Roskilde

Mere velfærd
for pengene
Ny retning for Roskilde kommune med borgerlig ledelse

Lars Lindskov

KVALITET I VELFÆRDEN
Roskilde Kommune har alle forudsætninger for at tilbyde trygge og nære velfærdstilbud. Desværre har dårlig styring og forkert prioritering gennem flere år medført
millionoverskridelser på anlægsbudgettet og på de store serviceområder.
Derfor oplever du, at der er færre penge til den service og velfærd, du og din familie - med
rette - kan forvente. Udviklingen skal vendes! Borgerlig ledelse af Roskilde Kommune er
din garanti for, at der kommer styr på økonomien og fokus på kvalitet i velfærden.
Med øget inddragelse af private virksomheder i opgaveløsningen og bedre ledelse af kommunen kan vi sikre mere velfærd for pengene – og flere frie valg for dig som borger.
Ved at gå nye veje kan vi sikre bedre vedligeholdelse af de kommunale bygninger og
tilbyde bedre pasnings- og undervisningstilbud for børn og unge. Vi kan sikre bedre
byudvikling og bedre fritids- og idrætsfaciliteter for alle generationer. Og ikke mindst
kan vi sikre bedre kvalitet og flere frie valg på ældreområdet. For vores seniorer er
gamle nok til at vælge selv.

MERE VELFÆRD FOR PENGENE
Orden i økonomien, bedre styring af kommunen, inddragelse af flere
private aktører i opgaveløsningen og et godt erhvervsklima skal sikre
mere velfærd for pengene.

ET VÆRDIGT SENIORLIV
For alle kommer der en dag, hvor der er brug for en hjælpende hånd.
Tryghed, værdighed og det frie valg er pejlemærkerne for vores seniorpolitik.

EN GOD START PÅ LIVET
Børn skal komme godt fra start i livet. Derfor arbejder vi for, at kommunen kan tilbyde trygge, borgernære og fleksible dagplejetilbud,
vuggestuer og børnehaver.

STYRK DE NÆRE SUNDHEDSTILBUD
Vi har brug for et stærkt og nært sundhedsvæsen. Vi ønsker at prioritere
familielægen - og sikre, at de sundhedsfaglige faciliteter som skadestue,
fysioterapi, sundhedspleje mv. er tæt på, hvor du bor.

ET STÆRKT SAMFUNDSENGAGEMENT
Min familie flyttede til Roskilde i 1968 og senere til Gadstrup, hvor jeg gik i skole. Siden
tog jeg studentereksamen på Himmelev Gymnasium og var i mesterlære i Fona. Gennem hele mit liv har jeg arbejdet med salg, markedsføring, kommunikation og ledelse
– og har siden skoletiden været politisk aktiv.
I 1992 flyttede jeg til Jyllinge, hvor mine børn har gået i børnehave og skole. Når man
er en blandemaskine, bliver man hurtigt involveret i alle mulige lokale aktiviteter. Jeg
blev den første formand for forældrebestyrelsen på Kometen, hvor vi etablerede den
første juniorklub i området. Senere var jeg med til at startede Natteravnene, og har i
en periode også været formand for den lokale grundejerforening.
Gennem 16 år har jeg været med i Jyllingehallernes bestyrelse, heraf 10 som ulønnet og
frivillig formand, hvor et stærkt samarbejde i bestyrelsen og med foreningerne gjorde, at
vi kunne genrejse hallerne efter branden, så der i dag står et stærkt samlingspunkt for
tusindvis af brugere i alle aldre. Det lokale engagement førte mig i 2001 ind i det lokalpolitiske arbejde, hvor jeg for første gang blev valgt til byrådet.
Min virksomhed - der i dag ligger i Roskilde for foden af Domkirken i den tidligere Maglekilde Maskinfabrik - har gennem årene været sponsor for en række lokale foreninger og
events. For vi har alle har et ansvar for at styrke sammenhængskraften i samfundet
– enten ved personlig involvering eller ved at støtte andre.
Siden 2015 har jeg været formand for den konservative byrådsgruppe i Roskilde Byråd
og formand for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering.
Herudover er jeg medlem af bestyrelsen innovationsorganisationen Coro Colab Roskilde samt i turistsamarbejdet
Visit Fjordlandet og i den politiske styregruppe for Tour
de France.
Erhverv og turisme er vigtige fokusområder i det
politiske arbejde, fordi de skaber beskæftigelse og
indtægter – og er dermed fundamentet for finansieringen af det velfærdssamfund, vi alle ønsker.
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DE VIGTIGSTE INDSATSER
EN GOD START PÅ LIVET
●

Vi skal have privat dagpleje ved siden af vuggestue. For familierne skal kunne vælge frit

●

Det samme gælder mellem folkeskole og privatskole. Og der skal i øvrigt ikke være forskel på det tilskud, vi giver fra kommunens side til SFO, hvor vi i dag gør forskel på, om
børnene går i den ene eller anden type skole. Det er ikke fair over for familierne.

ET TRYGT OG VÆRDIGT SENIORLIV
●

Frit valg af offentlig og privat hjemmepleje – og etablering af et friplejehjem i kommunen.
For vores ældre er gamle nok til at vælge selv.

●

Vi skal sikre muligheden for at opføre flere seniorboliger og understøttelse af seniorfællesskaber.

MERE VELFÆRD OG BEDRE SERVICE FOR PENGENE
●

Vi skal styrke trivslen for de kommunale medarbejdere og skabe bedre rammer for ledelse
og udvikling af en god kultur. Sygefravær og personaleomsætning skal nedbringes, så vores
børn har færre vikarer, og vores ældre får faste teams i hjemmeplejen.

●

Vi skal investere massivt i de kommunale bygninger, der trænger til en kærlig hånd – ikke
mindst skolerne. Lad private virksomheder overtage drift og vedligehold.

●

Vi skal have bedre kollektiv trafik og investere i trafiksikre veje og stier.

●

Vi skal investere i et bedre erhvervsklima og i turisme og oplevelsesøkonomi.

BYUDVIKLING MED FOKUS PÅ DET GRØNNE
●

Der skal udvikles en ny idrætsby i Rådmandshaven med opførelse af et nyt stadion, som
indeholder både sportel, ungdomsboliger og sundhedsfaciliteter.

●

Kommunen vokser. Sankt Hans og Ny Østergade-projektet bidrager til at sikre flere boliger og understøtter både handelsliv, institutioner og fælles faciliteter.

●

Vi skal have flere grønne oaser overalt i kommunen – og flere af kilderne i Roskilde by
skal fritlægges.

●

Vi skal beskytte grundvandet gennem forbud for brug af pesticider og en mere restriktiv
politik for jordvarmeboringer i områder med tynde ler-lag.

STYRK SAMMENHÆNGSKRAFTEN
●

Vi skal skrue op for kulturen og idrætten. Kultur og foreningsliv er sammenhængskraft.
Foreningslivet og det frivillige arbejde er godt for den mentale og fysiske folkesundhed, det
er godt for integrationen og er et stærkt våben til bekæmpelse af ensomhed.

●

Der skal altid være en stærk hånd under vores svageste og udsatte borgere.

Du kan læse mere på min politiske Facebook-side eller på www.lars-lindskov.dk

Lars Lindskov

