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KOMMUNALPOLITISK VALGPROGRAM 2018 – 2021 
 SOCIALISTISK FOLKEPARTI I FREDERICIA 

Sammendrag 
Dette valgprogram beskriver, hvad SF Fredericia vil arbejde for i den kommende 
valgperiode. 
Vi vil skabe stærke fællesskaber og øge indsatsen mod ulighed på alle planer inden for 
sundhed og arbejdsløshed, i kultur- og fritidslivet og i uddannelsessystemet. 
 
Vi vil sikre et godt børne- og ungdomsliv via gode normeringer i daginstitutioner og 
klubtilbud og mulighed for kontingentfrihed til fritidstilbud for økonomisk trængte familier, 
ligesom vi vil arbejde for økologiske madordninger i skoler og institutioner. 
 
I folkeskolen arbejder vi for flere to-lærer ordninger og reducerede klassestørrelser. Vi vil 
sikre gode læringsmiljøer både m.h.t. de fysiske- og de pædagogiske rammer. Eleverne 
skal lære om demokrati og opleve medindflydelse. Vi ønsker også, at socialrådgivere kan 
arbejde ude på skolerne. 
 
SF vil arbejde for, at fredericianerne får et godt arbejdsliv. Vi støtter fuldt ud planerne for 
Danmark C og Fredericia C. Og vi lægger vægt på, at der kommer nye grønne og 
bæredygtige virksomheder hertil, der kan erstatte tidligere tiders forurenende industri. 
Vi ønsker, at de erhvervsfaglige uddannelser og ungdomsuddannelser i Fredericia 
suppleres med flere videregående uddannelser end de to nuværende: Musical Akademiet 
og Maskinmesterskolen. 
I forhold til ledige og sygemeldte skal Jobcentret have fokus på fortsat udvikling af 
samarbejde, respekt og tillid. Også virksomheder og institutioner skal opleve god service 
fra Jobcentret. Vi lægger op til, at arbejdspladserne viser vilje til at gøre en indsats for det 
rummelige arbejdsmarked. For SF er øget samarbejde og dialog mellem kommune, 
Jobcenter og arbejdsmarkedets parter et stærkt ønske.  
 
Kommunens egne medarbejdere skal sikres et godt og sikkert arbejdsmiljø. Fysiske og 
psykiske arbejdsskader skal forebygges. En whistle-blowerordning kan være nyttig for at 
få påpeget urimelige eller lovstridige forhold.  
 
Vi mener, at Fredericia skal tage godt imod de flygtninge, der fordeles til kommunen. Det 
kræver god og kvalificeret danskundervisning på sprogskole og via arbejdspladserne. Der 
skal sørges for gode boligløsninger og støtte til flygtninges deltagelse i foreningsliv og 
kultur. Kommunen skal i integrationsindsatsen samarbejde med de relevante foreninger og 
institutioner i byen.  
 
På sundhedsområdet er der stadig stor ulighed. SF vil arbejde for udvikling af tilbud om 
forebyggelse af livsstilssygdomme og bedre livsmestring for socialt udsatte. Vi støtter 
planerne om at omdanne det tidligere Fredericia Sygehus til sundhedshus med et bredt 
spekter af borgerrettede tilbud inden for forebyggelse og behandling. 
Sundhedsprojekterne fra Sønder- og Korskærparken ønsker vi udbredt til kommunens 
øvrige sociale boligområder. 
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Vi ønsker, at tilbuddet om gratis akut tandbehandling til udsatte borgere, som bl.a. SF og 
Udsatterådet fik gennemført i sidste valgperiode, udvides til mere end blot 
smertebehandling.  
 
I socialpolitikken ønsker vi en bedre indsats for udsatte (børne)familier, i socialpsykiatrien 
og på handicapområdet. Der er brug for udvikling og faglige løft efter besparelsesrunderne 
og forringelserne i kølvandet på kommunalreformen.  
Ældreplejen har brug for udvikling fremover, hvor vi bliver langt flere ældre, Det gælder 
normeringer, efteruddannelse og udbygning af plejehjemmene – også med sociale 
plejehjemspladser. I ældrepolitikken vil vi have fokus på både den voksende gruppe af 
svage ældre med sociale udfordringer og på den store gruppe af aktive ældre, der kan og 
vil selv.  
  
Miljøpolitisk vil SF styrke den grønne omstilling i erhvervslivet. Vi ønsker fortsat, at 
Fredericia bliver CO2 neutral i 2030. Gennem et effektivt miljøtilsyn og beredskab vil vi 
sikre rent vand, ren luft og ren jord. Vi støtter Det grønne Rum og Kringsmindes arbejde 
med sundere madvarer.  
 
I den kollektive trafik ønsker SF mulighed for mindre og el-drevne bybusser, bedre 
koordinering af bus- og togplaner samt forsøg med gratis busser for børn.  
Endvidere vil vi arbejde for cyklist- og fodgængerfærge mellem Fredericia- og Middelfart 
kommuner. 
 
Til sidst i programmet lægger vi op til et fortsat solidarisk Fredericia, hvor man tager 
medansvar både over for de svagere stillede borgere, og over for fremtidens 
miljøudfordringer. Vi håber på et fortsat rødt / grønt flertal i byrådet med et stærkt SF hold.  
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Indledning 
SF er et rødt og grønt parti båret af bæredygtighed, frihed, lighed, og solidaritet. 

