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INDLEDNING
G R Ø N ,  F R I ,  S T Æ R K

NORDJYLLAND ER NOGET SÆRLIGT
Nordjylland byder på alsidig natur, pulserende og driftigt byliv med kulturarv og
små lokalsamfund med ro, sammenhold og albuerum. For Radikale Venstre er det
vigtigt at værne om den mangfoldighed som Nordjylland byder på. Vi skal værne
om de unikke landskaber og sikre et bæredygtigt miljø i god økologisk tilstand.
Samtidig skal vi skal sikre et sundhedsvæsen af høj kvalitet, således at nordjyderne
får de allerbedste muligheder for at trives. For at sikre bosætning og kvalificeret
arbejdskraft er det vigtigt at sikre en decentral uddannelsesstruktur og
fremkommelighed i hele vores landsdel, som er kendetegnet ved store afstande.
Det er de overordnede temaer som vi arbejder for i Region Nordjylland, og i dette
valgprogram præsenteres vores bud på de indsatser som vi prioriterer højt i det
politiske arbejde for Nordjylland.

SAMTÆNKNING AF NATUR, TRIVSEL OG ØKONOMI
I dag måles samfundets tilstand hovedsageligt ud fra den økonomiske vækst og
markedsøkonomien opfattes som drivkraften i udviklingen af velfærdssamfundet. I
Radikale Venstre mener vi ikke, at det er en bæredygtig eller troværdig måde at
måle velfærd på. Det giver kun mening at tale om velfærd og vækst, hvis det er
forbundet med øget trivsel for borgerne. Et samfunds egentlige mål er at øge
borgernes menneskelige, sociale trivsel med respekt for naturens værdier. Det
udgør grundlaget for vores velfærd og eksistens. Derfor bør der vi se på
samfundets tilstand ud fra 3 kapitaler; naturkapitalen, den sociale kapital og den
økonomiske kapital.

Radikale Venstre mener at al politisk indflydelse og prioritering skal bygge på en
balance mellem bundlinjerne for de 3 kapitaler. Dette valgprogram forsøger at
komme med bud på, hvordan vi gør Nordjylland grønnere, sundere og stærkere
med disse 3 kapitaler for øje.

God læselyst.
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ET GRØNNERE
NORDJYLLAND



Det forpligter at være Danmarks grønne Region. Derfor skal alle muligheder
for grøn omstilling afsøges. Region Nordjylland har med sine 14.500
medarbejdere, store bygningsmasse og som interessent i den kollektive trafik
et stort medansvar for at den grønne omstilling kan lykkes og 2030
klimamålene nås.

Der kan høstes mange miljøgevinster gennem en række mindre tiltag. For
eksempel i køkkener, ved kørselstilrettelæggelse, ved bygningsvedligeholdelse
og ved minimering af affald ved alle arbejdsprocesser. Regionens
medarbejdere skal anerkendes for at bidrage med forslag til grønne løsninger
i forhold til deres daglige arbejdsrutiner.
 
Regionen skal tilrettelægge sin indkøbspolitik, så lokal bæredygtig og økologisk
produktion fremmes. Regionen skal i sit udbud af fødevarer i sine institutioner
arbejde for at fremme brugen af plantebaserede produkter.

REGIONENS ANSVAR I DEN
GRØNNE OMSTILLING
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BYGGERI OG ANLÆG

I Radikale Venstre har vi en ambition om at gøre regionens byggeaktiviteter
bæredygtige med maksimal ressourceudnyttelse og minimalt klimaaftryk. Det
gælder alle led fra produktion til transport, drift af bygninger og recirkulation
af materialer. Fremtidens byggeri skal være fleksibelt, så bygninger såvel som
materialer kan bruges og recirkuleres til gavn for mennesker og med respekt
for naturen. 

Når regionen bygger, bør miljømæssig bæredygtighed gå hånd i hånd med
social bæredygtighed. Således er et godt indeklima også afgørende for, om
en bygning set ud fra ressourceperspektiv bidrager med værdi.

Genbrug af eksisterende bygninger skal fremmes, frem for opførelse af
nye byggerier.
Genanvendelse af eksisterende bygningsdele skal fremmes frem for total
nedrivning.
Nyt byggeri skal designes med henblik på at kunne adskilles igen, så
materialer kan recirkuleres. 
Brug af materialer, der har mindre ressourcebelastning og mindre
udledning af CO2 skal fremmes.
Valget af materialer bør være frit under forudsætning af, at det lever op til
de overordnede krav for miljømæssig og social bæredygtighed.
Den samlede klimabelastning fra byggeri skal minimeres. Det gælder
energi, der medgår til byggematerialerne, transport af materialer og
bygningens energiforbrug i forbindelse med drift.
Design af byggeri skal understøtte såvel social bæredygtighed som den
natur, det indgår i .

