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Frit valg til børn, forældre og ældre
Du skal have mere valgfrihed mellem kommunale og pri-
vate løsninger, uanset om det er daginstitution, skoler, 
hjemmehjælp eller ældrebolig.

’Mere kernevelfærd, 
mindre vanetænkning
Vi vil prioritere kernevelfærden. Pengene skal gå til dag-
institutioner, dagpleje, skoler og ældreomsorg – ikke til 
administration og bureaukrati. Kvaliteten skal hæves 
ved at inddrage private leverandører, hvor kommunen 
ikke selv har ekspertisen, eller hvor private kan løse 
driftsopgaver bedre og billigere.
 

Roskilde Sygehus i centrum 
for det lokale sundhedsvæsen
Roskilde Sygehus skal have fl est mulige funktioner, be-
handlinger og specialer. Roskilde Sygehus skal suppleres 
med et udbygget kommunalt sundhedscenter, så Roskil-
des borgere har lokale sundhedstilbud på et højt niveau 
også efter 2020. Der kan f.eks. etableres en privat føde-
klinik efter 2020 på sygehuset.

Respekt for dine skattekroner
Det skal være billigere at være skatteborger i Roskilde 
Kommune, og dine skattekroner skal bruges respektfuldt 
og intelligent. Venstre vil udelukkende bruge skattemid-
ler på ting, der gør en praktisk forskel for borgere og 
virksomheder.

Grøn Klimafond skal 
skabe arbejdspladser og 
grønne løsninger
Roskilde Kommune skal i front på den grønne dagsor-
den. Vi skal skabe vækst og arbejdspladser gennem en 
klimafond, som kan støtte klimainitiativer fra borgere, 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
 
 
Hurtigt internet 
i hele kommunen
Alle dele af kommunen skal være dækket af hurtigt in-
ternet. Vi vil derfor prioritere at udbygge den digitale 
infrastruktur, så alle borgere i hele kommunen kan kom-
me på.

Sikre veje for alle
Der er stort behov for at investere i bedre infrastruktur 
med veje, cykelstier og sikker skolevej. Det er uaccep-
tabelt, at der stadig er steder, hvor det er farligt for 
vores børn at køre i skole.
 
 
Flere private arbejdspladser 
gennem en ambitiøs 
vækstpolitik
Roskilde Kommune sakker bagud sammenlignet med vo-
res naboer, når det handler om at skabe vækst og fl ere 
private arbejdspladser. Vi vil tiltrække nye private ar-
bejdspladser, øge serviceniveauet for virksomhederne 
og fjerne dækningsafgiften.

Sæt skolerne fri
Vi vil arbejde for styrket faglighed i folkeskolen gennem 
færre regler og bedre muligheder for skoleledelse. Den 
enkelte skole skal have større frihed til at udvikle fol-
keskolen.

Et aktivt fritids- og idrætsliv 
i hele kommunen
Der er brug for nye, lokalt placerede idrætsfaciliteter 
rundt om i kommunen – og det lokale foreningsliv skal 
inddrages i beslutningerne på kultur- og idrætsområdet. 
Vi vil også arbejde for, at der opføres en ny svømmehal 
i Viby.

 
Mulighed for at bo i lokalområdet 
– hele livet
Der mangler ældreboliger og tilgængelige lejeboliger lo-
kalt i nærområder, hvis man som ældre skal frafl ytte sit 
hjem. Venstre vil derfor opføre fl ere billige lejeboliger 
lokalt rundt om i kommunen, så ældre kan blive boende 
tættere på deres hjem og omgangskreds. 
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Roskilde Kommune sakker bagud sammenlignet med vo-
res naboer, når det handler om at skabe vækst og fl ere 
private arbejdspladser. Vi vil tiltrække nye private ar-
bejdspladser, øge serviceniveauet for virksomhederne 

I Venstre ønsker vi en Roskilde Kommune, der handler om dig, din familie og dit lokalsam-
fund. Vi arbejder for en Roskilde Kommune, der sætter mennesket før systemet, giver dig 
fl ere frie valg og hvor det er billigere at være borger. Hvor politikerne tager ansvar, har 
respekt for dine skattekroner og leverer kernevelfærd af den højeste kvalitet. En Roskilde 
Kommune, hvor det er trygt for vores børn at vokse op, hvor vi passer på vores ældre og 
hvor vi skaber jobs og udvikling i hele kommunen. Derfor er det tid til forandring. Det er 
tid til Venstre.
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