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Skønne Gribskov 
Gribskov er på mange måder et helt fantastisk sted. Det tror 
jeg, at alle os der bor her i store træk er enige i – om man 
bor i en af vores større byer, i mindre bysamfund eller ude 
på landet. Vi har nemlig meget godt, der kan bygges videre 
på og som vi skal passe på, men meget kan også gøres 
bedre. Vores natur er enestående med smukke 
kulturlandskaber i landet og søer, skove og strande, der 
pryder vores omgivelser og giver os borgere, 
sommerhusgæster og turister rig mulighed for at nyde - og 
så kun under en time fra København.  
  
En borgmester uden udvikling 
Men vi lever også i en kommune, som de seneste år med 
Kim Valentin som Borgmester desværre ikke har oplevet at 
udviklingen har holdt den kadence, som den tidligere 
borgmester Jan Ferdinandsen kunne holde. Når jeg læser 
Kim Valentins budgetoplæg, må jeg undres over, hvorfor så 
mange af hans forslag skal skydes til næste valgperiode - alt 
imens vi ser en kassebeholdning, der er stærkt reduceret, 
samtidig med et øget låneoptag og en øget løbetid på 
afdrag af lån. Mange gode initiativer fra sidste valgperiode 
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har været sat i stå de sidste år, bl.a. hele vores strategi for 
salg af ejendomme og optimering af vores brug af 
ejendomme, som ellers skulle finansierer udviklingen og 
fremdriften i kommunen. Jeg ønsker at vi skal sætte gang i 
initiativerne nu – og ikke afvente et valg. 
  
Der er brug for nye tanker  
Der er brug for et nyt Gribskov 
I nytgribskov mener vi, at det er tid til at ryste posen og 
begynde og tænke helt nye tanker. Alt for mange 
politikkere og politiske partier er desværre ikke i stand til at 
tænke ud af boksen og finde nye løsninger til glæde for 
borgerne. 
  

• Vi ønsker fortsat en ny måde at tænke det 
lokalpolitiske arbejde på, med langt færre fagudvalg 
og dermed mindre brug af administrationstid 

• Vi vil i stedet prioritere helt nye fagudvalg, der 
arbejder på tværs af kommunerne i Nordsjælland. Et 
kystudvalg med Halsnæs og Helsingør. Et 
Infrastrukturudvalg med Hillerød, Fredensborg og 
Halsnæs der taler motorvej og S- tog og trafikal 
udvikling i vores område eller det kunne være på 
frivillighedsområdet eller jobcenterområdet. 

• Vi ønsker flere udvalg, der inddrager borgerne og 
giver direkte adgang for borgerinddragelse i det 
daglige politiske arbejde 

• Vi ønsker i ovenstående både politiske og 
administrative tværkommunale samarbejder på et 
helt andet plan end det er i dag. 

• Vi ønsker, at alle udvalg arbejder med grønne og 
bæredygtige løsninger 

• Og så skal vi som byråd naturligvis være digitale, 
ligesom resten af Gribskov 

• Vi ønsker, at vi hurtigst muligt kommer i arbejdstøjet 
og tænker nyt, hvis Gribskov kommune skal opnå 
vækst og fremgang. 

Flyt til Gribskov
Her er så dejligt at bo og leve og derfor skal Gribskov være 
et naturligt valg, når man skal bosætte sig i det 
Nordsjællandske. Derfor mener vi, at bosætning skal have 
et særligt fokus -  ikke mindst i forhold til det økonomiske 
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element, at nye borgere betaler skat i Gribskov og dermed 
bidrager til vækst og fremgang. 
  

• I nytgribskov ønsker vi, at der afsættes midler til 
etablering af et nyt infrastruktur kontor 
tværkommunalt mellem Hillerød, Fredensborg og 
Halsnæs. Infrastruktur Nord. Kontoret skal 
bemandes af økonomer, statistikere og 
trafikplanlæggere, der hver eneste dag lægger pres 
på det politiske system og synliggøre det urimelige i 
vores områdes underprioriterede med veje og 
kollektiv trafik. Vi tror på S-tog til Helsinge og 
Frederiksværk og vi tror på en lokalbane på tværs af 
kommunen og også gerne over Ramløse til 
Frederiksværk. Og vi tror på en forlængelse af 
motorvejen og en ny vej til Gilleleje, men vi ved det 
ikke kommer af sig selv. 

• Mere turbo på vores bosætning. Kommunen skal 
ved hjælp af flere resurser i forvaltningen optimere 
mulighederne for nye boligområder i bl.a. Helsinge, 
Gilleleje, Græsted, Ramløse, Vejby/
Tisvilde og Blistrup. Vi skal være klar til nye projekter 
og vi skal være klar til nye byggerier. Det kræver 
flere byggesagsbehandlere og nedsættelse af 
byggesansøgningstiderne. 