RADIKALE VENSTRE TAGER UDGANGSPUNKT I FØLGENDE BÆREDYGTIGE
PRINCIPPER FOR BYGGERI OG ANLÆG: 
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RÅSTOFFER

Regionen har ansvar for råstofplanlægningen, giver tilladelser til
råstofindvinding og fører tilsyn med både indvindingen og efterbehandlingen i
råstofgravene. Det rejser en problemstilling i forholdet mellem benyttelse og
beskyttelse, for i udgangspunktet destrueres de landskaber, som der graves i,
og nye menneskeskabte landskaber opstår. 

Radikale Venstre arbejder fremadrettet for en ny balance mellem benyttelse
og beskyttelse, hvor hensynene til bevaringsværdige landskaber, miljø, natur,
biodiversitet og drikkevand vægtes højere end de bliver aktuelt. 

I Nordjylland har der historisk set været en god og rigelig forsyning med
råstoffer, som kridt, grus, ler, sten og sand. Men en overflodssituation er ved
at blive vendt til en knaphedssituation. Efter vores opfattelse skal der spares
på de ikke fornyelige råstofressourcer. Ved ansøgninger om råstofudvinding,
skal der sættes mere fokus på alternativer til råstofgravning, herunder
genanvendelse og anvendelse af fornybare råstoffer til erstatning for de ikke
fornybare.

Områder med gode råstofforekomster ligger ofte i områder med store
naturværdier og ovenpå værdifulde forekomster af godt drikkevand. Samtidig
er der i dele af Nordjylland mangel på drikkevand af god kvalitet. Radikale
Venstre arbejder for at der i råstofforvaltningen anvendes et
forsigtighedsprincip, så forsyningen med godt og rent drikkevand går forud for
andre hensyn. Alle bør have adgang til urenset, rent drikkevand af god kvalitet. 

Radikale Venstre vægter også beskyttelse af naturværdier og beskyttelse af
miljøet højt, ved efterbehandlingen af råstofgravene, hvor natur og
biodiversitet skal sikres.
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GRØN TRANSPORT

Region Nordjylland skal som medinteressent i den kollektive trafik og med
egne køretøjer bidrage til at fremme omlægningen til CO2 neutral trafik. 

Regionen har efter Radikale Venstres opfattelse en størrelse som tillader
eksperimenter med at afprøve nye løsninger og turde være “first mover”
med investeringer indenfor området.
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BIODIVERSITET 

På regionens arealer skal der arbejdes med en grøn praksis, der fremmer
biodiversiteten. Det kan for eksempel ske ved at etablere blomstermarker
eller plante træer. Der skal ikke anvendes pesticider og sprøjtegifte på
regionens arealer. 

Naturafgræsning, hvor får, geder og kvæg holder landskabet åbent og
bidrager til biodiversitet og biotoppleje er et godt alternativ til maskinel og
kemisk pasning af regionens grønne arealer. 



VI ARBEJDER FOR

Som led i den regionale udviklingsstrategi arbejder vi i Radikale Venstre for
udvikling af grønne projekter og fremme af grøn livsstil i Nordjylland. Vi bakker
op om initiativer til udtagning af landbrugsjord til fordel for større
sammenhængende naturområder. 

Vi ønsker, at der eksperimenteres med udsætning af større græssende dyr på
jord der udtages som ny naturområder. Vi støtter initiativer til større
økologiske arealer til spredning af vild flora og fauna.
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GRØN LIVSSTIL

Den nordjyske natur er smuk og mangfoldig, og den opleves bedst til fods
eller på cykel. Det er til gavn for den fysiske og mentale sundhed at opholde
og bevæge sig i naturen. 

Derfor ønsker Radikale Venstre at støtte initiativer, der blandt andet udvikler
sammenhængende vandrestier, og hvor det er muligt, gør cyklen til borgernes
foretrukne befordringsmiddel. Vi ønsker at fremme grøn turisme som
fokuserer på friluftsliv og motion.



At regionen bliver myndighed på vandmiljø- og kystbeskyttelsesområdet.
Vandmiljøet i Limfjorden og i Kattegat er nødlidende. Der er behov for en
større sammenhængende indsats, da forureninger i vandmiljøet ikke
respekterer kommunegrænser. Regionerne har derimod en passende
størrelse fra kilde til udløb samt det åbne farvand.

