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VENSTRE - TÆT PÅ DIG 
 
Politik handler om din hverdag og vores fælles kommune. Roskilde er en dejlig kom-
mune, som vi sammen skal gøre endnu bedre.  
 
Vi er kendt for vores vikinger, domkirke og festival - og i Venstre vil vi også være 
kendt for at have Danmarks bedste kommune med en høj velfærd og en sund øko-
nomi.  
 
Opskriften er enkel, men kræver vilje til at gå nye veje: Skab gode rammer for vo-
res lokale erhvervsliv, sæt den kommunale sektor og de mange dygtige medarbej-
dere fri og giv os borgere mere frit valg. Vores velfærdstilbud i Roskilde skal være 
tæt på dig og møde dine behov. 
 
I Venstre har vi fokus på fem hovedområder, som de kommende år kan styrke vores 
velfærd, gøre Roskilde grønnere og fremme et aktivt kultur- og fritidsliv for både 
unge og gamle.  
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BEDRE VELFÆRD OG MERE FRIT VALG 
Livet leves i hverdagen, og hverdagens rammer er afgørende for, at vi kan træffe de 
rigtige valg for vores familie og for os selv. Nærhed, tryghed og valgfrihed er nøgle-
ord for Venstre – og det gælder også i mødet med vores velfærdstilbud.  
 
Du skal have valgfrihed både til børnehaven og plejehjemmet, fordi vi er forskellige, 
og fordi konkurrence om at skabe det bedste tilbud til dig gør velfærden bedre for 
alle. Vi vil styrke samspillet mellem offentlige og private løsninger og understøtte 
flere private tilbud.  
 
Vi skal have høj kvalitet i vores daginstitutioner. Det giver vores børn en god start 
på dagen og den bedste start i livet. Skoler, der gør vores børn og unge nysgerrige, 
fagligt stærke i grundlæggende færdigheder som dansk og matematik og giver dem 
mod på fremtidens udfordringer – uanset om man er mest til åndens eller håndens 
arbejde. Og vi skal have råd til en værdig ældrepleje, når livet på arbejdsmarkedet 
er slut, og kræfterne bliver færre. Alle har krav på en tryg alderdom. 
 
Velfærd bliver konkret i mødet med dygtige og engagerede medarbejdere. Vi vil 
sætte medarbejderne fri og give mere ansvar til vores ledere på alle niveauer. Dyg-
tig ledelse skal lønne sig, og dårlig ledelse skal stoppes. Vi siger nej til tidstyranni og 
minimumsnormeringer i vores fælles velfærd - og ja til høj kvalitet.  
 
I Venstre kommer du og jeg og vore nærmeste altid før systemet. 
 
 
GRØN VÆKST MED OVERSKUD PÅ BUNDLINJEN 
Ingen velfærd uden vækst og et blomstrende handels- og erhvervsliv. Det gælder 
også her i Roskilde.  
 
Det skal være lettere og billigere at drive virksomhed og skabe arbejdspladser i Ros-
kilde. Vi skal udvikle Roskilde som turist- og handelsby og styrke erhvervslivets vil-
kår – samtidig med at vi gør Roskilde mere grønt. 
 
Vi skal alle tage et ansvar for klimaforandringerne og omstillingen til et CO2-frit 
samfund, og det skal være let at træffe grønne valg i vores hverdag. Men løsningen 
er ikke tvungne vegetardage, bilfrie søndage eller nulvækst. 
 
I Roskilde Kommune skal vi investere i klimavenlige løsninger, når vi renoverer 
gamle bygninger eller bygger nyt. Internettet skal være hurtigt og tilgængeligt for 
alle, så flere kan arbejde eller studere hjemmefra. Og vi skal investere i gode ram-
mer for mere grøn transport. Det betyder flere cykelstier og ladestandere til elbiler. 
 
Vækst og grøn omstilling sker ikke af sig selv. Det kræver en offensiv strategi, of-
fentligt-privat samarbejde og stærke partnerskaber.  
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Den grønne omstilling skal løftes af dygtige virksomheder. Vi skal tiltrække de klo-
geste hoveder og skabe de bedste rammer for innovation og nye, grønne arbejds-
pladser med udgangspunkt i vores stærke erhvervs-, undervisnings- og forsknings-
miljøer. 
 
Det kræver først og fremmest et kryds ved Venstre, så vi får en blå kommune, der 
kan sikre grøn vækst med overskud på bundlinjen. 
 
 
INFRASTRUKTUR MED ROSKILDE I CENTRUM 
Roskilde har alle muligheder for at være den førende kommune uden for hoved-
stadsområdet, men vi skal turde være mere visionære og drømme lidt større. Store 
investeringer er gået uden om Roskilde de senere år, blandt andet sygehus, motor-
veje og togforbindelser. Og det er ikke lykkedes for det nuværende styre på rådhu-
set at skabe attraktive erhvervsklynger. Det skal vi have gjort noget ved - og vi skal 
blandt andet gribe de muligheder, som en Femern- og Kattegatforbindelse kan give 
Roskilde om bare ganske få år.  
 
Den kollektive trafik, som alle dage har været pulsåren for Roskilde, skal forbedres. 
Toget står manges hjerte nær, og det kendte regionaltog skal suppleres med mo-
derne, førerløse S-tog. Det giver fleksibilitet på din vej mod København eller en af 
de mellemliggende stationer. Det giver mulighed for flere lokale stationer omkring 
Roskilde og dermed en markant styrkelse af den grønne omstilling. Og så bliver det 
også let for andre at komme til Roskilde for at arbejde, studere, handle eller i endnu 
højere grad nyde vores smukke natur og kultur. 
 
Kollektiv trafik passer dog ikke for alle uanset, hvor godt det bliver. Derfor skal vi 
også udbygge vores vejnet, så det bliver hurtigt at komme på sygehuset i Køge eller 
fange motorvejen i Ringsted. Og så skal Frederikssundsmotorvejen gøres færdig og 
kobles til Jyllinge. En god infrastruktur omkring Roskilde vil styrke erhvervslivet, 
løfte trafiksikkerheden, og give mindre kødannelse og færre spildte timer bag rattet. 
 