• Vores byer store som små skal opprioriteres i forhold 
til vedligehold. Huller i veje, dårlige vedligeholdte 
pladser og stier skal forskønnes, så Gribskov 
fremstår attraktivt for nye borgere og turister. 

Et levende Gribskov
Gribskov skal være et sted, hvor livet leves med kultur, 
muligheder og gode fællesskaber. Vi ønsker at skabe mere 
kultur og flere fælleskaber. Kulturen er en dynamo for 
bosætning og turisme – og skal overraske, forstyrre og 
berige alle i Gribskov. 

I nytgribskov tror vi på, at et rigt kulturudbud er et vigtigt 
paremeter, hvis man skal være en attraktiv kommune. 
Turismen hænger også tæt sammen med vores erhverv og 
kulturen er en vigtig del her. Vi skal udvikle vore kulturtilbud 
og det kræver mere økonomi. Derfor skal vi i langt højere 
grad tænke vores kultur og erhvervsliv sammen på 
sammemåde som idrætten er afhænge af sponsorater fra 
lokale erhvervsdrivende. Vi skal føre kulturen og erhvervet 
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sammen og vi tror på, at bl.a. fælles puljer er en af 
måderne, hvor vi kan styrke samarbejdet.  

Vi skal være hurtige i behandling af opgaver for 
erhvervslivet, lige fra byggeansøgninger til decideret 
erhvervsudvikling. Vi skal optimere resultaterne i vores 
jobcenter og i højere grad sammentænke det lokale 
erhvervsliv og arbejdsmarkedsområde.  

Konkret ønsker vi et andet fokus på vores erhvervsliv og det 
administrative og politiske arbejde.   
Derfor skal en ny udvalgstruktur allerede fra efteråret 
gennemføres, hvor vi tænker færre udvalg og meget mere 
på tværs af de mange opgaver der ligger foran os.  

• Kulturområdet skal prioriteres med en større 
økonomisk ramme og flere forskelligartede tilbud 

• Vi etablerer frivillighedshus i Tinghuset i Helsinge 
• Der skal udvikles en børnekulturstrategi, som sikre 

at alle børn i Gribskov møder kunst og kultur i deres 
opvækst, fordi det er her vi kan spejle vores liv, os 
selv og danne egen identitet.  

• Gribskovs store kulturinstitutioner, som Munkerup 
Hus, Esrum Kloster og Tegners Museum 
fremtidssikres og udvikles 

• Vi ønsker at skabe kulturtilbud for alle i Gribskov 
• Vi ønsker at flere nyankomne skal i arbejde. Derfor 

skal Jobcenteret arbejde målrettet med den enkelte 
og opsøge og servicere virksomhederne for at 
skabe gode jobmatch. Der skal være et større fokus 
på den virksomhedsrettede indsats 

• Der skal etableres legepladser og samlingssteder 
på tværs af generationer i flere byer 

Et Grønt Gribskov
I nytgribskov tror vi på, at et Grønt Gribskov er fremtiden 
og den nødvendige branding for, at være den attraktive 
kommune også nye borgere ønsker at vælge. Derfor ønsker 
vi, at vi i budgettet har fokus på følgende. 

• Der skal arbejdes videre med Nationalparken og 
sammen med de øvrige kommuner er der fokus på, 
at man på tværs af kommunerne finder den rigtige 
løsning 
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• Gribskovs Landbrug skal motiveres til, at lægge 
produktionen om til økologi. Det afsættes der midler 
til 

• Vi skaber et spisekammer af egenproduktion af 
eksempelvis gulerødder og kartofler til lokale 
plejehjem gennem partnerskaber mellem 
kommunen og lokale landbrug 

• Gribskov kommune skal ved udgangen at 2020 være 
en bæredygtig kommune ved valg af leverandører 
lige fra busser over fødevarer til LED-lys i vores 
lysmaster. Vi skal de næste år frem udvikle en 
Gribskov model så vi indtænker miljøet i alle vores 
beslutninger. Vi skal tænke meget mere 
bæredygtighed i vores nye udstykninger, i vores 
skoler og dagtilbud og alt kommunalt byggeri. 

