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ATTRAKTIV KOMMUNE 
AT BO, LEVE OG ARBEJDE

Attraktivt for nuværende og kommende 
borgere
Vi har fokus på at udvikle den kommunale service og at 
skabe gode vilkår for erhvervslivet for derigennem at sikre 
vækst og attraktive jobs, samt udvikle og nytænke paletten 
af aktiviteter og fritidstilbud. Dette arbejde skal ske i samar-
bejde med kommunens borgere.

Udvikling af byer
Vi skal tænke i udvikling af kommunens fire hovedbyer: Ar-
den, Hadsund, Hobro og Mariager. Sammen med Kattegat-
kysten skal de fire byer fungere som vækstlokomotiver for 
hele kommunen og udvikles med udgangspunkt i byernes 
unikke, individuelle styrker og i sammenhæng med deres 
opland. By og opland er hinandens nødvendige forudsæt-
ninger, og stærke byer er et nødvendigt grundlag for hele 
kommunen. Udviklingen skal foregå med tanke på frem-
tiden. Nybyggeri skal derfor være grønt og bæredygtigt og 
med fokus på fællesskab, så det afspejler fremtidens efter-
spørgsel på boligmarkedet.

Internetforbindelse
En væsentlig forudsætning for både bosætning og effektiv 
drift af virksomheder er hurtig og driftssikker internetforbin-
delse i hele kommunen. Det er et klart mål, som vi allerede 
er på vej til at opnå.

Lokal stolthed
Vi skal være stolte af at bo i vores område og alle sammen 
være gode ambassadører. Det er den bedste markedsføring, 
vi kan få, som selvfølgelig skal kombineres med en målret-
tet kommunal markedsføring. Markedsføringen skal tage 
udgangspunkt i de enkelte byer og områders styrker, som 
er meget forskellige. Det skal vi turde fortælle og synliggøre. 
F.eks. har landdistrikterne vist sig som et attraktivt sted at 
leve – i en periode hvor mange har arbejdet hjemmefra, har 
man i landdistrikterne nydt godt af at have naturen lige uden 
for døren.

Unge tilbage til kommunen
Nogle af de borgere, vi ønsker at tiltrække, er unge, der tid-
ligere har forladt kommunen for at uddanne sig. Her skal vi 
have fokus på at bevare tilknytningen til de unge og gøre det 
attraktivt for dem at bosætte sig i Mariagerfjord Kommune 
efter endt uddannelse.

Socialdemokratiet arbejder fortsat for, at Mariagerfjord Kommune skal være en 
attraktiv bosætningskommune for nuværende og kommende borgere. Her skal 
være attraktivt at bo, leve og arbejde.

DEN KOMMUNALE 
SERVICE UNDER LUP

Den kommunale labyrint
Det kommunale system er en kompleks størrelse, og det kan 
være vanskeligt for den enkelte borger at navigere rundt. Vi 
mener derfor, at der er brug for at tænke anderledes. Når 
man som borger står i en sårbar situation, skal man ikke selv 
finde rundt mellem de forskellige kontaktflader, men i stedet 
møde en tovholder, der tager ansvar og guider videre rundt 
i systemet.

Flere skræddersyede løsninger
Det er kommunens opgave, at borgeren oplever mening og 
sammenhæng i opgaveløsningen. Vi ønsker mere borger-
inddragelse. Borgeren skal mødes positivt, og i samspil med 
borgeren skal der rettes et meningsfyldt og helhedsoriente-
ret fokus på opgaveløsningen. Det skal være opgaven, der 
definerer strukturen, og ikke omvendt. 

Flere forløb med en gennemgående 
sagsbehandler
Mange skift af sagsbehandlere under et forløb kan opleves 
som en stor belastning for borgeren, der hele tiden skal star-
te forfra med en ny sagsbehandler. Vi vil undersøge mulighe-
der for at sikre flere forløb med en gennemgående sagsbe-
handler, samt hvordan vi kan sikre borgeren ved overgange 
og skift. 

