
LO-Randers og kommunens vigtigste politiske partier, Socialdemokratiet, Beboerlisten og SF, er 
blevet enige om et fælles minimumsvalgprogram 

LO-Randers og nedenstående politiske partier og lister har aftalt, at følgende forhold vil blive gennemført, 
såfremt det politisk er muligt at skaffe flertal herfor efter det kommende valg til kommunalbestyrelse i Ny 
Randers Kommune den 15. november 2005. 

 
På denne baggrund vil LO-Randers give de nævnte partier/lister sin støtte og anbefale sine medlemmer at 
stemme på de nævnte partier/lister. LO-Randers vil ligeledes yde økonomisk støtte til valgkampen. 

• Et kommunalt Job-center skal have status af et såkaldt B-jobcenter. Skulle der forud været truffet 
beslutning om et C -jobcenter i kommunen, vil det blive ændret til et B-jobcenter straks det er muligt. 
Generelt er vi modstandere af jobcentre. 

• Det sikres, at alle offentlige udbudte arbejder vil indeholde krav om, at arbejdet udføres på ordinære 
danske overenskomstmæssige vilkår. 

• Alle nuværende kommune opgaver vil principielt blive friholdt for udlicitering. Der skal ske overvejelser om 
indlicitering at væsentlige områder. 

• Ingen faste kommunale jobs må erstattes af løntilskudsjob. Vi vil forhindre at et generelt kommunalt 
serviceløft, sker via løntilskudsjob. 

• Det vil blive sikret, at samtlige medarbejdere, ansat i Ny Randers Kommunen, gennem sine 
tillidsrepræsentanter og gennem MED-udvalg, vil blive inddraget i beslutninger før disse træffes, ligesom der 
skal sikres en betydelig bedre demokratiproces for alle ansatte. 

• Integrationspolitikken i Randers kommune skal virkeliggøres og præciseres. Sammensætningen af antallet 
af ansatte i Randers kommune bør afspejle sammensætningen i resten af samfundet. 

• Der vil blive arbejdet for en progressiv erhvervspolitik, med det formål at skabe en stor og bred 
beskæftigelse i hele kommunen. Eksempelvis: 
Bedre reklame for vores store virksomheder fra kommunens side? Erstatte Erhvervsrådet med et udvalg 
direkte under borgmesteren? 

• Kvaliteten i folkeskolerne skal sikres og forbedres, og vi vil understøtte de skoler der er. 

• Der arbejdes på billigere daginstitutionspladser og dagpleje – herunder SFO-ordninger -, ligesom der vil 
blive arbejdet på at alle borgere med behov tilbydes pasningsgaranti. 

• Kvaliteten i kommunens ældrepleje fastholdes og søges forbedret 

• Der bakkes op bag alle initiativer til sikring af nuværende huslejeniveau — herunder opbakning til 
huslejenævnes arbejde og bevarelse af reglen om omkostningsbestemt husleje. 

• Der vil ikke blive givet opbakning til salg af almennyttige boliger. 

• Der skal arbejdes for at de borgere der ønsker det, får mulighed for et generelt arbejdsmarkedsrettet 
uddannelsesløft. 

• Der vil blive sikret borgerne optimal mulighed for deltagelse i aften- og daghøjskoler 



• Den kollektive trafik i Ny Randers kommune vil blive søgt udbygget og forbedret — evt. med forsøg med 
gratis buskørsel. 
Der skal sikres en ordentlig infrastruktur i forhold til kommunens arbejdspladser, så alle kan komme til og fra 
arbejde med offentlige transportmidler — herunder om nødvendigt opbakning til at en ny trafikforbindelse 
over Randers Fjord, helst gennemføres som en tunnel. 

• Der vil blive sikret et betydeligt bedre miljø og en renere kommune 

underskrevet af LO-Randers, Socialdemokratiet, Beboerlisten og SF 

 