Kystsikringsopgaver kan være meget store opgaver for de enkelte
kommuner. Men kysterne er noget hele befolkningen har glæde af. Radikale
Venstre i Nordjylland foreslår derfor at regionerne overtager
kystsikringsopgaverne i regionens område.

VI DRØMMER OM.. OG SØGER
LANDSPOLITISK OPBAKNING TIL
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ET SUNDERE
NORDJYLLAND



MEDARBEJDERNES
ARBEJDSMILJØ

Radikale Venstre anser et godt arbejdsmiljø for regionens medarbejdere som forudsætning
for et sundhedsvæsen af høj kvalitet i Nordjylland. 

Det betyder at: Region Nordjylland skal sikre forhold der giver et godt og forebyggende
arbejdsmiljø for de 14.500 medarbejdere. 

Det skal blandt andet ske gennem fokus på arbejdsbyrden, det fysiske og psykiske
arbejdsmiljø, mulighed for fællesaktiviteter der styrker teamsamarbejde på tværs af
fagmiljøer og specialer (fx temadage, fællestræning, korsang, kulturaktiviteter og andre
fællesskabsaktiviteter) Disse tiltag skal budgetsættes og prioriteres. 
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EKSEMPLER PÅ MEDARBEJDERNES
ARBEJDSMILJØ

Psykisk arbejdsmiljø og mental sundhed
Vi vil styrke medbestemmelsen hos regionens medarbejdere og arbejde for udvikling af en
arbejdskultur, der skaber arbejdsglæde, ejerskab og samhørighed. 

Ledelserne på afdelingsniveau skal styrkes
For at beslutninger om faglige/personalemæssige tiltag træffes så tæt på medarbejderne
som muligt, vil vi give de ledende overlæger og de afsnitsledende sygeplejersker bedre
mulighed for at disponere og forhandle med ledere på andre afdelinger om fælles
projekter.

Fysisk arbejdsmiljø
Arbejdspladsen skal indrettes så der er rum og ro til at arbejde med patientkontakt og
koordinering. Fx i relation til telefonkonsultationer med private oplysninger og
behandling af data.

Medarbejdernes fysiske sundhed
Træningsfaciliteter skal være et personaletilbud da det kan forebygge eventuelle
belastningsskader. Der skal være tilbud om hold og individuelle træningsmuligheder på
”skæve” tidspunkter af døgnet.

Fleksibilitet og individuelle løsninger
Såvel i forhold til de praktiserende læger som i sygehusvæsenet er fleksibilitet og
individuelle løsninger vigtige elementer ift. rekruttering og fastholdelse.



PSYKIATRIEN

Vi har ulighed i vores sundhedsvæsen. Det gælder både i Nordjylland og i
resten af landet, hvor psykisk sygdom gennem årtier er blevet underprioriteret
i forhold til somatisk (fysisk) sygdom. Mennesker med sindslidelser lever
markant kortere end andre, og behandlingen i psykiatrien er ikke sidestillet
med behandling på de somatiske hospitaler. For eksempel er der markant
længere ventetider i den psykiatriske skadestue end i akutmodtagelsen som
behandler de fysiske tilskadekomne. Det skal der ændres på. 

Derfor arbejder Radikale Venstre for en bedre kapacitet på de psykiatriske
afdelinger. Derudover arbejder vi for at hæve kvaliteten af den behandling
som tilbydes i behandlingspsykiatrien. 
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PSYKIATRIEN
HELHEDSORIENTERET TILGANG

Den biomedicinske tilgang, hvor hovedfokus er på den medicinske behandling,
er stadig dominerende i psykiatrien. Det er vigtigt at stabilisere patienterne
ved hjælp af medicin, men Radikale Venstre mener ikke, at det skal være
hovedfokus fordi det tager udgangspunkt i symptomer og diagnoser, frem for
at finde det underliggende problem. I stedet skal fokus være på at forstå
patientens udfordringer ud fra et helhedsperspektiv; hvilket liv lever patienten
og hvilke belastninger er medvirkende til at patienten har det dårligt? 

Patienten skal mødes med en tro på, at det er muligt at komme sig og leve et
meningsfuldt liv på trods af psykisk sygdom. Behandlingen skal derfor tage
afsæt i patientens mulighed for at komme sig og leve et meningsfuldt liv
(recovery), og der skal tilbydes aktiviteter som understøtter patientens
recovery-proces. Tidligere var samtalegrupper, madgrupper, kreativgrupper
og musikterapi samt individuel træning i sociale færdigheder en del af
behandlingen. Disse aktiviteter er sparet væk. 