Vi arbejder for lighed for mennesker i alle livets forhold – økonomisk, socialt og kulturelt. Vi 
arbejder for en solidarisk deling af ressourcerne, så alle får mulighed for at blive inkluderet 
i fællesskabet, og ingen kører på fribillet. 

SF ønsker et samfund, hvor alle oplever sig inkluderet, og hvor enhver giver sit bidrag via 
aktiv deltagelse i samfundslivet, gennem uddannelse, beskæftigelse, frivillighed, osv. 
Vi ønsker et miljø, der giver håb for fremtiden med stor biodiversitet, rent drikkevand, rent 
vandmiljø, ren luft og en giftfri hverdag, ligesom vi ønsker at fremme genbrug og 
genanvendelse samt at undgå ressourcespild, herunder ikke mindst at begrænse 
madspild. SF har især fokus på at udvikle svar på fremtidens udfordringer på 
energiområdet – f.eks. ved at bygge ’+ energihuse’, der producerer mere energi, end de 
forbruger. 
SF vil samarbejde og sætte tydelige aftryk på udviklingen af vores kommune. Vi tager 
ansvar i forbindelse med budgetlægningen uden at gå på kompromis med vort ideologiske 
grundlag, hvilket betyder, at vi står for: 
 

- Stærke fællesskaber som nøglen til det gode liv for os alle. 
- Særligt fokus på at bekæmpe social og økonomisk ulighed samt ulighed i 

sundhed. 
- Samarbejdende folkestyre, hvor vi lytter og finder løsninger i samspil med 

andre partier og ikke mindst med borgerne. 
 
Konkret vil SF opbygge stærke fællesskaber ved at: 

- Bekæmpe social, økonomisk, sundhedsmæssig og kulturel ulighed. 
- Styrke det fagligt/pædagogiske arbejde med børn og unge. 
- Styrke det socialfaglige arbejde med udsatte borgere. 
- Arbejde for bæredygtig vækst og tiltrække grønne virksomheder til kommunen. 
- Arbejde for at få nye uddannelser til kommunen 
- Styrke den grønne udvikling, herunder presse på vores dagsorden om at være CO2 neutral 

i år 2030 
- Brede demokratiet ud til borgerne 

 
Et godt børne- og unge liv 
Det enkelte menneske skal kunne udfolde sine livsvilkår og muligheder bedst muligt fra 
den tidlige barndom og op gennem ungdomsårene. SF vil derfor arbejde for højere 
normeringer i institutionerne, ligesom vi vil sikre, at medarbejderne er fagligt 
velkvalificerede. 
I SF stoler vi på medarbejdernes faglige vurderinger af børnenes og de unges trivsel og 
udviklingsmuligheder, og vi ønsker at vægte disse vurderinger i højere grad end målinger 
og analyser. 
Medarbejderne skal bakkes op i at gribe ind, når et barn mistrives eller ikke udvikler sig 
alderssvarende. Samarbejdet mellem institutionerne og Børne- og Familieafdelingen skal 
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styrkes på denne baggrund – bl.a. skal mulighederne for at bevilge støtte – kontaktperson 
til børnefamilier lettes gennem tillid til de faglige medarbejderes vurdering af den konkrete 
families eller det enkelte barns behov. Medarbejderne skal kunne igangsætte indsatser 
uden forudgående langvarige undersøgelser, og SF ser ligeledes et potentiale i fremskudt 
sagsbehandling i skoledistrikterne for at sikre en hurtig og let tilgængelig rådgivning og 
sagsbehandling. 
Den tiltagende ulighed i samfundet påvirker i et bekymrende omfang de dårligst stillede 
børns og unges liv og begrænser deres muligheder for at deltage i fællesskaber i fritiden – 
det kan være børnefødselsdage, de ikke kan deltage i, fordi forældrene ikke har råd til en 
gave, eller deres egen fødselsdag, der ikke kan blive fejret - eller de kan ikke være med i 
sportsaktiviteter og fællesskaber i de lokale klubber. For de børn og unge, der ikke har 
plads i dagtilbud og klubber, vil den manglende stimulation og manglende mulighed for at 
tilegne sig sociale færdigheder, skabe venskaber og blive en del af et større fællesskab få 
en yderligere negativ betydning. 
 
Konkret vil SF: 

- Have højere normeringer og mere fagligt uddannet personale i daginstitutionerne. 
- Sikre en socialfaglig indsats i skoledistrikterne. 
- Give medarbejderne ansvar for at vurdere børn og unges behov og for at 

igangsætte foranstaltninger. 
- Sikre sund og økologisk kost i daginstitutionerne. 
- Udbrede skolekantiner med sund og økologisk morgenmad og frokost som 

tilberedes med inddragelse af eleverne, som det f.eks. foregår på 
Ullerupbækskolen. 

- Tilbyde kontingent- og udgiftfri deltagelse i fritidsaktiviteter og kulturtilbud for 
udsatte familier. 
 
