig mad til de ældre, der både smager
og dufter godt
Mere fællesskab og flere sociale aktiviteter,
der øger livskvaliteten
Frivillige foreninger skal spille en større rolle i
at mindske ensomheden blandt ældre.
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FLERE OG BILLIGERE ALMENE BOLIGER
Alle skal have råd til at bo i vores byer. Men
stigende boligpriser har gjort boligerne i byerne
dyrere og dyrere. Det betyder, at almindelige
familier har fået sværere ved at finde en bolig, de
har råd til. Ligesom det udforer
sammenhængskraften, når folk med både høje og
lave indtægter ikke længere bor side om side.

banderne. Derfor skal vi også sikre, at der er et
tæt samarbejde mellem kommuner, politi og
Skat. Og et klart og målrettet fokus på den tidlige
forebyggende indsats.
Socialdemokratiet vil bl.a. arbejde for:




Det kræver politisk handling, hvis vi også fremover
vil have blandede byer, hvor alle har råd til at bo og
leve. Socialdemokratiet vil sikre billigere almene
boliger. Samtidig vil vi give kommunerne redskaber
til at bygge endnu flere boliger. Både i de store
byer og i resten af landet.
Socialdemokratiet vil bl.a. arbejde for:





Lavere husleje til nye almene boliger ved at
sikre billigere lån til almene boliger
At det bliver billigere for kommunerne at
bygge forskellige typer almene boliger
Lavere grundskyld for almene boliger
gennem retvisende ejendomsvurderinger
Bedre muligheder for almene
boligselskaber for at overtage private
udlejningsejendomme.

DANMARK SKAL VÆRE
ET TRYGT STED AT LEVE
Danmark er de fleste steder et trygt og sikkert land,
hvor vi har tillid til hinanden. Dét skal vi værne om.
Desværre er der boligområder i vores land, som er
plaget af bandekriminalitet, og hvor de få
ødelægger det for de mange. Det vil vi ikke
acceptere. Der skal ikke være områder i Danmark,
hvor beboerne ikke tør færdes. Hvor bander får lov
til at kontrollere og skabe utryghed. Eller hvor folk
lever isoleret fra det danske samfund med helt
andre normer og værdier.
Socialdemokratiet vil have tryghed i hele landet
og alle boligområder. Vi vil bekæmpe kriminalitet
og parallelsamfund. Og slå hårdt ned på dem,
der gang på gang bryder loven. Ligesom vi skal
have sat en stopper for rekrutteringen til
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Et opgør med parallelsamfund og
bekæmpelse af kriminelle bander i hele
landet
Et politi, som er til stede og synligt for både
borgere og bander
Styrket fokus på tidlig forebyggende indsats,
så vi forhindrer rekruttering til kriminelle
bander.

VI SKAL INVESTERE I BØRN OG UNGE
Den bedste investering, vi kan foretage, er i vores
børn og unge. Med gode vuggestuer, børnehaver,
skoler og fritidstilbud kan vi sikre, at alle børn får
den bedste start på livet. Hvor de trives, udvikler sig
og får det nødvendige afsæt for at klare sig godt.
Derfor skal vi også blive bedre til at sætte tidligt ind
blandt udsatte børn og unge. Så problemerne ikke
får lov til at vokse sig for store.

» Med gode vuggestuer,

børnehaver, skoler og fritidstilbud
kan vi sikre, at alle børn får den
bedste start på live «

Der skal være dagtilbud med tilgængelige
pladser inden for en rimelig afstand, uanset hvor
man bor. Her skal man altid kunne aflevere sit
barn med ro i maven og vide, at der både er tid
og overskud nok. Folkeskolen skal sikre alle
elever en god og varieret skoledag, hvor de trives
og lærer det, de skal. Det kræver, at alle elever
bliver set og får den hjælp, de har behov for.
Samtidig skal vi sørge for stærke fritids- og
klubtilbud samt flere steder hvor unge, der har
det svært, kan gå hen.

Socialdemokratiet vil bl.a. arbejde for:








Ordentlige normeringer i dagtilbuddene, så
der er voksne til at trøste og sætte aktiviteter
i gang
Styrket tidlig indsats for udsatte børn med
automatisk opskrivning i vuggestue
Mere tid til børnene og mindre bureaukrati i
vuggestuer, børnehaver og skoler
Stærke fritids- og klubtilbud samt flere tilbud
til unge, der har det svært
Et læse-skrive-regne-løft i de mindste klasser
for elever med behov for en ekstra hånd
En god skoledag med bevægelse, lektiehjælp
og variation, der gør alle elever dygtigere.

