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• Partierne er stærkt optaget af, fortsat at sikre et Randers byråd, der samarbejder i gensidig 

respekt, lydhørhed og med gennemsigtighed om de store opgaver, der skal løses i Randers 

kommune. 

• Tillid er et gennemgående tema for partierne. Partierne vil i den kommende periode 

igangsætte et arbejde der giver større rum til ledere og medarbejdere på de enkelte 

arbejdspladser for løsning af opgaverne. 

• Bæredygtighed - uanset om det er økonomisk, socialt eller miljømæssigt - er en 

grundforudsætning for et velfungerende samfund - der også tager hensyn til fremtidens 

generationer. Denne brede definition af bæredygtighed vil partierne søge at lægge som 

ramme om beslutningerne i den kommende byrådsperiode. 

• Partierne er optaget af en sund økonomisk drift af Randers Kommune. Sund økonomisk drift 

giver selvbestemmelse og mulighed for at opfylde de politiske prioriteringer. 

• Partierne er enige om at styrke folkeskolerne (herunder specialundervisning) og give den 

enkelte skole mere frihed og plads til udvikling. 

• Partierne er enige om, at ældreområdet de kommende år skal have fokus på demens, 

pårørendesamarbejde, fastholdelse og rekruttering af medarbejdere samt det gode ældreliv 

med sociale relationer, træning, rehabilitering - og boliger og boformer til alle behov. 

Derudover arbejde for mere genkendelighed blandt medarbejderne. 

• Partierne er meget optagede af den grønne dagsorden, således at Randers Kommune kan 

give sit stærke bidrag til en renere og mere bæredygtig verden. Det betyder mere 

naturgenopretning, forbedring af biodiversiteten, beskyttelse af drikkevandet, fokus på 

cirkulær økonomi, klima- og miljøhensyn i indkøbspolitikken, energirenoveringer samt 

attraktive og grønne transportløsninger. Derfor oprettes et §17, stk. 4 udvalg der skal rådgive 

om tværgående bæredygtig udvikling Randers Kommune samt Flodbyen. 

• Flodbyen Randers skal præges af kvalitet, bæredygtighed, blandet bebyggelse, lys, luft og 

adgang til vandet for alle. 

• Partierne er enige om fastholde beslutningen om en klimabro og forlængelse af 

Ringboulevarden. 

• Partierne er enige om fortsat at prioritere en styrkelse af Randers Midtby. 



• Det går godt i Randers kommune. Beskæftigelsen er høj - virksomheder flytter til. For at 

fokusere og understrege indsatsen ændres udviklingsudvalget til et erhverv og planudvalg.

• Partierne anerkender erhvervslivets bidrag til Randers Kommune og derfor prioriteres 

erhvervsudvikling og gode vilkår for virksomhederne.

• Partierne er enige om at arbejde for en bedre demografiregulering på socialområdet.

• Randers kommune er en stor kommune. Både befolkningsmæssigt og arealmæssigt. 

Sammenhængskraften skal sikres - derfor understreger partierne vigtigheden af en stærk 

landdistriktspolitik med politisk forankring i landdistriktsudvalget.

• Partierne vil arbejde for flere statslige investeringer og arbejdspladser samt uddannelser.