 

Folkeskolen – trinbrættet til de unges fremtid 
Det er af afgørende betydning for vore unge, at de får en solid ballast fra folkeskolen at 
bygge videre på i deres ungdomsuddannelse og fremtidige arbejdsliv. Den faglige og 
pædagogiske indsats i folkeskolen skal understøttes af udviklings- og læringsmiljøer, der 
favner såvel det enkelte barn som fællesskabet og giver plads til at udfolde den enkelte 
elevs potentiale. Børn og unge er forskellige, og alle skal udfordres og bevidstgøres om 
deres talenter og ambitioner. Vores folkeskole skal bidrage til at fjerne ulighed ved at 
støtte børnene i at forløse deres potentiale og ved at give dem troen på og evnerne til at 
ændre deres livsvilkår. Vi skal understøtte såvel de ”kloge hoveder” som de ”kloge 
hænder” og have høje forventninger til alle børn. Kreative, sociale og faglige kompetencer 
er alle lige vigtige for et samfund i hastig udvikling og evig forandring.  
Et centralt omdrejningspunkt for SF er, at ethvert barn skal trives og udvikle sig, hvilket 
kræver fokus fra lærere, pædagoger og andet personale, hvorfor et loft på 
klassestørrelserne er vigtigt, ligesom flere to-voksenordninger vil bidrage til den gode, 
spændende og afvekslende skoledag. SF ønsker, at Fredericias skoler skal nærme sig et 
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klasseloft på max. 24 og ønsker, at et samlet byråd efter valget skal udarbejde en plan for 
at nå dette mål.  
SFO – tilbuddet skal styrkes og opprioriteres med pædagogiske muligheder for også der at 
understøtte børnenes udvikling og oplevelse af den gode skoledag. Ligeledes skal der 
fokus på overgangen mellem daginstitution og indskoling. 
Lærere, pædagoger og andre personalegruppers faglighed anerkendes som en vigtig 
forudsætning for at hjælpe børn og unge til at udnytte deres potentiale og til at give dem 
en udfordrende og udviklende hverdag. 
Også de fysiske rammer skal understøtte målet om den gode skoledag. Såvel 
skolebestyrelserne og medarbejderne som børnene og de unge skal inddrages i arbejdet 
med at udforme de fysiske rammer.  
Et vigtigt punkt er det fortsatte arbejde med at give børnene sikre skoleveje. 
Folkeskolerne skal være ramme om gode fællesskaber. Børn og unge har medansvar for 
at skabe disse fællesskaber sammen med ledere, lærere, pædagoger og forældre. Et 
tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og forældrene er en grundsten i udviklingen af tætte, 
stærke og respektfulde fællesskaber. 
De unges valg af ungdomsuddannelse skal udfordres, de og deres forældre skal have 
støtte og vejledning til at overskue de mange muligheder, der er, således at de unge kan 
foretage deres valg på et kvalificeret grundlag, så færre fortryder deres valg og må skifte 
uddannelse. Alle unge har ret til og skal have tilbud om en ungdomsuddannelse.  
 
Konkret vil SF: 

- I løbet af næste valgperiode nå et klasseloft på max. 24 
- Have flere to-voksenordninger 
- Sikre gode fysiske rammer, der tager hensyn til børnenes behov  
- Styrke SFO’en og overgangen mellem daginstitution og indskoling 
- Inkludere børn og unge i arbejdet med at skabe de gode fællesskaber 
- Fortsat arbejde på sikre skoleveje 
- Integrere vejledning til ungdomsuddannelserne i den daglige undervisning – f.eks. 

gennem forløb sammen med ungdomsuddannelserne. 
 

 
Det gode arbejdsliv 
For SF er retten til et godt arbejdsliv en central værdi. Ulighederne i samfundet vokser 
markant, når ledigheden vokser. Det gælder både økonomisk, sundhedsmæssigt, socialt 
og trivselsmæssigt. Vi tror på at mennesket trives bedst ved at være skabende og udnytte 
sit potentiale fuldt ud. 
 
Derfor vil vi fortsat arbejde for en aktiv arbejdsmarkedspolitik i Fredericia, der fremmer 
mulighederne for at tiltrække nye virksomheder til området. Vi er enige i, at kommunen i 
erhvervspolitisk henseende skal udnytte vores optimale beliggenhed midt i Danmark. Vi 
bakker fuldt op om planerne for både Danmark C og Fredericia C områderne.  
Fredericia er ikke længere en industriby præget af tidligere tiders forurenende 
virksomheder. SF arbejder for, at kommunen i stedet bliver en slags ”grøn dynamo”, der 
understøtter og fremmer erhvervslivets omstilling i en grøn og bæredygtig retning. 
Fredericia har et stort efterslæb i forhold til nabobyerne, når det gælder videregående 
uddannelser. Vi har gode erhvervsuddannelser på IBC, EUC Lillebælt og SOSU skolen, 
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ligesom VUC leverer gode grundskole- og HF kurser. Byen kan også være stolt af Musical 
Akademiet og Fredericia Maskinmesterskole, men kun to videregående 
uddannelsesmuligheder er for lidt for en kommune af Fredericias størrelse. SF vil arbejde 
for etablering af flere videregående uddannelser – f.eks. på den tidligere Bülows Kaserne. 
Det kunne være uddannelser inden for energi- og klimateknologi, kost og ernæring og 
sundhedsområdet. Da vi jo har musical uddannelsen og et levende musikliv i byen, kunne 
en uddannelse inden for lyd- og lysteknik også være en oplagt mulighed. 
 