Skriv, så vi kan forstå det
Vi ønsker bedre og mere gennemskuelig sagsbehandling. 
Borgerne skal ikke modtage uforståelige breve. Sprog, be-
slutninger og den sagsbehandling, der ligger bagved, skal 
være gennemsigtige og til at forstå.

I Socialdemokratiet vil vi gerne udfordre den måde, hvorpå vores kommunale sy-
stem er opbygget. Vi vil skabe løsninger, der fungerer i praksis, og som er forståe-
lige for borgerne.

32

SOCIALDEMOKRATIET MARIAGERFJORD
Valgprogram 2022 - 2025

SOCIALDEMOKRATIET MARIAGERFJORD
Valgprogram 2022 - 2025



FREMTIDENS 
ERHVERVSKOMMUNE

Forpligtende samarbejde 
Samspil mellem det private og det offentlige kan til tider 
være afgørende for en bedre service over for kommunens 
borgere. Vi ønsker derfor at styrke dette samarbejde og til-
lidsforhold mellem det offentlige og det private. Virksomhe-
der har mange forskellige udfordringer, som skal løses i en 
fart. Vi ønsker at arbejde tæt sammen med virksomhederne, 
så vi bedst muligt kan imødekomme deres problemstillinger 
og udnytte det lokale engagement.

Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstid er afgørende for, hvor hurtigt en virk-
somhed kan komme i gang med nye projekter samt kom-
me videre med byggeri, udvidelser osv. Sagsbehandling i 
kommunen afhænger af lovbestemt dokumentation, men 
det afhænger også af relationer og dialog. Sagsbehandlings-
tiden kan sikkert forkortes, hvis vi taler med hinanden om 
problemet med det samme. Vi vil arbejde for differentieret 
og effektiv sagsbehandling, der kan nedbringe ventetiden 
for virksomheder.

Den grønne dagsorden
I Mariagerfjord Kommune er der flere og flere virksomheder, 
som arbejder med at implementere bæredygtighedsprincip-
per i deres produktion. Vi vil gerne have endnu flere grøn-
ne arbejdspladser. Derfor vil vi undersøge, hvordan vi kan 
sikre fortsat udvikling på bæredygtighedsområdet. Samtidig 

skal vi sørge for, at alle virksomheder har den nødvendige 
arbejdskraft, der kan imødekomme den grønne omstilling. 
Vi skal gøre det overskueligt for den enkelte virksomhed at 
tilvejebringe de kompetencer, der kan sikre konkurrence-
dygtighed i fremtiden. 

Iværksætteri
Vores iværksættere skal have de bedste betingelser for at 
komme i gang. Vi vil derfor have fokus på, hvilke tiltag der 
skal til, for at iværksætteri kan folde sig helt ud. Vi vil også 
se på, om man kan skabe interesse for iværksætteri på sko-
ler og uddannelsesinstitutioner med henblik på at fremme 
iværksætteri i fremtiden. 

Turisme
Der kommer flere og flere turister til Mariagerfjord Kommu-
ne. F.eks. tiltrækker Østkysten mange turister med sin smuk-
ke natur og talrige udflugtsmuligheder, ligesom Mariager og 
Hobro tiltrækker mange dagsturister. Vi ønsker at udvikle på 
turismen og vil undersøge, hvordan vi kan gøre det bedre. 
Det lokale islæt skal promoveres endnu mere i fremtiden. 
Der er altid kamp om turisterne. Derfor skal vi have fokus 
på, hvordan vi kan fastholde plads til forskellige tilbud fra by 
til by i kommunen. Vi vil se på, hvordan vi bedst kan holde 
fast i områdets særpræg, samt hvordan vi bedst kan udnytte 
vores lokale turistmuligheder.

Mariagerfjord skal være en kommune, hvor virksomheder og iværksættere kan 
udleve drømmene. Socialdemokratiet vil derfor skabe de bedste rammer for at 
etablere og drive virksomheder.