Sundhed og sygehus har altid været et særligt kendetegn for Roskilde. Men selvom 
der bygges nyt og stort sygehus i Køge, må det ikke tage pusten fra vores lokale sy-
gehus. Venstre arbejder for et nært sygehus, en skadestue og et moderne sund-
hedscenter centralt i Roskilde, der kan være omdrejningspunkt for et tæt samspil 
mellem sygehus, genoptræning og hjemmesygepleje med både offentlige og private 
medspillere. 
 
 
ET AKTIVT FRITIDSLIV I ALLE ALDRE 
Et aktivt fritids- og foreningsliv giver fællesskab og stor livskvalitet for mange. Der-
for skal det være let at være aktiv - i hele Roskilde. Vi er en stor kommune, og de 
mange aktive lokalsamfund må ikke blive glemt eller klemt.  
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I Venstre vil vi investere i moderne kultur- og idrætsfaciliteter tæt på dig, styrke 
mulighederne for selvorganiseret idræt med flere stier og grønne cykelruter og i det 
hele taget indtænke aktiviteter i vores natur- og byplanlægning.  
 
Frivillige ildsjæle skal have plads, så idræts- og kulturlivet kan blomstre. Og Venstre 
vil sikre spillerum til de helt lokale kvaliteter, der er med til at gøre os glade for at 
bo og leve, hvor vi gør. Vi vil have mere lokalt selvstyre og lokale løsninger. Det skal 
ske gennem tæt og forpligtende inddragelse af lokalsamfundene, fx med puljer til at 
understøtte udviklingen, hvor det ikke er byrådet, der svinger taktstokken, men dig 
og dit lokalsamfund. 
 
En stemme på Venstre er en stemme på frihed og stærke lokale fællesskaber.  
 
 
TRYGHED OM DIN ØKONOMI 
Roskilde kommune har et solidt grundlag for at levere god service og trygge rammer 
for alle borgere, men de seneste års overforbrug med røde tal på bundlinjen har 
tømt kommunekassen. 
 
I Venstre kan vi gøre det bedre. Hvis Roskilde blev drevet lige så effektivt som de 
dygtigste kommuner, kunne vi spare mere end 500 mio. kr. årligt eller knap 6.000 
kr. per roskildenser. De penge kunne vi i stedet bruge på bedre ældrepleje, daginsti-
tutioner, kulturliv eller sætte skatten ned med 2-3 procent. 
 
I Roskilde har vi gode indtægter, og vi mangler ikke penge. Men vi mangler nytænk-
ning og vilje til at gå nye veje. Venstre vil tage dine skattekroner alvorligt og ikke 
blot sætte skatterne og taksterne op, hver gang vi støder på en udfordring. Og ejen-
domsskatten (grundskylden) bliver ikke sat op med Venstres stemmer - heller ikke i 
den kommende valgperiode. 
 
Vi vil skabe tryghed om økonomien og om den service, du kan forvente som borger. 
Tryghed om den kommunale økonomi giver også tryghed for din private økonomi. 
 
I Venstre tager vi dine penge alvorligt. 
 
 
 
På de følgende sider kan du læse vores konkrete politik til at fremme hvert af de 
fem hovedområder.  
 
Hvis du har gode ideer, som du synes mangler, så kontakt endelig vores borgme-
sterkandidat Jette Tjørnelund på jettet@roskilde.dk eller en af Venstres andre gode 
kandidater tæt på dig. 
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VENSTRES FORSLAG TIL AT SIKRE BEDRE VELFÆRD  
OG MERE FRIT VALG 
 

Velfærd bliver konkret i mødet med dyg-
tige og engagerede medarbejdere. Vi vil 
sætte dygtige medarbejdere fri og give 
mere ansvar til vores ledere på alle ni-
veauer. Dygtig ledelse skal lønne sig, og 
dårlig ledelse skal stoppes. Vi siger nej til 
tidstyranni og minimumsnormeringer i 
vores fælles velfærd - og ja til høj kvali-
tet. I Venstre kommer du og jeg og vore 
nærmeste altid før systemet. 
 
Konkret vil Venstre arbejde for: 
 
VÆRDIG ÆLDREPLEJE 
Venstre i Roskilde sætter fokus på en ny-
tænkning af hele området for sundhed og 
omsorg og især den gode ældrepleje. Vi 
skal have flere friplejehjem og større fri-
hed til at vælge den rigtige ældrebolig og 
ældrepleje. Ældre er gamle nok til at 
vælge selv. 
 
En værdig ældrepleje med hyppige be-
søg af hjemmepleje, rengøring og opgra-
dering af normeringer på plejecentrene. 
Det vil fremme livskvaliteten og skabe 
den tryghed og omsorg ældre medbor-
gere fortjener. Samtidig skal der være 
mere frihed til ældre så de selv kan be-
stemme over den hjælp de modtager 
uanset, om det er at få tid til at sludre, 
fjerne en plet på gulvet, vasket håret el-
ler andet som bidrager til den enkeltes 
livskvalitet. 
 
Valgfrihed og sammenhæng 
Den enkelte ældre borger skal have valg-
frihed med hensyn til valg af hjemmeser-
vice. Venstre ønsker ”kendte ansigter ”i 
hjemmeplejen. Der klages ofte over, at 

den ældre borger får besøg af mange 
forskellige plejeassistenter, som ikke 
kender borgeren.  
 
Derfor skal der være kontinuitet i plejen 
ved, at den samme plejer har ansvar for 
de samme borgere gennem længere tid. 
Der skabes tryghed og viden om den en-
keltes behov. Det er velkendt, at private 
udbydere har færre klager, lavere fra-
vær, færre indlagte og større tilfredshed 
hos brugerne. 
 
Sundhedscenter Roskilde 
Venstre ønsker sundhedsnære faciliteter i 
nærområdet med udgangspunkt i Ros-
kilde Sygehus. Vi skal fylde smukke ram-
mer ud med et moderne sundhedscenter 
med fysioterapi, ergoterapi, genoptræ-
ning, fitness for ældre samt øvrige sund-
hedstilbud samlet. En ”one stop sund-
hedsshop”. 
 
Sundhedscenteret skal sikre sammen-
hængende sundhedstilbud på tværs af de 
nuværende siloer, så der bliver et tæt 
samspil mellem sygehus, genoptræning 
og hjemmesygepleje. Blandt andet skal 
overgangen fra sygehus til hjem styrkes 
med et særligt team, så den enkelte ikke 
falder mellem to stole. 
 
