Konstitueringsaftale 2019-2021
Gribskov Kommune
Marts 2019
Efter evaluering af udvalgsstrukturen og under hensyntagen til den i budgetaftalen
aftalte ramme for at se på en ny politisk organisering, er der mellem nedenstående
partier og løsgængere aftalt følgende konstituering for den resterende del af
valgperioden 23. april 2019 til 31. december 2021.
Følgende tiltræder denne aftale og binder sig til dens ordlyd:

nytgribskov
Venstre
Socialdemokratiet
Det konservative Folkeparti
Dansk Folkeparti
Enhedslisten
Bo Jul Nielsen
Betina Sølver

liste G
liste V
liste A
liste C
liste O
liste Ø
løsgænger
løsgænger

Præambel
Parterne er enige om, at denne aftale er bindende, og dermed det præcise grundlag for
beslutningspunkterne på konstitueringsmødet den 30. marts 2019.
Gribskov Kommune står over for en økonomisk ubalance, som kræver politisk
prioritering både i forhold til udgifter og indtægter. Parterne i aftalen er derfor enige om,
at der på alle områder fortsat skal være fokus på en stram økonomisk styring, og
dermed præmisserne for budgetaftalen. Samtlige parter forpligter sig fortsat derfor til, at
være en del af budgetforliget for 2019 og 2020 og erklærer, at de vil arbejde loyalt på at
sikre balance og råderum, herunder en likviditet på minimum 100 mio. kr. for 2021 og
2022.
Parterne er enige om, at man ønsker mest mulig velfærd for kommunens borgere og at
økonomi kommer før ideologiske mål eksempelvis også i spørgsmålet om private eller
kommunale leverandører og samarbejdspartnere.
Parterne anerkender retten til at parterne kan have særstandpunkter i enkeltsager, men
erklærer desuden, at alle vil være loyale internt såvel som eksternt over for den
politiske linje, et flertal af konstitueringsparterne beslutter.
Aftalen er af valgteknisk art, og er ikke juridisk forpligtende udover sit indhold. Aftalen
vil blive offentliggjort snarest efter underskrift.

§ 3 - Økonomiudvalget
Økonomiudvalg
Partierne forpligter sig til at stemme for følgende medlemmer
i Økonomiudvalget.
Økonomiudvalget består af 11 medlemmer:
Formand: Borgmesteren er født formand.
Næstformand: Bo Jul Nielsen
9 Medlemmer:
1) (V)
2) (V)
3) (V)
4) (G)
5) (G)
6) (A)
7) (O)
8) (C)
9) (Ø)

§ 4 - Stående udvalg
Der er enighed blandt partierne om følgende stående udvalg samt nedenstående
fordeling af formands- og næstformandsposterne.
Udvikling, By og Land
(Plan, Teknik mm)
Består af 11 medlemmer:
Formand: (G)
Næstformand: (O)
Næstformand: (V)
8 medlemmer:
1) (G)
2) (G)
3) (V)
4) (V)
5) (A)
6) (C)
7) (Ø)
8) Bo Jul Nielsen

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi
Består af 9 medlemmer:
Formand: (G)
Næstformand: (C)
7 medlemmer:
1) (V)
2) (V)
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3) (G)
4) (O)
5) (A)
6) (A)
7) Betina Sølver

Ældre, Social og Sundhedsudvalget
Består af 7 medlemmer:
Formand: (V)
Næstformand: (G)
5 medlemmer:
1) (V)
2) (G)
3) (A)
4) (O)
5) Betina Sølver

Børn, Idræt og Familieudvalget
7 medlemmer:
Formand: (G) (Formandsposten tilfalder V fra1/8-2019)
Næstformand: (V) (Næstformandsposten tilfalder NG fra1/8-2019)
5 medlemmer:
1) (V)
2) (G)
3) (A)
4) (O)
5) (C)

Beskæftigelses- og Ungeudvalget
Består af 7 medlemmer:
Formand: (A)
Næstformand: (V)
5 medlemmer:
1) (V)
2) (G)
3) (A)
4) (C)
5) (Ø)
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§ 6 - § 17, stk. 4 udvalg
Der er mellem partierne enighed om, at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg i
funktionsperioden, der arbejder med det som konkret besluttes som fx strategi og
samskabelse, unge eller andet. Udvalget igangsættes fra d. 1/7 2019.
Består af 7 medlemmer:
Formand: (C)
Næstformand: (A)
5 medlemmer:
1) (V)
2) (V)
3) (O)
4) (G)
5) (G)
Den konkrete sammensætning herunder øvrige medlemmer uden for Byrådet besluttes
i forbindelse med de konkrete kommissorier.

§ 7 - Øvrigt
Herudover er det aftalt mellem partierne, at:
Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S fortsat skal have de samme 5 medlemmer,
men formandskabet i begge selskaber består af Jannich Petersen (V) som formand og
Pernille Søndergaard (G) som næstformand i Gribvand Spildevand A/S og Bo Jul
Nielsen som næstformand i GribVand A/S.
Den endelige beslutning sker på en ekstraordinær generalforsamling.

Vestforbrænding får Bo Jul Nielsen som bestyrelsesmedlem for hele perioden jf.
Byrådets beslutning på konstitueringsmødet d. 4. december 2017.

§ 8 - Honorar
Der tages forbehold for, at den samlede ramme på 305% af borgmesterlønnen
overholdes, herunder vederlag til eventuelle § 17 stk. 4 udvalg.

§ 9 - underskrift
Såfremt et parti ikke underskriver aftalen eller udtræder pga. misligholdelse eller andet,
fordeler de øvrige partier formandspladser, næstformandspladser m.v. mellem sig.
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