De ledige og de sygemeldte skal mødes af Jobcentret med ligeværdighed, respekt og tillid 
til, at den enkelte selv er eksperten i sit eget liv. Jobcentret skal bruge de redskaber, der er 
i beskæftigelseslovgivningen, til at understøtte de ledige og de sygemeldte i atter at 
komme i arbejde eller uddannelse / omskoling eller – hvor det ikke er muligt – hjælpe 
borgeren med at få afklaret den fremtidige situation. SF er stærkt imod, at mennesker har 
været nødsaget til at leve af kontanthjælp i årevis som følge af, at der ikke var jobs at få. 
Vi ønsker et system, hvor mennesker får afklaret deres forsørgelse og ikke fastholdes i en 
uafklaret situation i årevis. 
SF ønsker, at der er et godt og tæt samarbejde mellem virksomhederne, Jobcentret og de 
faglige organisationer. Det skal sikres, at arbejdsgivere kan få den kvalificerede 
arbejdskraft, de har behov for, og at folk kan få de gode jobs med fremtidsmuligheder, som 
de ønsker. Det fordrer netop et godt samarbejde mellem alle parter. 

Vi lægger vægt på, at virksomhederne viser socialt ansvar og tilbyder løntilskudspladser 
med målsætning om efterfølgende ordinær ansættelse for ledige, der har behov for en 
oplæring/kurser, inden de på ny kan bestride et job. Brugen af (ulønnet) 
virksomhedspraktik skal primært forbeholdes de sygemeldte og langtidsledige med større 
udfordringer i forhold til at genindtræde på arbejdsmarkedet. Vi ønsker også, at 
virksomhederne giver plads i form af fleksjob m.m. til medborgere med varige lidelser og 
handicaps. Vi er dog meget opmærksomme på, at ”det rummelige arbejdsmarked” er en 
svær balancegang, der kræver konstant dialog mellem kommunen og arbejdsmarkedets 
lokale parter.  

Ved licitationer og udbud af arbejdsopgaver fra kommunen forlanger SF, at de 
arbejdsgivere, der får bygge/anlægsarbejdet eller serviceopgaven, overholder gældende 
overenskomster og i det hele taget har ordnede forhold. Ved udbud skal kommunen sikre 
at løn- og ansættelsesforhold ikke forringes for de ansatte, som i dag udfører arbejdet. Det 
kan ske f.eks. ved at stille krav om, at udbuddene omfattes af ”Lov om 
Virksomhedsoverdragelse”. SF arbejder også for, at der indføjes sociale klausuler i 
kommunens udbudsmateriale - f.eks. krav om elever, uddannelseskrav og praktikaftaler. 
 
SF kan ikke støtte de borgerliges tanker om at afskaffe erhvervslivets eneste solidariske 
bidrag til kommunekassen: Dækningsafgiften, som er den form for ejendomsskat, 
virksomhederne betaler til beliggenhedskommunen. Vi er overbeviste om, at det ikke er 
den promillesats af ejendomsværdien, som dækningsafgiften udgør, der betyder noget for 
virksomhedernes valg af etableringsadresse. Mulighederne for at få kvalificeret 
arbejdskraft og løbende efteruddannelse af medarbejderne samt en god infrastruktur er 
langt væsentligere parametre. 
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Konkret vil SF: 
- Bekæmpe ulighed skabt af arbejdsløshed 
- Flere og nye videregående uddannelser til byen 
- Fremme omstillingen til et mere grønt og bæredygtig erhvervsliv 
- Arbejde for, at den ledige og sagsbehandleren i fællesskab får øget mulighed for at 

udvikle og afprøve nye ideer, der kan bringe den ledige tættere på arbejde eller 
uddannelse. 

- Fremme dialogen om det rummelige arbejdsmarked mellem de tre parter: 
Kommune, arbejdsgivere og fagbevægelsen.  

- Bevare dækningsafgiften for erhvervsejendomme. 
 

Fredericia Kommune er også en meget stor arbejdsplads 
Mere end 4000 medarbejdere er ansat inden for mange forskelligartede jobområder i 
Fredericia Kommune. Mange familiers eksistens og trivsel er derfor direkte berørt af 
kvaliteten af arbejdsforholdene på kommunens mange arbejdspladser. 
Fredericia Kommune har i flere år været - og er fortsat under pres økonomisk - for 
nuværende mest på grund af regeringens krav om årlige effektiviseringer i kommunerne. 
Det kan efterhånden se ud, som om økonomistyring og budgetdisciplin har ædt den sunde 
fornuft med store konsekvenser for arbejdsmiljøet - og på sigt ligeledes også for 
økonomien i kommunen. Stress og fysisk nedslidning koster både menneskeligt og 
økonomisk. SF vil arbejde for, at Fredericia Kommune i højere grad prioriterer 
medarbejdernes trivsel. Dette skal ske ved løbende at udvikle og forbedre 
personalepolitikken i samarbejde med de faglige organisationer. Tryghed i ansættelsen er 
yderst væsentlig for de fleste. De forringede dagpengeperioder gør, at det at miste jobbet 
kan få store konsekvenser, hvilket også kan få medarbejdere til at holde igen med 
bekymringer og kritik.  Flere studier har vist, at det ligeledes er vigtigt for den enkelte at 
have indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse - herunder arbejdstiden, samt at der i jobbet 
er løbende mulighed for faglig og personlig udvikling. En del kommunale medarbejdere er i 
forbindelse med deres job udsat for fysisk eller psykisk vold, hvilket aldrig må accepteres 
som et vilkår. SF vil, at forebyggelse er i centrum, samt at der tilbydes kvalificeret hjælp i 
tilfælde af, at medarbejdere bliver udsat for fysisk eller psykisk vold. 
 
Konkret vil SF: 

- Arbejde for en konstant indsats i forhold til arbejdsskader ved fysisk nedslidende 
arbejdsopgaver. 