Boliger og friplejehjem 
Venstre vil styrke arbejdet med flere bo-
ligfællesskaber for især ældre, der øn-
sker at fraflytte en større bolig og få et 
fælleskab og den tryghed, der er i bolig-
fællesskaber.  
 
I forbindelse med et nyt Astersplejecen-
ter bør det oprettes som et friplejehjem. 
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Pårørende og bestyrelser 
Venstre ønsker større involvering af på-
rørende i arbejdet med at udvikle kvali-
teten i information og kommunikation 
som fx opdaterede og informative hjem-
mesider.  
 
Derfor skal der være bestyrelser på kom-
munens plejecentre. Valgt for en fireårig 
periode med repræsentanter for såvel 
brugere, pårørende og fra lokalsamfun-
det. 
 
Styrk klippekortordningen 
Klippekortordningen har til formål at give 
ekstra livskvalitet og frit valg af ydelser 
for den enkelte ældre borger. I dag tilde-
les den kun til dem, der har behov for 
særlig hjælp. Endvidere bruges den ofte 
til ekstra rengøring og ikke til formålet 
med en ekstra tur i parken eller koncert 
eller andet livgivende som kan bekæmpe 
ensomhed. 
 
Styrket ledelse og faglighed 
Venstre ønsker styrket fokus på ledelse 
og udvikling af medarbejdere samt større 
sundhedsfaglighed. Det skal blandt andet 
ske ved at supplere SOSU-assistenter 
med flere sygeplejersker. Det vil lønne 
sig i og med, at flere indlæggelser kan 
undgås ved brug af deres ekspertise. 
 
DET GODE BØRNE- OG 
UNGDOMSLIV 
De fleste børn og unge bruger en stor del 
af deres hverdag i institution, i folkesko-
len eller på en ungdomsuddannelse. Ven-
stre vil arbejde for, at vores børn og 
unge både får en god start på dagen og 
den bedste start i livet. 
 
Konkret vil Venstre arbejde for: 
 

 
Daginstitutioner med kvalitet, nær-
hed og frit valg 
 
Venstre vil give pladsgaranti til et pas-
ningstilbud tæt på dig. Og vi vil have 
mere fleksible åbningstider, så pasningen 
i højere grad indrettes efter brugernes 
behov. 
 
Venstre vil understøtte, at vores gode of-
fentlige tilbud kan suppleres med flere 
private tilbud, så du i højere grad kan 
vælge den løsning, der passer bedst til 
dit barn. 
 
En folkeskole med højere faglighed 
og større trivsel 
 
Folkeskolen er en grundsten i vores sam-
fund, og det er afgørende, at skolen gi-
ver alle børn og unge de bedste mulighe-
der i livet.  
 
Roskilde har en dyr folkeskole sammen-
lignet med andre kommuner, men resul-
taterne er nogenlunde gennemsnitlige og 
sygefraværet højt blandt medarbejderne. 
 
For mange børn og unge kommer ud af 
skolen uden en stærk nok ballast til at 
håndtere ungdommen og få sig en ung-
domsuddannelse. Det skal vi gøre bedre. 
 
Vi skal løfte vores skolebørn fagligt, 
skabe bedre trivsel og sikre, at flere får 
et solidt afsæt til en ungdomsuddan-
nelse.  
 
Vi tror høj faglighed og trivsel går hånd i 
hånd, og vi vil styrke fagligheden især i 
dansk og matematik. Samtidig skal sko-
len have et erhvervsmæssigt fokus, så 
der er noget for både hånd og hoved. 
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Konkret vil Venstre arbejde for:  
! At der er et godt mix i Roskilde af folke-

skoler og friskoler. Det skal være let at 
drive privat- og efterskole i Roskilde, så 
forældre har alternativer til folkeskolen 
og flere tilbud, der passer til den enkelte. 
 

! Sikker skolevej: Alle børn skal have en 
sikker cykelvej til skole, så dagen starter 
trygt og med bevægelse. 
 

! Synlig ledelse: Skoleledelsen skal have 
mere ansvar - og måles på resultaterne. 
Venstre ønsker højere faglighed, mindre 
elevfravær og lavere vikarforbrug. På 
nogle skoler er vikarforbruget over 20 
pct. Det er uacceptabelt.  
 

! Analyse af specialområdet: Specia-
lområdet er utrolig vigtigt og samtidig 
meget dyrt. I dag tager ca. 5 pct. af ele-
verne 20-25 pct. af ressourcerne samti-
dig med at mange børn og forældre ople-
ver, at vi stadig ikke gør det godt nok.  
 

! Nej til centralskoler: Vi vil have et lokalt 
skoletilbud for alle gennem hele folke-
skolen, og derfor vil vi ikke samle for-
skellige årgange på forskellige skoler. 
 

! Flere unge skal have en ungdomsuddan-
nelse: I Roskilde får ml. 900-1000 unge 
stadig ikke en ungdomsuddannelse. Vi 
skal have en ambition om at mindst 95 
pct. af en ungdomsårgang får en ung-
domsuddannelse. 
 
Styrk Roskilde som studieby  
Venstre vil arbejde for en bred vifte af 
uddannelser i Roskilde, og at antallet af 
uddannelsespladser udvides. 
 
Unge er med til at skabe en levende by - 
og hvis de bor i Roskilde, mens de ud-
danner sig, er der større chance for, at 
de bliver boende i byen, når uddannelsen 
er slut, og arbejdslivet begynder.  
 
Roskilde har mange gode og forskellige 
uddannelsesinstitutioner, men vi skal 
give mulighed for, at flere unge kan og 
vil bo i Roskilde, mens de uddanner sig. 
 
Derfor vil Venstre arbejde for, at vi får 
flere billige ungdomsboliger og flere at-
traktive ungdomsområder på linje med 
Musicon, der har været en stor succes.  
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VENSTRES FORSLAG TIL AT SIKRE GRØN VÆKST  
MED OVERSKUD PÅ BUNDLINJEN

Venstre ønsker, at Roskilde skal være 
den mest attraktive erhvervskommune 
på Sjælland og samtidig vise vejen for 
den grønne omstilling. Der er behov for 
et politisk flertal og en forvaltning, der i 
højere grad forstår og kan sikre gode 
rammer for erhvervslivet. 
 