Radikale Venstre mener, at medarbejderkapaciteten på afdelingerne skal øges,
med ansættelse af medarbejdere med relevant terapeutisk eller pædagogisk
baggrund, så tværfagligheden og dermed helhedsperspektivet øges og
patienterne igen kan tilbydes aktiviteter som en del af behandlingen. 

Det vil også øge helhedsperspektivet at ansætte peers (personer med
brugerbaggrund) på afdelingerne, idet de blandt andet kan indgyde håb hos
patienterne og tilføre brugerperspektivet til personalegruppen.

Der skal etableres en mere smidig indlæggelsesprocedure i Psykiatrien, så
patienter som er tilknyttet ambulatorier og hvor den psykiatriske overlæge
(psykiater) vurderer at patienten skal indlægges, -ikke skal igennem den
sædvanlige procedure i psykiatrisk skadestue. Samtidig skal det sikres, at der
sker en overlevering vedrørende patienten, mellem ambulatorier og
sengeafsnit, i forbindelse med indlæggelse.
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Mange unge i Danmark trives og har det godt og objektivt set har de unge
aldrig haft bedre muligheder og livsvilkår end i dag. Samtidig breder
oplevelsen af mistrivsel, udsathed og sårbarhed sig blandt et stort antal unge.
Som det er dokumenteret i Sundhedsprofilen 2017 er der en markant stigning
i antal af unge som har dårlig mental trivsel og selvvurderet helbred.

For eksempel havde 16 % unge kvinder mellem 16-24 år dårligt mentalt
helbred i 2010. I 2017 var tallet steget til 24 %. Stigning gælder også blandt
unge mænd, men her er udgangspunktet lidt lavere.

Ser man på udviklingen i diagnoser hos børn og unge, så skete der i perioden
2009-2017 en stigning på 72% i antallet der havde kontakt med det
psykiatriske system. 

I forhold til diagnoser er der sket markante ændringer. Fx er antallet af børn
og unge som blev diagnosticeret med ADHD tredoblet fra 2006-2016 og
antallet af unge som blev diagnosticeret med spiseforstyrrelser blev fordoblet
i samme periode. Antallet af unge med angst og depression blev tredoblet i
perioden.

Unge med dårlig trivsel gennemfører i mindre grad end andre uge en
uddannelse, de har større risiko for at komme på overførselsindkomst og de
har højere risiko for senere i livet at udvikle en psykisk lidelse. 

Radikale Venstre vil være med til at styrke de unges trivsel, så de får en tro på
sig selv og fremtiden, og får lyst til og mod på at tage aktivt del i samfundet.

UNGES TRIVSEL

Side 13



Regionens ansvar
Regionen har behandlingsansvaret. Vi mener, at behandlingen fortrinsvis skal
være udadgående. Den skal ske i tæt samarbejde med kommune, skole, PPR
og forældre. Det skal foregå i de unges eget miljø, så de bevarer en tilknytning
til skole, venner og familie, i stedet for at den unge bliver indlagt på en
afdeling. 

Regionen skal bidrage med specialistviden og fungere som rådgivere for
familie, skole og PPR. Derfor skal de udadgående aktiviteter styrkes. 

Samtidig skal den samlede kapacitet styrkes på sengeafdelinger og i
ambulatorier, så ventetiden til udredning og behandling i Børne-Unge
Psykiatrien bliver nedbragt.

Vi drømmer om.. og søger landspolitiks opbakning til;

At psykiatrien (behandlingspsykiatri og socialpsykiatri) samles i regionerne, for
at sikre helhed i indsatsen.

UNGES TRIVSEL
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For at sikre kvalitet i behandlingen er det vigtigt kontinuerligt at fokusere på
bedre  sammenhæng. Det gælder både internt på hospitalerne, og i
samarbejdet mellem hospital (region), kommune og praktiserende læge. Der
skal undgås at borgerne kommer "i klemme" mellem tilbuddene til behandling
og forebyggelse. Brobyggersygeplejersker og behandlingsansvarlig læge
(patientens team) er nogle af midlerne til at opnå bedre sammenhæng, og
Radikale Venstre ønsker disse udvidet så flere patienter får glæde af dem. 