KOMMUNEN SOM 
ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL 
ARBEJDSPLADS

Vi skal fastholde vores dygtige 
medarbejdere 
Mariagerfjord Kommune er i dag arbejdsplads for mange 
dygtige og engagerede medarbejdere, der har en kæmpe 
kontaktflade til borgerne og dermed er kommunens ansigt 
udadtil. Kontakten til borgerne skal være præget af kvalitet 
og høj service, hvilket kun sker ved, at kommunen er en at-
traktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, er stolte af 
deres arbejde og har et højt fagligt niveau.  
 
Fokus på kultur, samarbejde og 
synlig ledelse
Det er vores mål, at Mariagerfjord Kommune skal være en 
arbejdsplads med arbejdsglæde, tillid, åbenhed, dialog, flek-
sibilitet og høj faglighed, som sikrer udvikling af de ansat-
tes kompetencer og trivsel. Vi vil arbejde på større åbenhed 
mellem medarbejdere, ledere og politikere. Ligeledes har vi 
fortsat fokus på ligestilling.

Indflydelse på eget arbejde og 
meningsfulde opgaver
Medarbejderne i kommunen skal ses og høres, og opgaver-
ne skal være meningsfulde. Medarbejderne skal have indfly-
delse på eget arbejde og derved føle ejerskab for deres ar-
bejde og for kommunen som helhed. Ligeledes skal vi have 
ryddet op i overflødig dokumentation.
 
Rummelig og mangfoldig arbejdsplads
Kommunen skal tage socialt ansvar og favne bredt – også 
uddannelsesmæssigt. Mariagerfjord Kommune skal være en 
rummelig og mangfoldig arbejdsplads med plads til folk med 
f.eks. nedsat erhvervsevne. Kommunen skal desuden sikre 
uddannelsesmuligheder for unge i form af elev- og læreplad-
ser.

I Socialdemokratiet ønsker vi at udvikle Mariagerfjord Kommune som en arbejds-
plads med arbejdsglæde, rummelighed og mangfoldighed. På den måde kan vi 
sikre kvaliteten i den kommunale service. 
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ALDER, SYGDOM ELLER 
HANDICAP SKAL IKKE STÅ 
I VEJEN FOR DET GODE LIV

Selvbestemmelse i eget liv
Den enkelte borger skal være selvbestemmende i eget liv. 
Vores tilbud skal først og fremmest bygge på respekt og vær-
dighed. Der skal tages udgangspunkt i den enkeltes ressour-
cer, behov og ønsker. Vi skal gøre alt for at bistå med hjælp til 
selvhjælp, men når man ikke længere kan klare sig selv, skal 
man vide sig i trygge hænder i de kommunale tilbud.

Flere kollegaer til vores dygtige 
medarbejdere
Vi ønsker, at flere skattekroner går til varme hænder i æld-
replejen. Vi vil sikre løbende opkvalificering af personalet og 
fremme den gode arbejdsplads. Det kræver, at alle medar-
bejdere har adgang til god ledelse og faglig sparring. Vi vil ar-

bejde for bedre normering og organisering på kommunens 
plejecentre. Ligeledes vil vi byde alternative fagligheder vel-
kommen, der kan tilføre nye, anderledes og forebyggende 
tilgange. Vi vil støtte og arbejde for lokale forsøgsordninger, 
som vi gjorde med musikterapi, der i dag er udbredt både i 
hjemmeplejen og på plejecentre.

Den gode alderdom
Hvad enten man bor i eget hjem eller på kommunens pleje-
hjem, skal vi arbejde for den gode alderdom. Der skal sikres 
trygge rammer om den sidste del af livet. Beboere på ple-
jecentre skal have tilbud om at inddrages i praktiske gøre-
mål, og der skal dufte af mad og hjemlig hygge. Vi fastholder 
derfor, at der skal laves mad på alle plejehjem. Plejecenteret 
skal kunne rumme alle ældres aktive liv. Vi vil arbejde for, at 
der skabes fælles miljøer, hvor mennesker mødes på tværs 
af generationer. Vi ønsker at se på kriterierne for at få tildelt 
en plejehjemsplads. Vi bør f.eks. overveje, om faktorer som 
ensomhed skal tages i betragtning.