Konkret vil Venstre arbejde for: 
 
ERHVERV & BESKÆFTIGELSE 
Fjern dækningsafgiften 
Roskilde Kommune har regionens suve-
rænt højeste dækningsafgift. Det kvalifi-
cerer os til at være Sjællands mest er-
hvervsfjendtlige kommune. Venstre vil 
arbejde for at fjerne dækningsafgiften i 
den kommende valgperiode. Det vil til-
trække flere virksomheder og skabe ar-
bejdspladser. 
 
Mere konkurrenceudsættelse 
Venstre skal styrke vores kommunale 
ydelser ved at inddrage flere private ak-
tører og mere frit valg. Roskilde Kom-
mune skal lave en langsigtet strategi for 
offentligt-privat samarbejde (OPP) og 
være kendt som en af landets foregangs-
kommuner for OPP. 
 
Understøt iværksætteri 
Venstre vil i højere grad understøtte 
iværksætteri i hele kommunen – specielt 
på Musicon, Risø Park og RUC. 
 
Bedre erhvervsservice og mere ef-
fektiv sagsbehandling 
 

Venstre foreslår, at der udarbejdes en 
strategi for nedbringelse af sagsbehand-
lingstiderne i Roskilde Kommune.  
 
Flere erhvervsområder 
Venstre ønsker at sikre, at kommunen 
har mere erhvervsjord til rådighed, så vi 
har noget at tilbyde, når erhvervsvirk-
somheder henvender sig. 
 
Venstre vil se positivt på alternativ an-
vendelse at bygningsfaciliteterne på de 
nu nedlagte minkfarme – og i øvrigt på 
ikke landbrugsanvendelige ejendomme. 
 
Stop grusgravning  
Stop for udlægning af nye graveområder 
i kommunen. Det skal undersøges, om 
de tidligere grusgravsområder kan gøres 
til erhvervsområder på samme måde 
som Høje Taastrup har gjort ved DSV og 
Rockwool. Samtidig skal der sikres mu-
lighed for store arrangementer og parke-
ring i området ved Dyrskuepladsen. Der 
skal samtidig etableres nye veje til mo-
torvejen fra eksisterende grusgrave. 
 
Lokal erhvervsudvikling 
Det skal fortsat være muligt at udvikle 
landsbyerne, så det er attraktivt at bo og 
bosætte sig i landsbyerne. Kommunen 
skal mere aktivt bruge bredsbåndspuljen 
i landsbyerne, f.eks. gennem yderligere 
støtte og hjælp. 
 
Aktiv beskæftigelsespolitik 
Roskilde skal blive bedre til at løfte de 
mange på kanten af arbejdsmarkedet 
med en mere aktiv beskæftigelsespolitik. 
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Kommunens jobcenter skal være tættere 
på vores virksomheder og uddannelses-
institutioner, så flere får praktikmulighe-
der eller tilbud om relevant efteruddan-
nelse. 
 
Alle kontanthjælpsmodtagere i Roskilde 
skal i aktivering. Det er positivt for de 
fleste mennesker at have noget at stå op 
til og gøre en indsats. Ingen er tjent med 
at være på passiv forsørgelse. 
 
Indvandrere er desværre overrepræsen-
teret i arbejdsløshedsstatistikkerne. Det 
gælder også i Roskilde. Vi skal gøre en 
særlig indsats for at sikre en bedre inte-
gration af de indvandrere, der er uden 
for arbejdsmarkedet. 
 
KLIMA OG MILJØ 
Vi skal alle tage et ansvar for klimaforan-
dringerne og omstillingen til et CO2-frit 
samfund, og det skal være let at træffe 
grønne valg i vores hverdag. 
 
Konkret vil Venstre arbejde for: 
 
Væksthus for grøn teknologi 
Venstre vil genoptage erhvervsudviklin-
gen på Risø Park specielt med greentech 
og bæredygtige virksomheder, som fx 
kan drage nytte af forskningsmiljøerne 
på DTU/Risø og RUC. 
 
Blandt andet skal der etableres et vækst-
hus i de ledige lokaler på Risø Campus 
med det formål at tiltrække nye virksom-
heder. 
 
Grøn ejendomsstrategi 
Roskilde kommune skal kortlægge ener-
giforbrug og lave en langsigtet plan for 
energirenovering af kommunens bygnin-
ger og anlæg. Grønne løsninger kan fx 

være energiruder i alle kommunale ejen-
domme, bedre renovering og varmepum-
per i alle kommunale bygninger, der ikke 
er tilsluttet fjernvarme  
 
Grøn transport 
Roskilde Kommune skal styrke ram-
merne for den grønne transport ved at 
omlægge egen transport til grønne løs-
ninger og understøtte en udvikling af in-
frastrukturen ift flere ladestandere.  
 
Genbrug 
Vores affald skal sorteres mere og bedre 
de kommende år. Venstre vil arbejde for 
at teknologiske løsninger bruges bedst 
muligt, så sorteringen i høj grad kan ske 
industrielt, og så husstande ikke drukner 
i affaldsspande.  
 
Bedre klimatilpasning og kystsikring 
Lokale kystsikringsprojekter skal realise-
res hurtigst muligt, bl.a. skal der sikres   
en regional kystsikringsløsning højere 
oppe i Roskilde Fjord. 
 
Rent vand 
Roskilde har haft store problemer med 
overløb og udslip i Roskilde Fjord. Vi skal 
passe på naturen og nedbringe udløb af 
spildevand og anden forurening. 
 
TURISME & NATUR 
I Roskilde har vi meget at dele med vo-
res omverden. Vi har en spændende hi-
storie, et levende kulturliv og masser af 
smuk natur. Og vi har plads til mange 
flere turister, der kan nyde godt af vores 
mange muligheder.  
 
Turismestrategi 
Turisme er et vigtigt erhverv og kan 
skabe både liv, omsætning og arbejds-
pladser i Roskilde.  
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Vi skal sikre, at vi er del af en slagkraftig 
turistorganisation, så vi kan tiltrække 
flere nationale og internationale turister. 
Derfor skal vi lave en turiststrategi for de 
næste 5 år med en ambition om at for-
doble antallet af turister i Roskilde frem 
mod 2030. 
 
Flere overnattende turister 
Der skal være flere overnattende turi-
ster. Det kan være i form af Bed & 
Breakfast, eller ved at udbygge eksiste-
rende hoteller og vandrehjem, husbåde 

og nye sommerhusområder. De mulighe-
der skal indgå i arbejdet med en ny turis-
mestrategi. 
 