Radikale Venstre ønsker flere sundhedshuse, hvor sundhedsfaglige
faggrupper samles og får et fællesskab som rækker ud over de fælles mursten.
Vi vil gerne have flere ambulante behandlinger og kontroller flyttet fra
regionen og hospitalerne, og ud i sundhedshusene. Vi ønsker at
sundhedshusene kan rumme såvel somatik som psykiatri og der skal være en
let ”henvisningsvej” mellem tilbuddene i sundhedshuset. 

De praktiserende læger
Radikale Venstre arbejder for nærhed og tryghed i vores sundhedsvæsen og vi
går derfor ikke ind for udbudsklinikker hvor skiftende lægevikarer har svært
ved at tilbyde kontinuerlige forløb og høj faglighed. Denne form for klinik bør
kun etableres i tilfælde hvor det ikke er været muligt at etablere en
overenskomstpraksis eller en regionsklinik. Regionsklinikker og
delepraksisordninger kan øge tilgangen af praktiserende læger, da en del af
disse efterspørger den faglig sparring og fleksibiliteten som der opnås, med
flere læger i samme praksis. Samtidig har ikke alle læger ønske om at blive
selvstændigt erhvervsdrivende. Derudover ønsker vi en præcision af hvilke
typer af konsultation der i en overenskomstpraksis, regionsklinik eller
udbudsklinik kan foretages af ikke lægefagligt personale. 

DET NÆRE OG SAMMENHÆNGENDE
SUNDHEDSVÆSEN
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Hver gang der bliver brugt 1000 kroner på behandling, bliver der brugt 1 krone
på forebyggelse. 

Radikale Venstre ønsker et større fokus på forebyggelse, idet det både har
betydning for folkesundheden og har betydning for den enkeltes livskvalitet at
forblive sund og rask længst muligt. 

I forhold til de borgere, som i forvejen er syge, så skal vi fokusere på at
borgernes kompetencer opretholdes og undgå, at sygdommen forværres.
Regionen har netop lavet en handleplan for forebyggelse som indeholder
eksempler på indsatser på hospitalerne og i samarbejde mellem region,
kommuner og praktiserende læger. 

Radikale Venstre bakker op om indsatserne og har derudover følgende forslag
til forebyggende indsatser, som kan læses på næste side. 

FOREBYGGELSE
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Primær forebyggelse
Gravide og fødende: Der bør være tobaksafvænningstilbud specifikt for
gravide og deres partner. Den elektroniske ”vandrejournal” skal realiseres idet
den giver øget mulighed for samarbejde og datadeling med den kommunale
sundhedspleje. De risikofaktorer som åbenbares under graviditeten skal egen
læge/sundhedsplejen have mulighed for direkte at følge op på.  

Gratis prævention til alle under 21 år: For at mindske antallet af legale aborter
og udligne ulighed i sundhed, som skyldes at studerende/fattige unge ikke
prioriterer prævention i deres budget bør gratis prævention være tilgængelig
for unge. Tilbuddet bør forankres hos de praktiserende læger.

Sekundær forebyggelse
Styrkelse af patient- og pårørendeuddannelsen: hos patienter med  kroniske
lidelser som KOL, muskel og ledlidelse (fx gigt og fibromyalgi), højt blodtryk,
Diabetes, Psykiske lidelser som Bipolare, Spiseforstyrrelser mm.
Uddannelserne skal ligge decentralt så alle i regionen har mulighed for at
deltage. Der kan for eksempel etableres en ”udgående patientskole” som
turnerer rundt i regionen og underviser pateinter i nærmiljøet. Der skal være
særlig fokus på ældre som kan have svært ved at ”lære nyt” og ved at anvende
sundhedsteknologi. Dette vil øge patenternes mulighed for at tage ansvar for
eget helbred.  

Sundhedsteknologi skal være en naturlig del af monitorering af
sygdomsaktivitet og forebyggelse af senfølger. Med en god uddannelse som
basis vil patienterne have mulighed for at tage langt større ansvar for deres
eget helbred og være på forkant med ændringer i sygdomsaktiviteten. Dette
vil spare lidelser og udgifter til ambulatoriebesøg, færre akutte og langvarige
indlæggelser og give flere sunde leveår.

FOREBYGGELSE:
INDSATSER
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Vi drømmer om.. og søger landspolitisk opbakning til
Tilbud til alle børn og unge til et ”frikort”: til enten sport eller andet
forpligtende fritidsfælleskab (samarbejde med kommunerne- om udgift og
gevinst). Dette vil bidrage til at mindske den ulighed der ligger i at kun borgere
med overskud og god økonomi kan give deres børn mulighed for at deltage i
sociale og sportslige aktiviteter. Mindske risiko for udvikling af ensomhed
(skabe netværk), forebygge fedmen og livsstilssygdomme. Fra den Islandske
model ved vi at det også forebygger at børn og unge begynder at ryge (både
tobak og hash).  Udgiften til medlemskaber, vil tjene sig ind da forebyggelse
er billigere end behandling. 