Demensområdet
På demensområdet skal der fortsat være støtte og aflastning 
til pårørende så tidligt som muligt i forløbet. I dag er pleje-
center Skovgården i Hadsund kommunens demenscenter. 
Vi vil arbejde på at etablere et demenscenter i Hobro.

Handicapområdet
På handicapområdet er det vigtigt, at borgeren ses som eks-
perten i sit eget liv. Vi vil arbejde for, at der sikres sammen-
hæng i de tilbud, som mennesker med handicap kan benytte 
sig af. Tilbuddene skal passe til den enkelte, så vedkommen-
de aktivt kan tage del i at fremme egen sundhed, trivsel og 
deltagelse i samfundslivet. Vores botilbud skal være en inte-
greret og aktiv del af det omgivende nærmiljø. Vi vil sikre, at 
alle med handicap får tilbud om gode og udviklende beskæf-
tigelsestilbud.

Boligformer
Vi skal turde at eksperimentere med boligformer. Vi ønsker 
at inddrage borgerne i at skabe boliger for ældre, syge og 
mennesker med handicap eller boliger for generationer. Al-
ternative og fleksible boligformer skal have attraktive place-
ringer i lokalområderne. 

I Socialdemokratiet arbejder vi for, at alle i Mariagerfjord Kommune har mulighed 
for et liv med tryghed, respekt og selvbestemmelse, uanset alder, sygdom eller 
handicap.

Bedre livskvalitet med fleksible 
sundhedsløsninger
Der skal være mulighed for at se borgernes forskellige be-
hov, så alle har mulighed for et sundt liv. På sundhedsom-
rådet vil vi støtte forebyggende initiativer, blandt andet i for-
hold til oplysning om kost, rygning, alkohol og motion. For 
den ældre borger er indhold og værdighed i hverdagen afgø-
rende for mental, social og fysisk sundhed. Vi ønsker derfor 
at sætte fokus på rehabilitering på plejeområdet, hvor bor-
geren inddrages og får mulighed for individuelle løsninger. 
Den rehabiliterende tilgang kan også i større grad tænkes 
ind på handicapområdet.

Børn og unge
En sund barndom har stor betydning for trivsel i ungdom-
men og for at udvikle et sundt voksenliv. Derfor skal sund-
hedsindsatser starte, allerede inden barnet er født, ligesom 
de skal følges op igennem opvæksten. Den tidlige indsats 
skal sikre, at udsatte børn og familier får den hjælp, der er 
behov for, så ingen oplever at blive tabt i systemet. Børn og 
unge har i stigende grad mentale udfordringer. Vi vil sikre 
rammerne for, at de også kan at udvikle et godt og sundt 
voksenliv.

Lighed i sundhedsindsatsen
Lige adgang til sundhedsvæsnet giver ikke lighed i sundhed. 
Vi skal sikre, at alle, uanset ressourcer, kan finde den rette 
vej til bedre sundhed. Derfor vil vi arbejde for, at den fore-
byggende indsats også når ud til særligt udsatte borgere og 
borgere med psykiatriske problemer.

Ensomhed
Ensomhed påvirker sundheden, og som en del af den fore-
byggende indsats skal vi derfor gå ind i arbejdet omkring en-
somhed. Ensomhed må ikke blive et tabu. Vi skal invitere til 
åbenhed og give den enkelte mulighed for at række ud. Her 
forestiller vi os personligt opsøgende arbejde som en start, 
skarpt fulgt op af netværksskabende aktiviteter.