- Arbejde for, at fysisk og psykisk vold ophører gennem forebyggelse ved hjælp af 
fagligt velkvalificerede medarbejdere, efteruddannelse og ordentlige normeringer. 

- Synliggøre udviklingen i arbejdsmiljøet ved at fastsætte mål for nedbringelsen af 
arbejdsskader og arbejdsrelateret sygefravær for kommunens medarbejdere. 

- Arbejde for, at medarbejderne får en meget høj grad af indflydelse på arbejdets 
tilrettelæggelse. 

- Arbejde for, at medarbejdernes faglige vurderinger i højere grad danner grundlag 
for udførelsen af arbejdsopgaverne frem for bureaukratiske dokumentationskrav. 
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- Arbejde for etablering af en whistle-blower ordning, således at medarbejdere har 
mulighed for at oplyse om bekymrende eller urimelige forhold, som de måtte få 
viden om. 

-  
SF’s flygtningepolitik 
Vi skal integrere flygtninge - ikke fattiggøre dem. 
I SF mener vi, at det er helt afgørende, at vi tager godt imod og hjælper de flygtninge, der 
får ophold i Fredericia, så de kommer godt i gang.  

SF er stærkt imod den fattiggørelse, der skete med indførelsen af integrationsydelsen. Det 
svækker flygtningenes mulighed for et anstændigt og værdigt liv. Når alle mentale og 
psykiske ressourcer bruges til at bekymre sig for, hvordan man skal få mad på bordet, tøj 
på kroppen og nødvendig medicin, er det meget svært at åbne sig og lære sprog og kultur 
og at finde job.  

Børnene er ekstra hårdt ramt. Når børn ikke får en god start i livet, så gør det 
integrationsopgaven endnu sværere på sigt. Børn, der vokser op i fattigdom, har ringere 
forudsætninger for at få et godt liv med uddannelse og arbejde og en stærk social 
omgangskreds, der kan støtte op, når livet bliver svært. 

I SF mener vi, at vi med udgangspunkt i de ressourcer og kompetencer, flygtningene 
kommer til byen med, skal investere i uddannelse og jobskabelse. Arbejdsmarkedets 
parter er her vigtige samarbejdspartnere. Uddannelse er den sikreste vej til varig 
beskæftigelse. For nogle kan praktikker og støttet beskæftigelse være et godt skridt til job 
og en højere grad af tryghed og inklusion i samfundet. Flygtninge skal så vidt muligt lære 
dansk, men de flygtninge, der har så store helbredsproblemer, at de ikke kan tage en 
uddannelse eller arbejde, skal ikke jages rundt i systemet. De skal i stedet have den hjælp, 
de har behov for.  

Vi vil, at sprogundervisningen bliver udført af lærere, som er særligt uddannede til at 
undervise flygtninge i intensive uddannelsesforløb såvel som på arbejdspladser, hvor det 
er muligt at lære sprog i samarbejde med dansktalende kolleger. Vi vil arbejde for, at der 
bliver boliger nok i lokalområderne, hvor flygtninge har mulighed for at komme i kontakt 
med lokale borgere. Vi vil fortsat støtte op om de lokale foreninger, som allerede gør et 
stort arbejde for at tage vare på den sociale integration. Dernæst vil vi lette adgangen for 
flygtningene til kulturlivet gennem introduktionsforløb til kultur- og idrætsforeninger samt 
kontingentfri eller kontingentreduceret deltagelse i tilbuddene. 

 

Konkret vil SF: 
- Sikre, at flygtninge, der får ophold i Fredericia, bliver integreret i vores kommune. 
- Arbejde for, at der bliver boliger til rådighed i lokalområder, som tilbyder mulighed for 

fællesskab både med danskere og andre flygtninge. 
- Sikre nødvendig støtte til traumatiserede og syge flygtninge og ikke mindst til deres 

børn. 
- Sikre god undervisning i det danske sprog og den danske kultur. 
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- Medvirke til skabelse af job og uddannelsesmuligheder i samarbejde med 
arbejdsmarkedets parter samt skoler og uddannelsesinstitutioner. 

- Bane vejen for flygtningene til deltagelse i idræts- og kulturaktiviteter. 
 
Sundhed for alle 
SF’s politik bygger på det brede sundhedsbegreb, hvor vi fokuserer på både fysisk og 
psykisk sundhed, og vi inkluderer alle - børn og unge, voksne borgere og vore ældre 
medborgere samt ikke mindst de udsatte. 

En hjørnesten i arbejdet med sundhed i SF’s regi er forebyggelse - såvel borgerrettet 
forebyggelse som indsatser for de store folkesundhedsområder: Hjerte/karsygdomme, 
KOL, ryglidelser, diabetes 2 m.fl. Meget forebyggelse har endvidere fokus på vores livsstil, 
som ofte er synderen, der fører til livsstilssygdomme. 

SF vil give frivillige tilbud til borgerne om forebyggelse inden for kendte risikoområder som 
kost, rygning, alkohol og motion. Ved at deltage i sådanne forebyggende aktiviteter kan 
borgerne selv tage (med)ansvar for deres sundhed, mens kommunens tilbud skal sigte på 
at vejlede, støtte og opmuntre til processen. 

SF vil understøtte det sunde valg gennem madordninger for børn og unge samt på vore 
plejecentre, ligesom alle kommunale køkkener skal have fokus på sund, varieret og 
økologisk kost. 

