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 Tak til Venstres medlemmer og øvrige 

danskere der stemte V til EP-valget. Det 

gjorde Venstre til det største EP-parti, 

men resultatet var så flot, at det også 

puster fornyet liv i valgkampen til Folke-

tinget.  

Lige pludselig ser tingene helt anderle-

des ud og besserwissere og andre kloge 

hoveder må finde forklaringer på, hvor-

for de tog så meget fejl af Venstre og af 

statsministeren. Der er stadig nogle, der 

holder fast i deres gravskrift, men gene-

relt anerkendes det gode arbejde - og 

nu skal det fortsættes i EP parlamentet 

med 4 dygtige venstrefolk, herunder de 

2 stemme topscorere. 

Danmark kan ikke løfte alting selv. Når 

problemerne er grænseoverskridende, 

skal vi finde fælles løsninger. Det gælder 

f.eks. på emigration, på grænseoverskri-

dende kriminalitet og på det store kli-

maspørgsmål. Der er nok at tage fat på. 

Lokalt blev Kim Valentin ikke valgt, men 

9.112 personlige stemmer er immervæk 

et flot resultat. Tillykke med det. 

Og en stor tak til de mange, der på for-

skellig vis har hjulpet med plakater, 

uddelinger osv. Det er stort arbejde, 

der er udført og det er dejligt at se, at 

det har givet så flot et resultat. 

Nu venter det næste valg, og vi skal alle 

i gang med at sprede det gode budskab 

om genvalg af Venstre og gerne et end-

nu bedre resultat end sidste folketings-

valg. På grund af andre partier kan vi 

måske ikke genrejse den blå regerings-

blok, men vi kan sørge for at Venstre 

får et kanon godt valg. 

I Venstre går vi til valg på en regering 

under Venstres ledelse. Sammen tilby-

der vi i Venstre et erfarent lederskab i 

turbulente tider. På alle parametre er 

dansk økonomi i topform og tusindvis 

af danskere er blevet en del af det ar-

bejdende fællesskab. 

Men der er også nogen, der er blevet 

glemt i opsvinget. Vi skal have alle 

med! Så når vi i Venstre går til valg på 

et velfærdsløft på 69 mia. kr. fremad-

rettet, og på et robust skattestop, er 

der to grunde: Dels er det sagligt rigtigt 

-  i en fremtid med hastigt ændret de-

mografi - at bruge flere penge på vel-

færd til børn og ældre og til at få alle 

med. Samtidig med at vi udviser retti-

dig omhu overfor andres penge med 

skattestoppet, der i praksis sætter en 

bom for nye skatter. Dels fordi dan-

skerne også i praksis skal se og forstå, 

hvorfor vi som et moderne blåt mid-

terparti udgør det legitime alternativ. 

Frihed og fællesskab er selve kernen i 

Venstres politik. Vi kæmper for et 

Danmark, hvor der er plads til det 

enkelte menneske, men hvor vi samti-

dig kerer os om hinanden. Det er den 

rigtige balance mellem de to ting, der 

er vigtige for os. Derfor var det et na-

turligt og et oplagt valg med Frihed og 

Fællesskab. Det er ikke et reklame-

smart slogan, men bare en ærlig mel-

ding om, hvad Venstre står for. 

Venstre går til valg på 6 mærkesager, 

som er svaret på de største udfordrin-

ger i Danmark. Udover lederskabet er 

mærkesagerne 1) at den gode velfærd 

kræver en sund økonomi. 2) sundhed 

tættere på dig med bedre vilkår for 

patienter og personale. 3) en grønne-

re og mere bæredygtig fremtid 4) en 

udlændingepolitik, hvor alle skal bi-

drage til fællesskabet. 5) Og endelig at 

vi skal have alle med i fællesskabet. 

Selv om valgkampen er over to uger 

gammel, er der stadig tid. Vi har sta-

dig en uges tid til at gøre indtryk på 

vælgerne og flytte stemmer. Først 

efter valget 5. juni kan vi gøre det en-

delige regnestykke op. 

Fortsat god valgkamp. 