Aktivt udeliv
Vi er allerede kommet langt med det aktive udeliv. Vi vil sta-
dig arbejde for flere cykelstier i hele kommunen, hvilket vil 
skabe trafiksikre veje både til skole og arbejde samt for mo-
tionister og turister. Vi vil have flere grønne områder med 
f.eks. træningsredskaber og spil, hvor borgerne inspireres til 
at komme ud og være aktive. Mange har allerede opbygget 
sunde vaner i Corona-tiden. Disse vaner skal næres af gode 
faciliteter. Alle skal naturligvis have mulighed for at deltage i 
det aktive udeliv, hvorfor vi f.eks. vil arbejde for afmærkning 
af handicapvenlige vandrestier.

Foreningslivet 
Foreningslivet spiller en stor rolle i den sundhedsmæssige 
og forebyggende indsats for alle aldersgrupper. Vi vil arbejde 
for, at alle har råd til at deltage i idræts- og foreningslivet. Li-
geledes vil vi arbejde for at forbedre kommunens faciliteter, 
f.eks. samlingscentre hvor mangfoldige foreningsaktiviteter 
kan udleves.  

Socialdemokratiet vil arbejde for, at vi alle kan leve et liv med størst mulig fysisk, 
psykisk og socialt velbefindende. Derfor skal sundhed og forebyggelse tænkes 
sammen med blandt andet kultur og fritid, natur og miljø.

SUNDHED OG 
FOREBYGGELSE 
FOR ALLE
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TRIVSEL, UDVIKLING OG 
LÆRING FOR BØRN OG UNGE

God start på livet
Vi skal styrke den forebyggende indsats i barnets første leve-
år og i de 9 måneder, der går forud, så alle børn får en god 
og tryg start på livet. I mange tilfælde kan man forudse et 
barns liv ved at se på relationen mellem barn og forældre. Vi 
skal blive bedre til at spotte, række ud og støtte op om de fa-
milier, der af den ene eller anden grund er i vanskeligheder, 
og hvor relationen halter.

Alle børn har krav på det rigtige tilbud
Børn, der har behov for specialiserede dag- eller skoletilbud, 
skal naturligvis modtage dette. Børn må aldrig fastholdes i 
normaltilbuddet ud fra en økonomisk betragtning. I skolen 
kan to-lærer-ordning og specialtilbud på skolen være en løs-
ning i begrænset omfang, men må aldrig erstatte det specia-
liserede tilbud, hvis barnet har behov for dette. 

Mere tid og plads til hver enkelt elev
Undersøgelser viser, at for mange elever i klassen påvirker 
indlæringen negativt. Vi vil derfor fortsat arbejde for maks. 
24 elever i klassen, så der bliver mere ro og tid til det enkelte 
barn. Vi mener også, at det skaber bedre rum for opgaven 
med inklusion af børn med særlige behov.

Gå glad i skole
I dag er der alt for mange børn, der ikke trives i skolen. For 
nogle børn er skolelivet så svært, at de slet ikke møder op. 
Vi skal derfor sikre, at vi har skoler, hvor trivsel og læring er i 
højsædet. Alle børn skal føle sig som værdifulde deltagere i 
det sociale og faglige fællesskab.

Alle skal have ret og råd 
til at være med i fællesskabet
Fysiske og psykiske handicap kan stå i vejen for deltagelse i 
fællesskaber. Det vil vi gerne lave om på. Vi skal blive bedre 
til at lytte og finde individuelle løsninger, der giver mening for 
børn og unge med handicap og deres familier.

 
Unge og trivsel
Det kan være en stor udfordring at hjælpe et ungt menne-
ske, der føler sig udstødt og derfor søger uheldige bekendt-
skaber. Årsagerne kan være mange og forskelligartede. Det 
er vigtigt, at vi bliver bedre til at spotte mistrivsel, så vi kan 
støtte op om den unge og vedkommendes familie i tide.