VÆKST OG VELFÆRD I HELE LANDET
Danmark skal være et land i balance. Der skal ikke
være steder, der er koblet af udviklingen. Hvor
skoler, uddannelser og arbejdspladser ligger alt for
langt væk. Derfor vil Socialdemokratiet have et
opgør med den omfattende centralisering, vi har
set siden kommunalreformen i 2007. Danmark er
ganske enkelt for lille et land til store forskelle.
Vækst og velfærd skal være for hele Danmark.
Derfor skal der skabes arbejdspladser i hele landet.
Ligesom der skal være uddannelsesmuligheder til
alle unge, uanset hvor man bor. Endelig skal vi gå
nye veje for at bringe velfærden tættere på
borgerne igen og genskabe lokale velfærdstilbud i
de mindre byer.

ET GRØNNERE DANMARK

Danmark skal gå forrest, når det handler om at
skabe en bedre og mere grøn verden. For
fremtidige generationers skyld. Og fordi den
grønne omstilling er med til at skabe fremtidens
arbejdspladser. Danmark har en grøn
styrkeposition og kan tjene penge på at levere
fremtidens bæredygtige og klimavenlige løsninger.
Det må vi ikke sætte over styr. Socialdemokratiet
mener, modsat regeringen, at Danmark skal øge
de grønne ambitioner.
Vi kommer til at opleve flere oversvømmelser og
storme i fremtiden. Derfor skal vi som samfund
ruste os bedre til de vejrmæssige udfordringer,
som klimaforandringerne medfører. Samtidig skal
vi fortsat passe godt på vores miljø og natur.
Luftforureningen skal mindskes, og vi skal have
mere kollektiv og miljøvenlig transport.
Socialdemokratiet vil bl.a. arbejde for:





Bedre klimasikring af vores kyster og byer
Mindre luftforurening både i byerne og på
landet
Bedre kollektiv trafik og fremme af eldrevne
biler og busser
Fortsat ambitiøs omstilling til vedvarende
energi og mindre miljøbelastning.

Socialdemokratiet vil arbejde for:







Bedre vilkår for små og mellemstore
virksomheder, der skaber vækst lokalt
At flere velfærdsuddannelser flyttes
ud i landet, så alle unge får gode
uddannelsesmuligheder
En sammenhængende infrastruktur så man
kan komme til og fra arbejde, uanset hvor
man bor
Servicecentre i de mindre byer med
funktioner som bibliotek, borgerservice og
medicinudlevering, der bringer velfærden
tættere på borgerne igen.
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ET STÆRKERE SUNDHEDSVÆSEN
Regionsvalget handler om, hvilket
sundhedsvæsen vi vil have.
For Socialdemokratiet er valget enkelt: Vi ønsker et
stærkt, fælles sundhedsvæsen. Hvor der er fri og
lige adgang til behandling, hvis man bliver syg. Hvor
ingen skal stå alene, hvis sygdommen rammer.
Hvor ingen skal have penge op af lommen for at gå
til lægen. Eller for at blive behandlet på sygehuset.
Det betyder noget, hvem vi vælger til at stå i
spidsen for vores sundhedsvæsen. For det er
vigtige beslutninger, der skal træffes: Skal der
etableres en regional lægeklinik, hvis der
mangler praktiserende læger? Hvor hurtigt kan
du få behandling, hvis du rammes af kræft? Og
hvor hurtigt kommer ambulancen, hvis uheldet
er ude?

» Det må aldrig blive pengepung,
baggrund eller bopæl, der afgør,
hvordan du bliver behandlet «

En stemme på Socialdemokratiet til regionsvalget
er en stemme på et stærkt, fælles sundhedsvæsen.
Det må aldrig blive pengepung, baggrund eller
bopæl, der afgør, hvordan du bliver behandlet.
Vi har meget at være stolte af i det danske
sundhedsvæsen. Hver dag yder mange tusinde
medarbejdere en kæmpe indsats for, at alle
patienter får en god og tryg behandling.
Ventetiderne er korte. Behandlingen har høj
kvalitet. Flere overlever alvorlig sygdom som kræft
og hjertelidelser.

Kræftpatienter i Danmark har ikke samme gode
overlevelse som i vores nabolande. Vi bliver flere
ældre og flere får en kronisk sygdom. Flere får en
psykisk sygdom – det gælder også børn og unge.
Og vi er stadig ikke gode nok til at forebygge
sygdom.
Socialdemokratiet sætter derfor fire mål for
et stærkere fælles sundhedsvæsen:

1

Alle danskere skal have en læge
tæt på deres hjem. Uanset hvor
i landet de bor.