Autocamperplads 
Det skal undersøges, om der kan etable-
res en autocamperplads i Roskilde. 
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VENSTRES FORSLAG TIL BEDRE INFRASTRUKTUR 
 
Store investeringer er gået uden om Ros-
kilde de senere år, blandt andet sygehus, 
motorveje og togforbindelser. Og det er 
ikke lykkedes for det politiske flertal at 
skabe attraktive erhvervsklynger. Det 
skal vi have gjort noget ved - og vi skal 
bl.a. gribe de muligheder, som en Fe-
mern- og Kattegatforbindelse kan give 
Roskilde om bare ganske få år.  
 
Konkret vil Venstre arbejde for: 
 
S-tog til Roskilde 
Den kollektive trafik, som alle dage har 
været pulsåren for Roskilde, skal forbed-
res. Toget står manges hjerter nær, men 
det kendte regionaltog skal suppleres 
med S-tog. Det giver fleksibilitet på din 
vej mod København, mulighed for flere 
lokale stationer og dermed en markant 
styrkelse af den grønne omstilling. Og så 
bliver det også let for andre at komme til 
Roskilde for at arbejde, studere, handle 
eller i endnu højere grad nyde vores 
smukke natur og kultur. 
 
Investeringer i hovedvejene 
Kollektiv trafik passer dog ikke for alle 
uanset, hvor godt det bliver. Derfor skal 
vi også udbygge vores vejnet omkring 
Roskilde. Vi vil især opgradere Køgevej 

og Ringstedvej, så det bliver hurtigt at 
komme på sygehuset i Køge og fange 
motorvejen i Ringsted og sikre bedre ind-
faldsveje til Roskilde. Dertil skal Frede-
rikssundsmotorvejens 3. etape gøres 
færdig og kobles til Jyllinge. En god in-
frastruktur omkring Roskilde vil styrke 
erhvervslivet, løfte trafiksikkerheden, og 
give mindre kødannelse og færre spildte 
timer bag rattet. 
 
Flere cykelstier 
Bedre trafiksikkerhed. Roskilde er den 
kommune i region Sjælland, der har flest 
uheld. Vi vil investere i flere cykelstier og 
sikre skoleveje.  
 
Betalingsparkering 
Parkeringsafgifter bliver alt for ofte til en 
skatteskrue. Det vil vi ikke være med til. 
Vi vil have adfærdsregulerende parke-
ringsafgifter, ikke jagede bilister.  
 
Derfor vil vi evaluere ordningen med par-
keringsafgifter i bymidten, herunder også 
ordningen med beboerlicenser. 
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VENSTRES FORSLAG TIL AT STYRKE MULIGHEDERNE FOR  
ET AKTIVT FRITIDSLIV I ALLE ALDRE

Et aktivt fritids- og foreningsliv giver fæl-
lesskab og stor livskvalitet for mange. 
Derfor skal det være let at være aktiv - i 
hele Roskilde. Vi er en stor kommune 
både geografisk og befolkningsmæssigt, 
og de mange aktive lokalsamfund må 
ikke blive glemt eller klemt i den store 
kommune. En stemme på Venstre er en 
stemme på frihed og stærke lokale fæl-
lesskaber. 
 
Konkret vil Venstre arbejde for: 
 
Moderne idrætsfaciliteter 
I Venstre vil vi investere i moderne kul-
tur- og idrætsfaciliteter tæt på dig, 
styrke mulighederne for selvorganiseret 
idræt med flere stier og grønne cykelru-
ter, og i det hele taget indtænke aktivite-
ter i vores natur- og byplanlægning.  
 
Ildsjæle skal blomstre 
Frivillige ildsjæle i idræts- og kulturlivet 
skal have plads til at blomstre, og Ven-
stre vil kæmpe for plads til de helt lokale 
særegenheder, der er med til at gøre os 
glade for at bo og leve, hvor vi gør. Vi vil 

have mere lokalt selvstyre og lokale løs-
ninger via tæt og forpligtende inddra-
gelse af lokalsamfundene. Puljer til at 
understøtte udviklingen, hvor det ikke er 
byrådet, der svinger taktstokken, men 
dig og dit lokalsamfund. 
 
Byer med bevægelse 
I forbindelse med byplanlægning og by-
udvikling skal vi indtænke aktiviteter i 
højere grad og skabe bedre rammer for 
motion og bevægelse.  
 
Elite og talentudvikling 
Elite og talentudvikling er blevet skåret 
betydeligt, og vi vil tilføre flere midler til 
elite- og talentudvikling. 
 
Skov, natur og stipulje 
I Venstre vil vi gerne have endnu mere 
natur og skov, som vi kan bruge til nær-
vær, nydelse, bevægelse eller idræt. 
Mere skov og natur er godt for både 
sjæl, legeme, biodiversitet og for kli-
maet. Venstre vil lave en natur- og stipu-
lje, som kan søges, hvis man vil pleje el-
ler genoprette natur eller lave nye stier 
og andre faciliteter for friluftslivet. 
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VENSTRES FORSLAG TIL AT SIKRE TRYGHED OM DIN ØKONOMI 

I Roskilde har vi gode indtægter, og vi 
mangler ikke penge. Vi mangler nytænk-
ning og vilje til at gå nye veje. Vi vil tage 
dine skattekroner alvorligt og ikke blot 
sætte skatterne og taksterne op, hver 
gang vi støder på en udfordring. Og 
ejendomsskatten (grundskylden) bliver 
ikke sat op med Venstres stemmer - hel-
ler ikke i den kommende valgperiode. 
 
Konkret vil Venstre arbejde for: 
 
Tryghed om din økonomi 
Roskilde har et godt skattegrundlag, som 
fint bør række til at investere i vores vel-
færd. Derfor vil Venstre ikke gøre det dy-
rere at være familie. Som udgangspunkt 
vil vi arbejde for et takst- og skattestop. 
 
Vi vil skabe tryghed om økonomien og 
om den service, du kan forvente som 
borger. Tryghed om den kommunale 
økonomi giver også tryghed for din pri-
vate økonomi. I Venstre tager vi dine 
penge alvorligt.  
 