 
Uddannelse
Vi ønsker at fremme Hobro som attraktiv uddannelsesby og 
dermed skabe en ny ambitiøs by- og kommuneidentitet. Vi 
er overbeviste om, at lokale uddannelsesmuligheder har stor 
indflydelse på bosætning og særligt tilbageflytning i forbin-
delse med videregående uddannelse. Vi ønsker at indgå et 
forpligtende og langsigtet samarbejde mellem kommunen, 
virksomheder og uddannelses-institutioner om at skabe et 
attraktivt uddannelsesmiljø. Samarbejdet skal ligeledes imø-
dekomme lokale virksomheders rekrutteringsudfordringer i 
forhold til kvalificereret arbejdskraft. 

Socialdemokratiet vil skabe rammerne for, at vores børn kan få den bedste start 
på livet. Vi vil investere i det gode børne- og ungeliv med fokus på kvaliteten i pas-
ningstilbud og en fortsat udvikling af folkeskolen. KULTUR OG FRITID SOM BINDELED 

FOR VORES FÆLLESSKABER

Kultur giver vækst
Et stærkt kulturliv giver omsætning i erhverv, bosætning og 
turisme, og det kan aflæses direkte på bundlinjen. Kultur er 
ligeledes med til at styrke velfærd, trivsel og sundhed. God 
kultur gør os livsglade, og vil man have et område i vækst, 
skal man have et stærkt kulturliv. Vi underbygger mangfol-
dighed, dannelse og velvære ved at bakke kulturen op, både 
i forhold til hverdagskulturen og i forhold til de store sports- 
og kulturbegivenheder, som tiltrækker sig opmærksomhed 
udefra.

Samarbejde
Kulturområdet er et godt udgangspunkt for at lave sam-
produktion og samskabelse. Vi støtter ideer, som kommer 
nedefra, da disse skaber ejerskab og opkvalificerer projek-
terne. En række kulturelle tilbud vil naturligt være mest kon-
centreret i de fire hovedbyer, men lige så vigtigt er det at 
bakke om ildsjælenes kulturtiltag i de små lokalsamfund. Vi 
skal alliere os med de mange gode frivillige og erhvervene 
for at nå de fælles mål om at samle og styrke kommunen. Vi 
er stolte af, at så mange engagerede frivillige har overskud til 
at gøre en forskel for andre. Derfor skal vi gøre det nemmest 
muligt at være frivillig. Det gælder i alle former for kulturak-
tiviteter, også idræt.

Fællesskab for alle
Kultur- og fritidsområdet er med til at sikre livskvalitet og 
medborgerskab og skal derfor være tilgængeligt for alle. 
Uanset social arv skal ingen stå uden for det fællesskab, som 
kultur- og fritidsområdet tilbyder. Fællesskab er særligt vig-
tigt i en tid, hvor flere føler sig ensomme. Vi skal gribe de 
ideer og initiativer, som kommer fra nye fællesskaber og 
hjælpe dem i gang. Vi ønsker først og fremmest at styrke 
bredden i idræts- og kulturlivet, men vi anerkender også, at 
eliten inspirerer og motiverer. Alle talentfulde børn skal have 
lige mulighed for at dyrke eliteidræt.

Fysisk og psykisk sundhed
Sundhed kan være både fysisk og psykisk, og derfor er det 
vigtigt, at vi understøtter begge. I forhold til fysisk sundhed 
har vi fokus på udbredelsen af idræt, så flere vælger et aktivt 
liv, ligesom vi vil sikre tilbud og faciliteter, der er målrettet 
forskellige borgeres behov. I forhold til psykisk sundhed vil vi 
understøtte kommunens museer og biblioteker, og vi ønsker 
at sikre kulturelle arrangementer som koncerter og teater 
for alle aldersgrupper.

Gode oplevelser
Vi vil sikre, at alle har mulighed for kulturelle oplevelser. Der-
for vil vi blandt andet støtte kulturelle aktiviteter i børneha-
ver, skoler og på plejehjem. Vores smukke natur giver også 
mulighed for oplevelser. Mariager Fjord rummer f.eks. stort 
potentiale for en række aktiviteter. Her ønsker vi at skabe 
gode havnemiljøer til gavn for både borgere og turister. Stier 
langs fjorden og andre naturskønne steder i kommunen er 
også vigtige for borgere og turister, og det er væsentligt, at 
stierne er tilgængelige for alle – også kørestolsbrugere.