Et særligt indsatsområde har de senere år været Sønder-Korskærparken, hvor en række 
indsatser - herunder også sundhedsindsatser - bl.a. har sigtet mod at skabe mere lighed i 
sundhed. SF ønsker, at arbejdet skal fortsætte. De gode resultater af indsatserne skal 
cementeres og udbygges og udbredes til andre af kommunens boligområder - sundhed er 
ikke kun for de få. 

SF ønsker at bevare, udbygge og styrke kommunens indsatser inden for motion og 
bevægelse. Vi skal satse på såvel breddeidrætten som elite-idrætten. 

Med købet af Fredericia sygehus og omdannelsen af det til Sundhedshus har vi en helt 
unik mulighed for at skabe et hus, der for alvor understøtter kampen mod ulighed i 
sundhed. Derfor er SF optaget af, at der ud over de allerede planlagte og videreførte 
initiativer etableres tilbud målrettet udsatte grupper, som ellers er oversete og delvist uden 
for det etablerede sundhedsvæsen. 

Sårbare og udsatte borgere skal støttes gennem målrettet tandbehandling, der har fokus 
på at sikre adgang til og fastholdelse i forebyggelse og behandling. Tænder spiller en stor 
rolle for livskvalitet, evnen til at indgå i sociale relationer og for at komme ind på 
arbejdsmarkedet. 

Socialt udsatte har vanskeligt ved at udnytte og tilpasse sig de eksisterende 
tandplejetilbud på grund af et ofte kaotisk liv præget af misbrug, hjemløshed, kriminalitet, 
psykiske og fysiske lidelser, sociale problemer og dårlig økonomi. En del socialt udsatte vil 
kunne tilbydes tandpleje i den kommunale omsorgstandpleje eller specialtandpleje efter 
visitation, mens andre vil kunne opnå kommunalt tilskud til tandpleje efter den sociale 
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lovgivning. I Fredericia har vi et tandlægeprojekt for de sårbare og udsatte borgere. SF vil 
arbejde for, at der bliver mulighed for andet og mere end smertebehandling.  

 

Konkret vil SF: 
- Udvikle på forebyggende behandling med henblik på personlig livsmestring 
- Sikre mulighed for at foretage det sunde valg for alle, der bespises fra kommunale 

køkkener - herunder en markant øgning af økologiandelen 
- Indgå partnerskabsaftaler med virksomheder, idrætsforeninger m.fl., der tager sigte 

på at få flere til at motionere samt på de ansattes sundhed (stress-forebyggelse, 
fysisk/psykisk sundhed). 

- Udbrede arbejdet med konkrete sundhedsprojekter i alle boligområder 
- Skabe et sundhedshus for alle.  

- Udbygge den gratis akutte tandbehandling til udsatte borgere. 

 

Fremtidens socialpolitik 
Fremtidens socialpolitik starter i familien. Det handler om det enkelte barn og den enkelte 
voksne, men også om den samlede familie. En social indsats i familien skal ske med den 
største respekt for familiens ressourcer, behov og ønsker for fremtiden. I SF ser vi det at 
være en del af et fællesskab som meget betydningsfuldt for det enkelte menneske. 
Socialpolitikken skal dække mange, meget forskellige menneskers behov og udfordringer i 
livet. Fra den udsatte børnefamilie med knappe ressourcer til hjemløse borgere, psykisk 
syge borgere, borgere med misbrugsproblemer og borgere med fysiske og/eller psykiske 
handicaps. For nogle vil en kort og intensiv indsats gøre forskellen, for andre kan der være 
behov for en livslang, fagligt specialiseret indsats.  
I forbindelse med Kommunalreformen for ca. 10 år siden valgte Fredericia Kommune, i 
lighed med de fleste andre kommuner, at hjemtage specialiserede bo- og 
beskæftigelsestilbud, som tidligere har været varetaget af Regionerne. Det forpligter, og 
derfor vil SF arbejde for, at medarbejdere ansat i disse tilbud bliver tilbudt og deltager i 
faglig efteruddannelse. Ligeledes vil SF have fokus på, at normeringerne reelt afspejler 
antallet af borgere og disses behov for støtte og omsorg. I SF stoler vi også på dette 
område på medarbejdernes faglige vurderinger af borgernes trivsel og 
udviklingsmuligheder. Vi ønsker også her at vægte disse vurderinger i højere grad end 
målinger og analyser. 
I SF’s optik er en god social indsats lig med en tidligt forebyggende indsats. Vi ser 
udgifterne på det sociale område som investeringer i mennesker og fremtid.  
 
Konkret vil SF: 

- Sikre en let adgang til rådgivning og støtte for borgerne. 
- Etablere fremskudt sagsbehandling, hvor behovet er, f.eks. i børne- og 

uddannelsesinstitutioner, i Sundhedshuset, Frivillighedscenteret, på varmestuer o. 
lign. 
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- Sikre ordentlige normeringer i de sociale tilbud og indsatser.  
- Sikre fagligt uddannede og velkvalificerede medarbejdere. 