Misbrugsbehandlingen samles i Regionen: Det kræver høj specialisering af
behandle alkoholisme og andet misbrug og derfor skal kompetencen ligge
mere centralt. Der skal gælde samme rettigheder vedrørende
udredning/afdækning og behandling samt befordringstilskud som for de
øvrige regionale tilbud. En patient med misbrug skal samtidig tilbydes en
somatisk udredning (tjek på følgesygdomme og komorbiditet). 

Økonomi: Vi ønsker at etablere forsøg med at pengene til behandling og
forebyggelse følger borgerne på tværs af kommune og region. Hvis kommuner
eller regioner overtager populationsansvaret for borgernes sundhed, så vil der
automatisk blive større fokus på at holde borgerne (populationen) raske
længst muligt, da det er langt billigere end behandling. 

FOREBYGGELSE:
INDSATSER
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For at patienterne skal opnå bedre forståelse for, og håndtering af egen
sygdom skal de nordjyske patienter i højere grad inddrages indenfor såvel
somatik- psykiatri- og handicapområdet.  Inddragelsen skal både ske på
individuelt og på organisatorisk plan. Det er en forudsætning for et
sundhedsvæsen af høj kvalitet.

Individuel inddragelse
Den fælles beslutningstagen hvor beslutninger om behandling sker i
samarbejde mellem patient og sundhedspersonale, skal øges. De
sundhedsfaglige bidrager med viden om diagnose og behandlingsmuligheder
mens patienten bidrager med viden om sit hverdagsliv. Med baggrund i  dette
vælges den mest hensigtsmæssige behandling. 

Organisatorisk inddragelse
Patienter skal være med til udvikling af sundhedsvæsenet. For eksempel i
forbindelse med opførelse og indretning af Nyt Aalborg Universitetshospital.
Derudover kan Peerboards (grupper af nuværende og tidligere patienter)
bidrage med vigtig viden fx forhold til informationsmateriale og generel
inddragelse i behandling.

PATIENTINDDRAGELSE
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FORSKNING

Forskning er en forudsætning for udvikling af sundhedsvæsenet, så vi kan
tilbyde borgerne god behandling og forebyggelse. Derudover har forskning en
positiv effekt i forhold til rekruttering. I Region Nordjylland er en del forskning
samlet i Forskningens Hus. 

Radikale Venstre ønsker at prioritere forskningen.



At retssikkerheden for mennesker med handicap og deres pårørende skal
styrkes. Det forudsætter en struktur hvor borgerne ikke vurderes ud fra
regionens 11 kommuners forskellige økonomiske og faglige formåen.
At mulighederne for borgerrådgivning til såvel mennesker med handicap som
deres pårørende bør udvides.

Vi drømmer om.. og søger landspolitisk opbakning til
Radikale Venstre arbejder for, at handicapområdet samles, så tilbud til børn, unge,
voksne og ældre mennesker med udviklingshandicap, betjenes af én forvaltning. Derved
sikres kontinuitet og sammenhæng i tilbuddet til det enkelte menneske, gennem hele
livet. 

Vi mener at handicapområdet bør samles i regionerne, da der skal en vis volumen til for
at sikre tilbud af høj faglighed og økonomi.

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE
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Regionens tilbud til borgere med handicap/funktionshæmning skal tage udgangspunkt i
FN’s Handicapkonventions definition:

”….Personer med handicap omfatter personer, der har langvarig fysisk,
psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil
med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i
samfundslivet på lige fod med andre.” (Handicapkonventionen artikel 1)

Derfor skal der i regionens tilbud til borgere med handicap  tages udgangspunkt i
borgerens trivsel og individuelle behov. Faglighed og økonomi er en forudsætning for
tilbud af høj kvalitet. Derudover skal medbestemmelse og selvbestemmelse
(inddragelse) være i fokus, da det øger mulighederne for bedre livskvalitet og mestring.
For at sikre lighed i sundhed og forebygge sygdom mener Radikale Venstre, at alle
borgere med handicap skal tilbydes et årligt sundhedstjek.