Kultur handler om fællesskab, sundhed og gode oplevelser. Socialdemokratiet ar-
bejder for at styrke kultur- og fritidsområdet med fokus på at sikre livskvalitet for 
alle kommunens borgere.
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LEVENDE 
LANDSBYER

LOKALE EKSPERTER
I kommunens landsbysamfund er der velfungerende bor-
gerforeninger og forsamlingshuse, der sidder med uvurder-
lig viden om deres lokalmiljø. Denne viden skal bruges aktivt, 
og landsbyerne skal tages med på råd, når der er beslutnin-
ger på vej i deres områder. Vi har stor respekt for de aktivi-
teter og tiltag, der er søsat af byernes borgerforeninger og 
græsrødder. De initiativer, der kommer fra byen selv, er de 
mest levedygtige, og derfor skal vi understøtte dette arbejde.

FÆLLESSKAB
Det, at man kender sine naboer og de fleste mennesker i 
byen, udgør en stor tryghed. For at vedligeholde og styrke 
det gode naboskab skal kommunen kunne give støtte til by-
ernes udviklingstiltag og arrangementer. Vi ser fællesskabet 
som det bærende element i den særlige livsstil, det er at bo 
i en landsby. Derfor ønsker vi at støtte og vedligeholde tiltag 
som velkomstgrupper, der kan hjælpe til at sikre, at tilflyttere 
bliver boende og involverer sig i fællesskabet. 

IDENTITET
Hver landsby har sin egen identitet, og netop det særegne 
og specielle værdsætter vi meget. Det er også helt særligt at 
have naturen lige uden for døren, når man bor i en landsby. 
Vi skal hjælpe de enkelte landsbyer med at opretholde den-
ne identitet og passe på naturen, så det fortsat er attraktivt 
at bo i de mindre byer. At bygge eller købe hus i en landsby 
er ofte mere økonomisk overkommeligt end i en af kommu-

nens hovedbyer. Landsbyerne skal derfor fremstå som en 
attraktiv mulighed for tilflyttere. 51% af kommunens borgere 
bor i landdistrikter. Vi vil sikre, at kommunens markedsføring 
også omfatter landdistrikterne.

MOBILITET
Kollektiv transport i landdistrikterne kan være svært at op-
retholde. Samtidig har kun 70-75% af befolkningen i vores 
kommune adgang til en bil. Derfor er det vigtigt, at vi også 
fremover tør at forsøge os med transport og mobilitet, og 
vi skal trække på erfaringer fra de forsøg, som kommunen 
har lavet i landdistrikterne. Mange lokalområder står uden 
tvivl med dilemmaet med tomme busser på den ene side 
og behov for transport til skole og arbejde på den anden. 
Vi anerkender dette dilemma og er klar til politisk handling. 

BOLIGBYER
Kommunens landsbyer er i stigende omfang blevet boligbyer 
uden egen skole og anden service. Vi mener ikke, at yderlige-
re centralisering er den rigtige vej at gå. Derimod vil vi udvik-
le områderne og støtte landsbyerne i deres egen udvikling. 
Flere og flere virksomheder er uafhængige af traditionel in-
frastruktur. Disse virksomheder bør få lov til at lokalisere sig 
i landsbyer – selvfølgelig med regler om støj og øvrige gener, 
som skal overholdes. Ligeledes kan der etableres alternative 
boformer i landsbyerne. Ældre-bofællesskaber er et oplagt 
sted at starte. Vi vil også støtte og fremme storparceller med 
plads til dyrehold eller andre aktiviteter.

Socialdemokratiet vil understøtte udviklingen i kommunens landsbyer, så det fort-
sat er attraktivt at bosætte sig i de mindre byer, hvor man både er tæt på naturen 
og hinanden.

