
Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune 

 
Velfærd først 
 
Vi vil sætte velfærden først og skabe lige muligheder for alle.  
 

• Det betyder, at vi vil prioritere det gode børneliv. I daginstitutioner og skoler skal der være fokus 
på udvikling, trivsel og læring for alle børn og unge. Det indebærer, at vi som kommune skal 
være på forkant og udbygge vores daginstitutioner og skoler, så der er optimale og tidssvarende 
forhold samt rammer, der passer til lokalområdernes udvikling og som giver optimale 
arbejdsforhold for de ansatte.   

 

• Det betyder, at alle seniorer skal have mulighed for at vælge det aktive seniorliv og de 
fællesskaber, der følger med.  

 

• Det betyder, at vi vil prioritere en værdig pleje og omsorg for de ældre. De der har brug for hjælp 
til at klare sig i hverdagen, skal have hjælpen. Vores ældre fortjener en tryg alderdom. 
 

• Det betyder, at de sårbare og mest udsatte borgere skal mødes med respekt og ligeværdighed. Vi 
vil arbejde for at skabe optimale rammer og vilkår. Vores mål er at sikre, at alle borgere får den, 
for dem, bedst mulige tilværelse.  
 



• Det betyder, at Silkeborg Kommune skal være en attraktiv kommune for de unge. Der skal være 
mulighed for at leve et lokalt ungdomsliv med uddannelse, trivsel og kreativitet. Derfor vil vi 
arbejde for at understøtte og udvikle de lokale uddannelser.  

 

Sund vækst og udvikling i alle lokalområder  
 

• Vi vil arbejde for udvikling og vækst i hele Silkeborg Kommune. Væksten skal være sund og 
afbalanceret. Det betyder kort og godt, at vi ikke udbygger lokalområderne mere end de kan 
holde til. 
  

• Vi mener, at borgernær infrastruktur, altså trafikforhold, skoler og institutioner, skal være 
planlagt og på budgettet når et lokalområde udvikles.  
 

• Vi skal have øje for den store sammenhæng i hele kommunen. Vi skal derfor begynde at tænke 
mere på tværs af vores fagområder når vi taler om vækst og byudvikling, så vi i højere grad kan 
være på forkant med udviklingen i Silkeborg kommune. Sund vækst kræver rettidig omhu.  

 

Økonomisk ansvarlighed og gennemsigtighed 
 
Vi vil arbejde for en sund og ansvarlig økonomi i Silkeborg Kommune.  

 

• Det indebærer, at vi i højere grad end i dag skal planlægge langsigtet og prioritere i den 
kommunale drift, så der er balance i kommunens økonomi.  

 

• En sund økonomi skaber rum for investeringer. Dette giver mulighed for at planlægge langsigtet, 
og er helt afgørende for at kunne løfte den borgernære velfærd.  

 

Silkeborg Kommune som grøn foregangskommune 
 

• Silkeborg Kommune skal gå forrest i klimakampen lokalt. Vi vil samle virksomheder og borgere 
om fælles klimaløsninger til glæde og gavn for os alle.  
 

• Vi skal passe på vores smukke natur - skovene, vandløbene og søerne - samt sikre en respektfuld 
balance mellem natur og mennesker  

 

Vi vil styrke sundheden i Silkeborg Kommune 
 

• Vi vil understøtte borgerne i at leve et, for dem, godt og sundt liv, både fysisk og mentalt.  
 

• Vi vil styrke det nære sundhedsarbejde. Der skal være mere samarbejde mellem praktiserende 
læger, kommune og region med udgangspunkt i den enkelte borger. Vi tror på, at dette giver 
flere borgere muligheden for at leve et bedre liv.   
 

• Vi vil arbejde for at komme uligheden i sundhed til livs. Derfor vil vi understøtte de muligheder 
og tilbud, der motiverer borgerne til at deltage i sundhedsfremmende fællesskaber i Danmarks 
Outdoorhovedstad.  

 
 

Et rigt og mangfoldigt kultur-, fritids- og idrætsliv – hele livet igennem  



 

• Vi vil prioritere et rigt og mangfoldigt kultur-, fritids- og idrætsliv, der favner bredt og skaber 
mulighederne for at leve det gode liv i hverdagen.  
 

• Vi holder meget af breddeidrætten, der har den særlige kvalitet, at den er åben for alle borgere 
og skaber fællesskaber på tværs uanset økonomisk formåen.  

 

• Deltagelse i kultur-, fritids- og idrætstilbud skal være en mulighed for alle borgere i hele Silkeborg 
Kommune. Vi skal gøre det lettere for borgerne at deltage. Det betyder, at foreningslivet og 
frivilligheden skal have optimale vilkår.   

 

Vækst og udvikling i Erhvervslivet i Silkeborg Kommune 
 

• Silkeborg Kommune ligger centralt i regionen, og det skal vi være endnu bedre til at udnytte.  
 

• Et stærkt lokalt erhvervsliv er grundlaget for et godt arbejdsmarked i vores kommune. Derfor vil 
vi gøre det nemt at drive virksomhed og være iværksætter i hele Silkeborg Kommune.  
 

• Silkeborg kommune skal være en aktiv medspiller og styrke samarbejdet mellem 
arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne.  

 

Et rummeligt arbejdsmarked med plads til alle  
 

• At arbejde giver følelsen af at bidrage, at være en del af et fællesskab og kunne klare sig selv. Det 
kan have store konsekvenser for den enkeltes livskvalitet at stå uden for arbejdsmarkedet og de 
fællesskaber der medfølger. 
 

• Derfor vil vi arbejde for, at dem der kan arbejde kommer i beskæftigelse. Borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet skal også have en mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet og bidrage 
med det de kan.  
 

• Vi vil stille skarpt på vores udfordringer på arbejdsmarkedsområdet og prioritere ressourcerne 
derhen, hvor de gør mest gavn. Vores mål er at sikre en høj beskæftigelse i Silkeborg Kommune.   

 

 