Vi mener, at Danske Regioner i samarbejde med kommuner og stat bør arbejde for at
styrke fagligheden i Det specialiserede Socialområde, ved at arbejde for udvikling af en
specialiseret mellemlang videregående uddannelse til socialpædagog. Vi mener også, at
Danske Regioner, i samarbejde med kommuner og Stat, bør styrke udviklingen af let
tilgængelige digitale løsninger og alternative løsninger til at mennesker med handicap,
bliver ligestillet med mennesker der ikke har problemer med at anvende hævekort,
anvende E-boks mv.



ET NORDJYLLAND I
BEVÆGELSE



Radikale Venstre mener at kulturen har stor betydning for nordjydernes almene
velbefindende. Fyrtårne som bl.a. Kulturmødet på Mors skal fortsat skal støttes og derudover
skal regionen støtte projekter som kobler kultur og sundhed. 

Set i lyset af Covid-19 bør det nordjyske kulturliv støttes med flere midler i de kommende år,
da det kan bidrage til at fremme sundheden og forebygge bl.a. ensomhed. Derfor bør
regionens kulturpuljer forhøjes i en årrække. Midlerne skal anvendes til at støttes op om
lokale kunstnere og initiativer som kan genskabe det nordjyske kulturliv. Det er vigtigt at
kultur tænkes bredt, således at der er tilbud i det nordjyske som appellerer til såvel unge som
ældre.

Region Nordjylland samarbejder med norske og svenske kommuner (Skagerrak kommuner)
på en række områder som for eksempel uddannelse, klima og miljø. Samarbejdet bør udvides
til kulturområdet, så Nordjyllands specielle natur, kultur og historie bliver kendt i hele
Skagerrak.

KULTUR
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UNGDOMSUDDANNELSER

For at sikre, at flest mulige får en uddannelse skal ungdomsuddannelserne skal være
tilgængelige for alle unge, også i yderdistrikterne. Radikale Venstre arbejder derfor for at
den decentrale struktur i udbuddet af ungdomsuddannelser fortsat understøttes, med
fokus på at bevare den gode kvalitet. Det gælder såvel erhvervsuddannelser som
gymnasiale uddannelser.

Radikale Venstre hilser med tilfredshed de mange initiativer på ungdomsuddannelserne
velkommen, med nye spændende linjer og profileringer og campusdannelser. 

Det tiltrækker elever udefra og giver et styrket grundlag for at opretholde uddannelserne i
tyndt befolkede områder med spinkelt elevgrundlag. Radikale Venstre ønsker at sikre, at
børn og unge får mulighed for gedigne kunstneriske oplevelser, herunder at de selv
deltager i disse. 



For at sikre bosætning og erhvervsliv i hele Nordjylland er det vigtigt at storby og
land hænger sammen, så nordjyderne nemt kan transportere sig fysisk rundt i
landsdelen. Det kalder på fleksible løsninger.

Kollektiv trafik
Radikale Venstre arbejder for at styrke den kollektive trafik i de tyndt befolkede
områder med billige flexløsninger. For flexture henover kommunegrænser skal
samme takst gælde for hele turen som i den kommune hvor rejsen begynder. I de
store byer skal den kollektive trafik udbygges så den bidrager til at mindske
trængsel og forurening.

3. Limfjordsforbindelse 
Radikale Venstre anerkender at der er behov for en 3. Limfjordsforbindelse for at
sikre sammenhængskraften i Nordjylland, men vi anser Egholmløsningen for at
være en miljømæssig dårlig løsning og desuden alt for ressourcekrævende. Derfor
peger vi på en mere bæredygtig løsning med et ekstra rør i tunellen kombineret
med en opgradering af Høvejen. Vi arbejder for en østlig forbindelse fordi den er
mindre ressourcekrævende i henseende til råstoffer, en bedre miljømæssig
løsning mht. støj og generelt er en bedre samfundsøkonomisk løsning. Den giver
et bedre trafikalt flow omkring tunnellen i spidsbelastningsperioder og sikrer
forbindelsen i ved ulykker og reparationsarbejder. Den ligger desuden mere rigtigt
i forhold byudviklingen og de store arbejdspladser samt NAU (Nyt Aalborg
Universitetshospital).

Mens vi venter på en afklaring af den 3. Limfjordsforbindelse trænger de aktuelle
spidsbelastningsproblemer på Limfjordsforbindelserne sig på, og skal afhjælpes.
Læren af covid-19 pandemien er, at arbejdslivet kan tilrettelægges langt mere
fleksibelt. Regionen kan gå foran og skabe mere fleksibilitet omkring mødetider,
hjemmearbejde og afholdelse af virtuelle møder, så myldretidstrafikken udjævnes
og mindskes. 