 
Et godt seniorliv- også for de svageste, udsatte ældre borgere. 
Fredericia Kommune har gennem flere år haft fokus på ældreomsorgen, Der er udviklet 
nye metoder, og der har været fokus på udviklingen inden for demensområdet, bl.a. med 
ansættelse af demenskonsulenter og specialiserede demensplejehjems-tilbud. Det er vi i 
SF glade for, og vi støtter gerne op om en fortsættelse og en udvidelse af den positive 
udvikling på ældre området.  
Flere borgere opnår en højere levealder. Med til denne gruppe hører også udsatte borgere 
og borgere med psykiske lidelser eller handicap. Dog er disse grupper i langt højere grad 
ramt af sygdomme såsom diabetes og hjertekarsygdomme, hvilket giver anledning til et 
øget plejebehov. I SF ønsker vi, at der i de kommende år skal være fokus på etablering af 
plejehjemstilbud til udsatte borgere, som ikke umiddelbart passer ind i de nuværende 
plejehjemstilbud. Denne gruppe har også behov for et socialt liv og aktivitet i fællesskab 
med ligesindede.  
SF vil ligeledes arbejde for et aktivt seniorliv via deltagelse af aktive ældre i kommunen. SF vil 
have fokus på de ældre, der langt op i alderen bevarer lyst og evner til at deltage i aktiviteter af 
forskellig slags, også efter pensionsalderen er nået. SF vil arbejde for, at ældre i stor grad er 
selvledende i diverse ældresammenhænge, idet SF tror på, at mennesket trives bedst ved at være 
skabende og udnytte sit potentiale fuldt ud i alle aldre. 
 
Konkret vil SF: 

- Fokusere på en fortsat udvikling i ældreplejen. 
- Medvirke til at bevare og udvikle tilbud til alle seniorer. 
- Sikre, at normeringerne i ældreplejen er tilpasset behovet. 
- Sikre medarbejderne adgang til relevant efteruddannelse. 
- Sikre fagligt uddannede og velkvalificerede medarbejdere. 
- Sikre et godt ældreliv med indflydelse og medvirken. 

 
 
Et særligt fokus på miljø 
Vi ønsker et miljø, der giver håb for fremtiden med stor biodiversitet, rent drikkevand, rent 
vandmiljø, ren luft og en giftfri hverdag. Vi ønsker at fremme genbrug og genanvendelse 
samt undgå ressourcespild - ikke mindst vil vi begrænse madspild. SF har især fokus på at 
udvikle svar på fremtidens udfordringer på energiområdet – f.eks. ved at bygge 
’+energihuse’, der producerer mere energi, end de forbruger.  
SF vil også i fremtiden være en garant for en fortsat forbedring af mulighederne for at 
færdes som cyklist i og omkring Fredericia på en sikker og tryg måde. Vi vil have sikret 
vejen for cyklister til ungdomsuddannelserne i Fredericia. Især har vi fokus rettet mod 
vejene mellem Taulov, Skærbæk og Fredericia, hvor der i udtalt grad mangler cykelstier. 
SF støtter ligeledes op om en fortsættelse og videreudvikling af miljøprojektet "Det Grønne 
Rum". Vi ønsker ikke mindst samarbejdet mellem Kringsminde og Det Grønne Rum 
formaliseret, således at den videns- og erfaringsformidling, der er og bliver skabt i 
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fremtiden, bliver til gavn for både offentlige og private institutioner og virksomheder i 
Fredericia. 
Selvom mange af de voldsomme forureningskilder fra industrierne i Fredericia nu er fortid, 
er der stadig brug for et vågent og kritisk miljøtilsyn fra kommunen over for industri og 
landbrug i området. Storbranden hos Dangødning 3. februar 2016 på Fredericia Havn 
gjorde det tydeligt, at et godt og effektivt beredskab i høj grad er nødvendigt i en by med 
vores erhvervsstruktur.  
 
Konkret vil SF: 

- styrke den grønne udvikling, herunder fremme vores dagsorden om at være CO2 
neutral i 2030 

- kæmpe for et rent havmiljø og sundt, kemikaliefrit drikkevand 
- forhindre forurening af grundvandet og lukning af drikkevandsboringer 
- have giftfrie madvarer og hverdagsprodukter 
- fremme økologi bl.a. ved at sikre økologiske varer i kommunale institutioner og 

kantiner 
- støtte "Det Grønne Rum" og Kringsmindes arbejde med glemte sunde 

grønsagssorter  
- bekæmpe støjforurening, især hvor mennesker bor og færdes 
- kæmpe imod byggeriet af endnu en Lillebæltsbro – vi ønsker en tunnelløsning 
- udpege et område, hvor der kan eksperimenteres med og udvikles miljøvenligt og 

energibesparende byggeri 
- arbejde for et fortsat stærkt og effektivt kommunalt miljøtilsyn og beredskab. 

 
Kollektiv trafik 
Hvorfor køre stort, når det er billigere at køre småt?  
Fredericia kommune anvender udelukkende bybusser med plads til ca. 50 passagerer. 
Uden for myldretiden kunne behovet for kollektiv transport dækkes med små busser med 
plads til det halve antal passagerer. Disse busser vil slide mindre på vejene og vil derfor 
være en besparelse i drift og vejvedligeholdelse, ligesom miljøbelastningen bliver mindre.   
SF ønsker, at busserne på sigt bliver el-drevne som led i vores målsætning om CO2 
reduktion. 
Vi ønsker en generel styrkelse af den kollektive trafik og mindre individuel biltrafik – især i 
byområderne.  
 
SF vil arbejde for etablering af en form for færgeforbindelse for cyklister og fodgængere 
mellem Middelfart, Strib og Fredericia. Det kunne blive et aktiv for den bilfri pendling 
mellem de tre bysamfund, og et attraktivt tilbud til turister om at opleve området ude fra 
Lillebælt. 
 