Et godt sted at blive gammel
Gribskov skal med vores skønne natur og mange muligheder 
skabe de bedste rammer om en god og aktiv alderdom. Der er 
gennem de seneste år sparet så meget på vores ældrepleje, at 
det er gået ud over kvaliteten 

• Vi styrker indsatsen for demente ved at fremtidssikre 
demenscenteret og skabe nye tilbud til de pårørende  

• Der etableres et tværkommunalt akut sygeplejeteam for 
ældre medborgere, så vi undgå genindlæggelser 

• Understøtte et aktivt kultur og foreningsliv 
• Vi skal investere i velfærdsteknologi, som gør vores ældre 

mere selvhjulpne og højner livskvaliteten 

Børnenes Gribskov
Gribskovs børn og unge have gode oplevelser i deres 
dagtilbud og skole. Det skal være sjovt at lære og det de 
lærer skal anvendes i virkelige problemstillinger. I Gribskov 
skal man opleve succeser gennem sin opvækst og 
skolegang samt glæden ved at mestre nye ting. Det skal 
være attraktivt at arbejde med børn og unge i Gribskov. Vi 
skal skabe rammerne om faglig udvikling gennem 
efteruddannelse og kompetenceudvikling på arbejdet. Vi 
ønsker færre analyser og målinger på vores børn og større 
fokus på konkret handlinger sammen med børnene, som 
skaber en sjovere og mere lærerig hverdag i vores 
dagtilbud og skoler. 

• Det må ikke være børnenes baggrund, der 
bestemmer deres fremtid. Derfor skal vi også have 
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fokus på de forebyggende indsatser med bl.a. 
Familieiværksætterne og Shared Care 

• Flere skal have lyst til at arbejde med Gribskovs 
børn og unge. Derfor laver vi en fastholdelses- og 
rekrutteringsstrategi, som skal sikre gode rammer for 
pædagogisk personale 

• Vi vil sikre, at vores lærere har gode rammer for at 
forberede og efterbehandle undervisningen 

• Vi vil sikre midler til at fortsætte Haver til Maver og 
udvikle lignede tilbud på tværs af institutioner og 
skoler. Derfor ønsker vi at afsætte en pulje til at 
skabe partnerskaber mellem kulturinstitutioner og 
idrætsforeninger samt dagtilbud og skole. Det skal 
sætte skub i den Åbne skole med autentiske 
læringsmiljøer og mere motiverende undervisning 
og læring 

• Skolerne skal styrkes gennem et tættere samarbejde 
med dagtilbud og lokalsamfund. Derfor udarbejdes 
en klar vision og retning for børnenes udvikling og 
læring i det enkelte lokalområde af børn/unge, 
pædagoger, lærere og ledere 

• Der skal være interessante fritidstilbud og klubtilbud 
i flere af vores byer 

• Den nye skole i Gilleleje skal opprioriteres 
økonomisk og der skal sikres tid til den inddragende 
proces 

• At være ung i Gribskov skal være sjovt med gode 
tilbud i fritiden, men også trygt. Det er på høje tid, 
at vi en gang for alle prioriterer en indsats mod de 
mange stoffer, vi ved bliver indtaget af nogle unge 
mennesker i kommunen. Der er uge der  hver dag 
køber stoffer i vores lokalområder og der er ikke 
resurser nok lige nu. Vi skal over de næste tre år 
afsætte fire årsværk der på tværs af skoler, 
gymnasium og ungdomsklupper sammen med 
politiet gør Gribskov Stoffri. Vi ønsker en stoffri 
kommune.  

• Vi arbejder for at etablere et kollegie centralt i 
Helsinge 
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Nytgribskovs budgetønsker
Derfor går nytgribskov til budgetforhandlinger med 

følgende 

• Etablere tværkommunalt infrastruktur-kontor til 
sikring af bedre infrastruktur I Nordsjælland 

• Sikre bedre økonomi til ny skole i Gilleleje og 
idrætsfaciliteter 

• Nye Rundkørsler på Kildevejen 
• Omlægningsmuligheder til Økologisk Landbrug 
• Opprioritering det tekniske område  
• Ny Mole i Tisvildeleje og havbad i Gilleleje 
• Legepladser i Gilleleje, Græsted og Helsinge 
• Strandrensning 
• Kollegie i Helsinge/ungdomsboliger 
• Tværfaglige puljer (Kultur og Turisme, Idræt og 

erhverv og landsby) 
• Nyt Frivillighedshus i Helsinge 
• Mere tværkommunalt samarbejde omkring 

komplekse opgaver 
• Stoffri Kommune 
• Vækst i bosætning og bedre 

byggesagsbehandling 
• Bæredygtighed 2020 
• Realisering af Nationalparken Kongernes 

Nordsjælland 
• Demensindsatsen styrkes 
• Velfærdsteknologi på social og ældreområdet 
• Efteruddannelse af pædagoger og lærere 
• Partnerskaber mellem dagtilbud/skole og 

kulturinstitutioner/idrætsforeninger 
• Ny klubstruktur med klub i Gilleleje og nye 

klubtilbud i mindre byer 

Anders Gerner Frost 
Kommende Borgmester 
- hvis du vil! 
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