Udbygning af den kollektive trafik vil også kunne bidrage væsentligt til en løsning.
Radikale Venstre vil arbejde for, at Region Nordjylland gennem NT udvikler de
kollektive trafikformer og skaber et bedre samspil mellem privatbilisme og
kollektiv trafik omkring limfjordsforbindelsen.

MOBILITET
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At udbrede gratis kollektiv trafik i Nordjylland efter modellen i Morsø
Kommune. Forsøg med gratis kollektiv trafik for linjer der krydser Limfjorden i
Aalborgområdet. Forsøgserfaringerne skal udbredes til resten af regionen hvis
succes. 
At de små genvejsfærger på Limfjorden kommer under NT, og at regionen kan
indtræde som interessent i færgeselskaberne. Færgerne kan medvirke til en
langt mere hensigtsmæssig afvikling af den regionale trafik og medvirke til
reduktion af CO2 udledningerne. Regionerne bør kunne indtræde som
interessent i færgeselskaberne for at styrke økonomien og dermed holde
billetpriserne nede. Vi ser gerne at overfarterne gøres gratis, ligesom det er
gratis at krydse broerne i regionen.

Hovedvej A11
Radikale Venstre arbejder for at udbygning af øst-vest forbindelse via Hovedvej
A11. Målet er dels at understøtte målsætningen om styrket bosætning i de mindre
bysamfund og dels at skabe et helt og sammenhængende arbejdskraftsopland i
Region Nordjylland for alle typer arbejdskraft. Et integreret arbejdskraftsopland
der også omfatter Thy og Mors. Vi peger på en udbygning af A11 til en
motortrafikvej så det bliver muligt at komme fra Thisted til Aalborg på 1 time både
med privat bil og hurtigbusser. 

Godstransport
Radikale Venstre arbejder for at lange godstransporter omlægges fra landevej til
jernbane, som grøn transport mellem Norden og det øvrige Europa. De 4 havne i
Frederikshavn, Hirtshals, Hanstholm og Grønlandshavnen i Aalborg bør gøres
anvendelige for skift af gods fra skib til jernbane. Det vil afhjælpe trængslen på
vejene og give mindre CO2 udledning.

Vi drømmer om .. og søger opbakning til

MOBILITET
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Erhvervsfremme
Radikale Venstre ønsker folkevalgt indflydelse på erhvervsfremmeområdet, og
ønsker det tilbageført som opgave for regionerne. Målet er at understøtte den
grønne omstilling til fordel for erhverv, uddannelse, innovation. Region Nordjylland
skal kendes som Danmarks grønne region!

Grænseoverskridende samarbejde
Radikale Venstre mener der findes et stort uudnyttet potentiale i intensiveret
regionalt samarbejde på tværs af Kattegat og Skagerrak og ønsker samarbejdet
styrket. Det gælder hele paletten kultur, uddannelser, trafik og erhverv.

MOBILITET
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REGIONEN I FREMTIDEN
G R Ø N ,  F R I ,  S T Æ R K

Radikale Venstre går til valg på et program for et grønnere Nordjylland, et sundere
Nordjylland og et Nordjylland i bevægelse. Fællesnævneren er ønsket om
bæredygtighed, hvor de tre samfundskapitaler, økonomien, naturkapitalen og den
sociale kapital skal bringes i samspil for at skabe en mere afbalanceret udvikling,
bedre livsvilkår og mangfoldighed.

Radikale Venstre tør også drømme om at finde nye regionale løsninger på nogle af
de store og påtrængende udfordringer på det sociale område, sundhedsområdet
og indenfor natur og miljø.

Kommunalreformen fra 2007, der styrkede stat og kommuner og amputerede det
regionale led, har nu haft 14 år til at vise styrker og svagheder.. 

Der er opbygget et stærkt sundhedsvæsen, men Radikale Venstre i Nordjylland
mener der opstået et akut behov for en justering, der lader regionen overtage en
række opgaver på social og sundhedsområdet, der kræver specialiserede
kompetencer. På samme måde er der en række påtrængende opgaver indenfor
natur- og miljøområdet, hvor der er behov for at finde regionale løsninger. f.eks.
vandmiljøet.

Radikale Venstre i Nordjylland finder kort og godt, at der er behov for at give
regionen flere muskler. Dette vil vi aktivt søge landspolitisk opbakning til.
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DIN STEMME GÆLDER
OGSÅ!