En bæredygtig fremtid
Der er tre store kriser i forhold til FN’s Verdensmål, som 
vi også i Mariagerfjord skal håndtere: klima, ressourcer og 
biodiversitet. Vi skal handle klogt og i tide, idet der ofte kan 
findes løsninger, som kan reducere flere af de tre kriser. Vi 
vil arbejde for, at vi alle tager ansvar. Vi skal gøre det let for 
borgere og virksomheder at leve bæredygtigt, og vi skal være 
gode til at forklare hvorfor. Derfor skal vi også involvere bor-
gerne, f.eks. gennem det nuværende Naturråd og måske et 
kommende Klimaråd. Vi er klar over, at det ikke er gratis at 
sikre den nødvendige fremdrift, men det vil blive dyrere at 
betale for skaderne, hvis vi ikke handler i tide. Dels skal kom-
munen investere i udførelsen, ligesom vi skal sikre private og 
nationale investeringer samt investeringer fra EU. 
 
Klimahandleplan
FN’s Klimapanels netop udsendte rapport viser, at der skal 
handles nu for at begrænse temperaturstigningerne. I løbet 
af 2022 skal vi i Mariagerfjord Kommune i gang med at lave 
en klimahandleplan for at reducere vores forbrug af energi 
på transport, produktion og bygninger samt vores ressour-
ceforbrug. Vi vil også arbejde for, at vi får lavet handleplan 
for at håndtere især oversvømmelser fra nedbør og stigende 
vandstand. Ikke mindst vil vi arbejde for, at planerne priorite-
res og gennemføres. Vi skal have lagt planer for energianlæg 
i form af vindmøller, solceller og biogasanlæg, som kan un-
derstøtte fremtidens forbrug af el. Her skal vi finde en god 
balance, hvor vi både sikrer den nødvendige energiforsyning 
og tager hensyn til naboerne til de store anlæg. Vi har be-
sluttet fremover at arbejde med klimavenligt og bæredygtigt 
byggeri samt renovering af kommunens bygninger. Ligele-
des skal vi i de kommende år blandt andet hjælpe med at få 
placeret ladestandere til elbiler og omlægge den kollektive 
trafik til el og brint. 
 
Ressourceanvendelse
Affald er en værdifuld ressource. For at udnytte denne res-
source kommer vi i de kommende år til at sortere vores af-
fald i flere fraktioner. Her skal vi hjælpe borgere og virksom-
heder og gøre det så nemt som muligt. Vores grundvand er 
en anden særlig ressource, vi skal passe på. Det er vigtigt, 
at vi sikrer den fremtidige beskyttelse af grundvandet, og vi 

vil gerne mere, end vi kan få gennemført nu. Efter pres fra 
os har byrådet besluttet at købe mere bæredygtigt ind ved 
at stille krav til leverandører om, at varerne holder længere, 
kan repareres og er nemmere at sortere til genbrug.

Biodiversitet til glæde for natur 
og mennesker
Naturen i Danmark har det svært, og det er desværre også 
tilfældet i vores smukke kommune. Efter års pres fra men-
neskelig aktivitet forsvinder mange arter. Dette skal vi mod-
virke i kommunens biodiversitetsplan. Vi skal stoppe tilba-
gegangen og skabe mere natur og biodiversitet. Ligeledes 
skal vi have reduceret udledningen af spildevand til Mariager 
Fjord og Kattegatkysten, både af hensyn til naturen og bade-
vandskvaliteten. Kommunens natur skal sikres bedre vilkår. 
Det giver også trivsel og livskvalitet til borgerne at komme ud 
og opleve naturen. Her kan vores kommune gøres endnu 
smukkere, f.eks. med blomsterenge på offentlige arealer og 
blomsterrige rabatter langs vejene.
 

Socialdemokratiet arbejder for, at Mariagerfjord Kommune skal være en mere bæ-
redygtig kommune, der bygger på både økonomisk, social og miljømæssig bære-
dygtighed.

EN GRØN OG BÆREDYGTIG 
KOMMUNE OMGIVET AF 
DANMARKS SMUKKESTE NATUR
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