Konkret vil SF arbejde for: 

- at der stilles krav til vognmændene om både store og små busser ved udbud af 
bybusdriften 

- at der indledes forsøg ed el-drevne bybusser. 
- have en bedre koordinering mellem bybusdriften, Sydtrafiks regionale buslinjer og 

DSBs togkøreplaner.  
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- forsøg med gratis adgang til bybuslinjer f.eks. for børn 
- have genetableret færge- eller turbådsforbindelse mellem Middelfart, Strib og 

Fredericia. 

 
Kultur bringer trivsel og udvikling 
For SF er kultur en stor del af livet. Kultur, kunst, sprog, musik, samvær og idræt samler, 
udfordrer og beriger, og det vil vi udvikle og værne om. 
Kunst kan ikke mindst være provokerende og sætte samtaler i gang og dermed være med 
til at holde liv i den demokratiske tradition. 
SF ønsker en lokal kultur- og fritidspolitik, som kan bidrage til at danne, udvikle og skabe 
fællesskaber på tværs af skel. Vi skal kunne rumme forskellige ønsker og behov, og vi skal 
kunne rumme både det brede og det mere nichebetonede. 
Alle skal kunne deltage – både aktivt og som tilskuere. En stram økonomi skal ikke 
ødelægge muligheden for at deltage. SF vil sikre, at alle samfundsgrupper, især børn og 
unge, får mulighed for at tage del i de tilbud, der er. 
Kultur er grundlaget for vores sammenhængskraft og kan skabe dialog mellem os og 
overvinde kløfter. Den er fundamentet for vores demokrati, for etik og moral. Den mentale 
sundhed og livskvalitet styrkes gennem kulturelle aktiviteter, og et samfund har ikke råd til 
at skære ned på det kulturelle niveau, hvis det vil bestå. Uden kultur er vi ingenting. 
Eliten er vigtig og skal støttes for at sikre kvalitet til glæde og inspiration. Vi skal have 
respekt for den faglige dygtighed, lade os inspirere af den og arbejde for, at nye talenter 
får gode muligheder.  
Bredden skal også sikres som grobund for eliten, men nok så vigtigt fordi vi tror på, at den 
kreative side af tilværelsen skaber glæde, giver frugtbart indhold i tilværelsen, er grobund 
for gode forhold mellem mennesker og giver den enkelte borger flere redskaber til at klare 
sin tilværelse. 
Kommuner skal ikke være i konkurrence med hinanden, men have et gensidigt 
samarbejde om en fælles positiv udvikling og sikre et mangfoldigt tilbud. Det lokale tilbud 
er vigtigt, så borgeren føler en tilknytning til stedet og stedets identitet. Kunst og kultur 
skaber identitet og giver drømme udtryk. 
Kultur er både at lære sig selv og de andre at kende og at udfordre sig selv og hinanden. 
Kultur skal være en integreret del af livet. Det skal tænkes med i alt, hvad vi gør og 
planlægger – fra skoledagen, bymiljøet, fritidslivet og fællesskabet til den personlige 
udvikling. 
SF støtter planerne om et nyt teater på Fredericia C området, ligesom vi deler 
begejstringen for teatrets og Musical Akademiets succes. Vi er enige i, at det er vigtigt 
med den slags kulturelle fyrtårne for at skabe positiv opmærksomhed om byen. Men vi vil 
også fortsat støtte op om de små scener, de ”smalle” kulturtilbud og amatørernes 
scenekunst.  
 
Konkret vil SF arbejde for: 

- mulighed for deltagelse i kulturelle tilbud for alle  
-  ordninger så som differentieret betaling, fripladsordninger og gratis klippekort til 

kulturtilbud for familier med lav indkomst, ledige og flygtninge 
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- at der bliver dage og tidspunkter med gratis adgang til museer og lignende tilbud 
- etablering af forsøg med " kultur på recept" som rehabiliteringstilbud, et supplement 

og/eller et alternativ til anden behandling  
-  at kultur tænkes med i lokalplaner og i beslutninger om arkitektur- og 

byplanlægning 
- at der ved bevilling af ekstra kommunal støtte til f.eks. musikorkestre eller teatre 

stilles krav om en modydelse i form af optræden på plejehjem, skoler, 
daginstitutioner m.m. 

- flere attraktive motions- og legepladser for børn og voksne, både i de grønne 
områder og i byrummet 

- at give foreninger og frivillige bedre mulighed for at låne/benytte kommunale lokaler 
- støtte foreningslivet ved at skabe muligheder for større synlighed for alle foreninger. 

 
  
Solidarisk Fredericia  
I dette valgprogram har vi beskrevet nogle af de vigtigste pejlemærker, som SF i 
Fredericia vil arbejde for i byrådet i valgperioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2021. 
Ikke alt er med, og nye politiske temaer kan vise sig. Vi kan selvfølgelig heller ikke 
forvente at få alt gennemført. Politik er ofte kompromiset kunst, og det gælder også i 
kommunerne. Som nævnt går vi stærkt ind for det samarbejdende folkestyre. Men vi ved 
også, at et rødt / grønt flertal i byrådet er nødvendigt, hvis vi skal sikre solidariteten med 
de svagest stillede samt en bæredygtig fremtid for Fredericia. 
I et fortsat rødt og grønt flertal i byrådet er det også nødvendigt med et stærkt SF til at 
trække byrådet i en socialt, miljømæssig og økonomisk bæredygtig retning båret af lighed 
og solidaritet. Derfor opfordrer vi vælgerne i Fredericia til at stemme på liste F og gerne 
personligt på en af vore stærke kandidater.  
 
 
 

 