2

Kræftpatienter skal have endnu
bedre behandling – til tiden. Så
flere overlever kræft.

3

Psykiatrien skal løftes, så
mennesker med psykisk sygdom kan få den behandling, de
har brug for. Især skal vi styrke
indsatsen for børn og unge.

4

Mennesker med kroniske
lidelser skal have bedre hjælp.
Og behandlingen skal foregå i eller
tæt på hjemmet.

I regionerne og Folketinget arbejder Social
demokratiet for at realisere de fire mål. For at skabe
et endnu bedre sundhedsvæsen for patienterne.

1. ALLE SKAL HAVE EN LÆGE TÆT PÅ,
HVOR DE BOR

De fleste patienter har et godt møde med
sundhedsvæsenet. Men der er stadig vigtige
udfordringer at tage fat på.

Når man bliver syg, skal man hurtigt og nemt
kunne komme til lægen og få hjælp. Derfor vil
Socialdemokratiet arbejde for, at alle danskere har
en praktiserende læge. Danmark er ganske enkelt
for lille et land til store forskelle.

Ikke alle danskere har en praktiserende læge.

Regionerne har gjort en brav indsats at sikre læger
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til alle. Men der er behov for nye tiltag for at
tiltrække praktiserende læger til områder med
lægemangel. Socialdemokratiet vil uddanne flere
praktiserende læger. Så mange af
uddannelsesstillingerne som muligt skal oprettes i
områder med lægemangel. Vi vil også etablere nye
lokale sundhedshuse, hvor forskellige faggrupper
som f.eks. læger, sygeplejersker, psykologer og
fysioterapeuter arbejder side om side. Sådan
skaber vi stærke tværfaglige miljøer, som især
tiltrækker de unge læger. Det giver tryghed for
borgerne. Fordi hjælpen er tæt på, når man har
brug for det.

2. FLERE SKAL OVERLEVE KRÆFT
Hvert år bliver knap 40.000 danskere ramt af kræft.
Det er ikke bare statistik, der er rigtige mennesker
bag tallene. Kampen mod kræft kan være hård og
opslidende. Ikke kun fysisk, men også mentalt. Her
er pårørende en uvurderlig støtte. Derfor skal vi
ikke kun hjælpe den kræftramte. Vi skal også give
bedre hjælp til de pårørende.
Heldigvis overlever flere og flere danskere kræft.
Det kan vi være stolte af. Men vi er ikke i mål.
Socialdemokratiet vil styrke kræftbehandlingen.
Det danske sundhedsvæsen skal være blandt de
første til at tage nye og mere effektive
behandlinger i brug. Vi vil investere og forske i nye
og bedre behandlinger i kampen mod kræft. Og så
vil vi styrke forebyggelsen, så færre får kræft.

Udviklingen skal vendes. Så færre bliver psykisk
syge. Vi skal styrke de forebyggende indsatser. Der
skal sættes ind, inden psykisk mistrivsel udvikler sig
til psykisk sygdom. Det giver bedre liv.
Socialdemokratiet vil især styrke den tidlige indsats
for børn og unge. Vi skal reagere, når vi oplever
børn og unge, der mistrives. Der skal være hjælp at
hente. Og nogen at tale om sine problemer med.

4. BORGERE MED KRONISK SYGDOM
SKAL HAVE BEDRE HJÆLP
Omkring hver tredje dansker lever med én eller
flere kroniske sygdomme. Mange endda uden at
vide det. Jo tidligere den kroniske sygdom opdages,
jo hurtigere kan man som patient komme i den
rette behandling. Det øger chancerne for, at
sygdommen ikke forværres. Det giver bedre
livskvalitet. Derfor skal vi sætte mere målrettet ind
for at forebygge, at borgere med særlig høj risiko
udvikler en kronisk sygdom.
Borgere med kronisk sygdom er ofte i kontakt med
sundhedsvæsenet. Derfor skal kronisk syge så vidt
muligt behandles hjemme. Eller tæt på, hvor de
bor. Kronisk syge med flere sygdomme skal have
bedre hjælp til at finde rundt i sundhedsvæsenet.
Vi skal sikre, at den næste hånd har fat i patienten,
inden den første hånd giver slip.

3. STYRKET INDSATS FOR MENNESKER
MED PSYKISK LIDELSE
Flere og flere får psykisk sygdom. Nogle rammes i
en kortere periode. Andre kæmper med psykisk
sygdom gennem hele livet. Dem skal vi tage langt
bedre hånd om. Socialdemokratiet vil styrke
psykiatrien. Så alle patienter med psykisk sygdom
får den behandling, de har brug for.
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