Genopret økonomien 
En sund økonomi er et vigtigt fundament 
for kommunal velfærd af høj kvalitet. 
Roskilde var tæt på at blive sat under 
administration i denne valgperiode. Vi vil 
stå vagt om sunde økonomiske princip-
per og sikre en genopretning af økono-
mien, så Roskilde igen får en sund øko-
nomi. 
 
 
 
 
 

Tryghed om boligskatten 
I forbindelse med vedtagelsen af budget-
tet for 2020 steg grundskylden - Venstre 
stemte imod forslaget. Vi ønsker at 
sænke grundskylden/ejendomsskatten 
igen, så vi kommer tilbage til 2019-ni-
veau. 
 
Klimavenlig ejendomsstrategi 
Vi har en udfordring med manglende 
vedligeholdelse af kommunens ejen-
domme. Der er i 2021 et efterslæb på 
110-120 mio. kr. for at komme op på en 
almindelig, tilfredsstillende standard. Det 
gælder fx skoler, børneinstitutioner og 
plejehjem. Derfor skal vi have lavet en 
langsigtet investeringsstrategi, der også 
indeholder ambitionerne om en klima-
venlig energirenovering, således at vi får 
en moderne bygningsmasse, hvor både 
børn, voksne og ældre kan trives. 
 
Grønt regnskab 
Roskilde Kommune har et mål om at 
være CO2-neutral, og vi foreslår derfor, 
at der udarbejdes et grønt regnskab for 
kommunen. Det bør indeholde tal for kli-
mabelastningen samt analyser af, hvor vi 
får mest klima for pengene. 
 
Få det fikset-pulje 
Indimellem går der bureaukrati selv i 
små udgifter. Det er særligt tungt for 
mange af vores daginstitutioner, skoler 
og plejehjem. Derfor vil vi indarbejde “få 
det fikset”-puljer i budgetterne. Det giver 
den enkelte leder og institution et råde-
rum og handlekraft til at få fikset små-
ting hurtigt. 
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VENSTRES FORSLAG TIL AT STYRKE DIT LOKALOMRÅDE 
 
DET VIL VENSTRE I ROSKILDE BY 
 
Fælles for Roskilde: 
 
Det skal være nemt at komme til og fra Roskilde med tog, bil, bus og cykel. 
 

• Tilstrækkeligt med adgang til parkeringspladser i Roskilde for beboere, 
pendlere, besøgende, handel og medarbejdere.  

• Øget trafiksikkerhed ved alle skoler 
• Forberedt og sikker cykelparkering ved stationer og andre centrale steder. 
• Førerløse S-tog som supplement til regionaltog 
• Ny Station ved Roskilde Vest 
• Ny motorvejsafkørsel ved Vindinge/ Store Hede 
• Samlet trafikplan for området ved Dyrskuepladsen, Darup, Kamstrup, Vor 

Frue 
• Udvikling af erhvervsmuligheder ved Store Hede, Ringstedvej og Svoger-

slev 
 

Nyt byggeri skal ske med respekt for at en levende by har brug for om grønne 
åndehuller, lys og luft. 
 
Gode og tidsvarede idrætsfaciliteter udvikles i takt med byudvikling 
 
Udvikling af Roskilde har i årevis lidt under grusgravning. Stop for udlægning af 
flere grusgravningsområder i Roskilde området. 
 
Udvikle Roskilde sygehus som et stærkt omdrejningspunkt for lokale sundheds-
tilbud. 
 
Flere ungdomsboliger og senioregnede boliger 
 
Roskilde Bymidte: 
 

• Formidlingscenter til domkirken skal etableres ved de gamle turistkontor. 
• Nybyggeri med høj arkitektonisk kvalitet og tilstrækkeligt med parke-

ringspladser.  
• Roskildes kilder skal frem i lyset 
• Levende havneområde med et stærkt nyt Vikingeskibsmuseum, hvor mu-

lighed for at gå langs fjorden forbedres. 
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• Ordnede forhold ved afvikling af arrangementer i havneområdet 
 
Stations- og sygehusområdet: 
 

• Vi ønsker udvikling af ubenyttet jernbane areal til et centralt aktiv for 
Roskilde med uddannelse, boliger og erhverv. 

• Sygehusområdet videreudvikles til en sundhedsklynge med Roskilde syge-
hus som en del af universitetshospitalet og et stærkt omdrejningspunkt. 

• Forbedrede parkeringsforhold for cyklister og bilister ved stationen 
• Krydset ved Køgevej/Jernbanegade opgraderes så der tages hensyn til 

trafik fra Slagterigrunden. 
• Fartdæmpende foranstaltninger på Hersegade og yderligere sikring af at 

ensretning bliver efterlevet. 
 
Musicon: 
 

• Musicon skal været et levende område med et kreativt udtryk.  
• Normaliseres mest muligt med hensyn til parkeringsforhold. 
• Funktionel stibro over motorvejen og Darupvej for at forbinde stationen, 

Musicon og dyrskuepladsen på en trafiksikker måde. 
• Støj fra motorvej skal begrænses. 
• Tilgængelighed for dårligt gående og svagt seende tages med i udvik-

lingsplaner. 
 
Skt. Hans området: 
 
Venstre ønsker nænsom udvikling af Sankt Hans Vest til et levende byområde 
med en stærk identitet. Nybyggede boliger skal være ejerboliger eller private 
lejeboliger med høj arkitektonisk kvalitet.  
 
Rådmandshaven og Roskilde Vest 
 

• Rådmandshaven videreudvikles som et centralt beliggende grønt aktivt 
åndehul med idræts- og foreningsliv i samarbejde med idrætsforeninger. 

• Et bynært realistisk stadion, hvor der kan afvikles 1. divisionskampe. Mu-
ligheder for sportscollege, ungdomsboliger og erhverv indgår i projektet.  

• Lysregulering i krydset Møllehusvej/Holbækvej 
• Opgradering af rundkørsel på Helligkorsvej 
• Ekstra svingbane og opretning af Spritkrydset 

 
 
Himmelev: 
 

• Der skal gennemføres en lokalplan for Frederiksborgvej, så nye og om-
byggede huse passer ind i den udprægede del af det nuværende byggeri, 
så alt ikke bliver glas og beton. 
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• Sikring af krydsning af Frederiksborgvej 
• Cykelsti på Herregårdsvej 
• Forbedrede forhold for cyklister på Fyensvej 
• Himmelev skov bevares som bydelen grønne åndehul 
• Fokus på at reducere støj fra Frederiksborgvej 
• Ny kunstgræsbane i Himmelev 

 
Veddelev: 
 

• Begrænset antal nye boliger på Ny Højagergaard 
• Den grønne kile bevares 
• Sti langs fjorden forlænges 

 
Sydbyen, Østervangskvarteret: 

• Støj fra motorvej og Køgevej begrænses  
• Grønne områder bevares 
• Udvikling Astercenteret med nyt ikke kommunalt plejecenter og mulighed 

for flere boliger 
• Mulighed for store arrangementer på dyrskuepladsen bevares 

Dommervænget, Hedeboparken, Gyvelvej: 

• Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bymarken og Gyvelvej 
• Ordnede parkeringsforhold 
• Lægehus og boliger skal løfte centerområde 

 

Æblehave/Rønnebærparken: 

• Etablering af flere kolonihavehuse 
• Flere privatejede boliger i området 
• Nyt sundhedscenter og fællesfaciliteter 
• Det grønne område ved hullet skal gøres mere indbydende til fælleskab 

og ro 

Hyrdehøj: 

• Mere liv og legepladser i området ved Hyrdehøjcenteret 
• Begrænsning af støj i boligområder fra motorvej 
• Lægepraksis i den vestlige del af Roskilde/Svogerslev 

Svogerslev: 

• Helhedsplanen skal realiseres med fokus på varieret boligudbud, forskøn-
nelse af Svogerslev og med mulighed for udvidelse af idrætsfaciliteter - 
placeret ved skolen. 
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• Etablering af lægehus/sundhedshus i Svogerslev el alternativ Roskilde 
vest/Hyrdehøj 

• Fortsat udvikling af Lynghøjsøerne der kan understøtte et aktivt friluftsliv 
• Sikker trafikovergang mellem Svogerslev og grusgraven ved cafe runde 

Rie. 
• Nej til mere grusgrav omkring Svogerslev. Arealet lyngageren - linden-

borgvej skal tages ud af regionens råstofplan, så det kan indgå som frem-
tidigt by- el erhvervsudviklingsområde for Svogerslev  

• Prioritering af bedre legeplads/ udeområde på Lynghøjskolen. Den er ned-
slidt og trænger til at blive fornyet 

• Lægepraksis i den vestlige del af Roskilde/Svogerslev 

Trekroner: 
 

• Tilbud om idrætsfaciliteter skal følge med bydelens udvikling. Vi ønsker 
flere idrætsfaciliteter i området ved Trekroner skolen tænkt ind i den vi-
dere udvikling.  

• Fælleslokaler til Trekroner Øst til foreningsliv og idræt (yoga mv) 
• S-togsstation i Trekroner 
• Flere parkeringspladser ved stationen 
• Udvikling af Campus ved Absalon og RUC 
• Tilgængelighed og sikkerhed for svagt seende skal forbedres med lydfyr 

ved stationsområdet  
 
Vor Frue: 
 

• Der skal udarbejdes en helhedsplan for Vor Frue i forhold til trafik, byud-
vikling med mulighed for seniorboliger 

• Arbejde for ophævelse af den særlige støjkonsekvenszone for boligudbyg-
ning 

• Mere ordnede forhold før, under og efter Festival 
• Hastighedsnedsættelse på Poppelgårdsvej 
• Støj fra Køgevej skal søges begrænset 

 

Vindinge/Lillevang: 

• Helhedsplan for boligudbygning skal udarbejdes med hensyn til boligud-
bygning, seniorboliger, trafik, skole,  detailhandel og daginstitutioner 

• Udvidelse af Vindinge skole for at sikre tilstrækkelig kapacitet til 0-9. 
klasser Børn skal kunne passes i Vindinge. Derfor skal pasningskapacitet 
udvides 

• Sikker krydsning af Vindingevej ved Lønbjergvej og Søbjergvej 
• Renovering af foreningsfitness lokaler 
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Darup/Kamstrup: 

• Flytning af busstoppested ved Himmelsøen 
• Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Darupvej 
• Bedre opsyn og mere ordnede forhold ved Himmelsøen 
• Samlet trafikplan, hvor trafik ledes bort fra Darup/Kamstrup før tilladelse 

til grusgravning 
 

DET VIL VENSTRE I DEN NORDLIGE DEL AF KOMMUNEN 
 
Fælles for Venstre i Gundsø: 
 

• Erhvervstiltag i Nord: Jyllinge, Gundsømagle og Ågerup 
• Parkeringspladser til lastbiler, trailere, camping-vogne mv. i erhvervsom-

råder, større bysamfund. 
• Færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen til den ny bro i Frederikssund. 
• Senioregnede eje- eller lejeboliger i alle bysamfund 
• Ungdomsboliger i Jyllinge 
• Sikring af rent drikkevand. 
• Fortsat støtte lokale Forsamlingshuse/ Kulturhuse 

 
Jyllingeområdet: 
 

• Autocampere om sommeren på bådopbevaringspladsen ved Jyllinge Lyst-
bådehavn eks. skiltning på A6. Henvisningsskilte + brochure. 

• Mange P-pladser ved Spraglehøj Idrætscenter 
• Sikring af Nordmarksvej med separat cykelsti 
• Jyllinge Skole. Parkerings –og børneafleveringsforhold skal forbedres 
• Større og mere moderne busskure 
• Friholde ”Engen” for lukning 
• Fremme turismen i Jyllinge med Jyllinges seværdigheder. Den gamle by-

del, Bademuliigheder, Lystbådehavnen mm. 
• Promovere Jyllingecenteret for lokale og turister. Flere attraktive forret-

ninger. 
• Husbåde i Jyllinge Lystbådehavn 
• Mere attraktionsskiltning på A6 og på Lystbådehavnen. 
• Bygaden 28 som naturligt info- og udgangspunkt for turismen med lokale 

fortællinger. 
• Havneområdet også attraktivt for éndagsturister med mere aktivitet eks. 

skaterbane og disc.- golf. 
• Cykel-/vandrestier omkring Gulddysseskov-området. 
• Generelt flere overnatningsmuligheder. 
• Flere børnepasningsmuligheder, forskellig art. 
• Ledige dele af skolerne omdannes til børneinstitutioner. 
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• Institution for diagnosebørn på Gammelt Rådhus. 

Gundsømagleområdet:  
 

• Sikre mulighed for cykelsti efter motorvejs-byggeri til Veksø 
• Byudvikling i Roskilde Nord, især Gundsømagle, Ågerup 
• Senioregnede boliger leje/eje i Gundsømagle. 
• Modernisering af nuværende idrætsfaciliteter i Gundsømagle. 
• Sikre at vi stadigvæk har en fodboldbane midt i byen evt. kunstgræsbane. 
• Flere pladser til pasning af de 0-3 årige i takt med nybyggeriet. 
• Fortov på Hovedgaden med forlængelse ved Hyldekærparken til Piledys-

sen. 

Gundsølille - Ågerupområdet: 
 

• Fartnedsættelse på St. Valbyvej til 60 km i timen fra St. Valby til Gundsø-
lille ved Lindebjergskolen. 

• Gadelamper og fortov på nordsiden af Ågerupvej, fra Nr. 5 og til Bakken 
• Cykelsti på den sidste strækning fra Herringløse Skole til Herringløse  
• Fremme erhvervsudviklingen af Risø Park 
• Grønne tiltag 
• Senioregnede boliger Leje/eje i Ågerup, St. Valbyområdet 
• Opretholde muligheden for indkøbsbussen i Ågerup. 
• Fremme byudvikling i Ågerup området /mellem Ågerup og St. Valby. 
• Iværksættelse af byggeri med enfamiliehuse på ”Fabrikken” på Rytter-

kær, som i lokal-planen, støttes af Venstre. 
• Sikre at der til stadighed er et lokalt indkøbssted med et dagligvaresorti-

ment i Ågerup. 
• Byggeri af hal 2 samt Kunstgræsbane ved Gundsølillehallen 
• Cykelsti på St. Valbyvej fra Gundsølille til Østrup 
• Bevare sportsplads med fodboldbane i Ågerup. 
• Genåbning af børnehaven Dyssegården alternativt pavilloner på sports-

pladsen i Ågerup til børnepasning i Ågerupområdet. 
• Støtte etableringen af Kildemoseparken. 
• Fartnedsættelse på Ellevej i Østrup til Holmevej. 

 
DET VIL VENSTRE I DEN SYDLIGE DEL AF KOMMUNEN 
 
Fælles for den sydlige del af kommunen: 
 

• Balanceret erhvervsudvikling/bosætning i området. Øremærkning af mid-
ler til tiltrækning af borgere og virksomheder af Viby/Gadstrup området 

• Udvikling af flere erhvervsgrunde i Gadstrup og Vibyområdet området 
• Byudvikling og lokale boliger til alle aldre og størrelser af pengepung i alle 

landsbyer. 
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• Bedre net og bredbåndsdækning  
• Arbejde for flere grønne områder og sammenhængende stier 
• Bibeholde landbrugsproduktion på gode jorde, da det er værdiskabende 

for flere virksomheder i og uden for kommunen. 
• Funktioner som skoler med 0-9. klasse, daginstitutioner, bibliotek, læge 

og sundsaktiviteter skal være både i Viby og Gadstrup.  
• Fortsat støtte til forsamlings- og kulturhuse 
• Det skal være muligt at ombygge landbrugsbygninger, der ikke længere 

er relevant for driften til boliger eller mindre erhverv. 
• Pasningsgaranti inden for skoledistrikter 

 
Viby og Dåstrup: 
 

• Byudvikling i social balance. Udviklingsplanerne for Viby har en meget høj 
andel af almene boliger og rækkehuse. Viby har pladsen til at der også 
kan udstykkes store grunde til nye parcelhuse. Samtidig skal der sikres 
både senioregnede eje eller lejeboliger og ungdomsboliger, der kan beta-
les.  

• Infrastruktur skal følge med den planlagte udbygning af Viby. En omfarts-
vej, der føres over jernbanen nord for Viby skal sikre let adgang til områ-
det øst for banen. Gode adgangsforhold for lastbiler til erhvervsområdet. 

• Sikre tilstrækkeligt med p-pladser på Skousbo og i bymidten 
• Sikre støjafskærmning mod togtrafik for Skousbo-området 
• Favrskovvej skal gøres bredere 
• Sikker krydsning af Vibyvejen ved friskolen 
• Sikring af skolevejen som var forudsætning for sammenlægningen af sko-

lerne skal gennemføres: 

o Sikring af skolevej firbenet lysreguleret kryds ved Tofthøjvej/Ør-
stedvej/Damgårdsvej. 

o Lysreguleret ligebenet kryds ved Vibyvejen/Grønning 
o Lysreguleret kryds ved Parkvej/Ørstedsvej 
o Lys på cykelsti langs Ørstedsvej 
o Forbedrede forhold for gående og cyklister, der skal krydse jernbanen ved 

viadukten i Dalen.  
 

• Det skal sikres at skolebørn kan lære at svømme i Viby. Vi ønsker derfor 
en svømmefacilitet i Viby i tilknytning til Idrætscentret. Visionen er en 
svømmehal, men et friluftsbad kan være første etape. 

• Nye omklædningsrum i Viby idrætscenter 
• Sikre mulighed for hal ved friskolen 
• Sikker el- og ladscykelparkering ved stationen 
• Arbejde for Supercykelsti rute Viby til Roskilde 
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Assendløse: 
 

• Cykelsti fra Assendløse til Osted  

 
Gadstrup, Snoldelev og Ramsømagle: 
 

• Området ved Gadstrup skole udvikles med bibliotek og foreningsliv 
• Chikaner på hovedgaden skal justeres eller fjernes 
• Cykelsti Gadstrup Salløvvej (sydside – sikker skolevej fra Snoldelev) 
• Sammenhængende cykelsti mellem Viby og Gadstrup via Ørsted  
• Sammenhængende sti på sydsiden af Ramsødalen 
• Opgradering af Roskilde – Køgebanen til 2 spor 
• Udvidelse – A6 Roskilde-Køge 
• Flere tilbud til børn og unge i Gadstrup 

 
Snoldelev og Hastrup:  
 

• Cykelsti fra Hastrup for sikker skolevej via Snoldelev til Gadstrup 
• Cykelsti fra Hastrup mod Karlslunde i samarbejde med Greve kommune, 

for at fremme transporten mod S banen, Køge Hillerød. 
• Bevare busforbindelser til Snoldelev og Hastrup 
• Arbejde for at Ring 5 syd lægges i graven 