Bjarne Pedersen 

FORMANDEN  

HAR ORDET   

 Af Bjarne Pedersen 



 

  JEG ER STOLT AF  

AT STILLE OP FOR VENSTRE 
 Af Anna Libak 

Folketingskandidat i  Gribskov-Hillerød-kredsen 

Valgkampen er i fuld gang, og der 
er grund til at takke alle Venstre-
medlemmer i Gribskov, som har 
vist mig den tillid at vælge mig som 
jeres Folketingskandidat. 

Jeg har ikke lagt skjul på i offentlig-
heden, at der skulle overtalelse til, 
før jeg sagde ja. Siden da er jeg 
imidlertid kun blevet mere og mere 
stolt af, at jeg stiller op for Venstre, 
Danmarks liberale parti.  

Jeg er liberal 

Der er mange forskellige opfattel-
ser af, hvad det vil sige at være li-
beral. For mig betyder det, at man 
tror på, at mennesker skaber deres 
lykke selv sammen med andre. Sta-
ten kan ikke gøre det for dem. 

Det betyder ikke, at staten er lige-
gyldig. Den er tværtimod helt cen-
tral. For det er dén, der skaber 
rammerne for, at borgerne kan ud-
folde sig. Uden en stat, der hånd-
hæver loven og tilvejebringer be-
tingelserne for, at man kan udfolde 
sig, giver det slet ingen mening at 
tale om frihed. For så er frihed kun 
en frihed til at blive trynet af de 
stærkere. 

Men samtidig er man som liberal 
opmærksom på, at staten ikke bare 
er god. Nogle gange forveksler den 
sine egne interesser med offentlig-
hedens, og derfor skal magten ikke 
koncentreres. Den skal deles; og 
her tænker jeg ikke bare på mag-
tens tredeling, men også på det 
stærke kommunale selvstyre i Dan-
mark.  

Samtidig skal man også passe på, at 
staten ikke kommer til at fylde for 
meget; hvilket er en overhængen-
de risiko i et land, som Danmark, 
hvor vi sætter lighed højt. Men 

Mange tror, at borgerlighed hand-
ler om at ville give de rige flere 
penge på bekostning af de fattige. 
Det er ikke det, borgerlighed dre-
jer sig om for mig.  

Jeg er borgerlig, fordi jeg tror, at 
det er til gavn for alle borgere – 
både de svage og de stærke. Når 
jeg ville ønske, at skatterne er la-
vere, så er det ikke fordi, jeg ikke 
under de fattige og syge penge, 
men fordi det sandelig ikke kun er 
dem, der får dem.  

I dag har vi indrettet systemet så-
dan, at alle, rige som fattige, får 
fra de offentlige kasser. Det er et 
usundt system, hvor de fleste fø-
ler, at staten skylder dem noget, 
fordi de har betalt så meget i skat. 
Og hvor de færreste synes, at den 
service, der bliver leveret er til-
strækkelig.  

Som borgerlig tror jeg, at borger-
ne ville være gladere, hvis de i 
højere grad selv kunne bestemme, 
hvad deres penge skulle gå til. Og-
så selvom det betyder mere egen-
betaling på nogle områder fra 
dem, som har råd.  

Det er vigtigt at fastholde, at den 
enkelte har et personligt ansvar. 
Og man skal indrette systemerne, 
så de giver valgmuligheder og kal-
der på det gode i folk. Det er vig-
tigt at skabe økonomiske incita-
menter til, at folk løfter det. For vi 
er alle sammen fra tid til anden 
både flittige og dovne, trætte og 
friske. Og man har lettere ved at 
leve op til sit ansvar, hvis man 
ved, at man har det.  

Jeg tror på, at det er bedst, hvis 
staten udtrykker klare forventnin-
ger til borgerne i stedet for altid at 

statslig dominans går ud over den 
personlige frihed, som vi liberale 
vægter meget højt, eftersom vi 
tror, at borgerne kan have forskel-
lige mål: Vi ønsker os ikke det sam-
me af livet. 

Men for en sand liberal handler 
frihed ikke bare om at blive fri for 
ydre tyranni. Den handler også om, 
at man gør sig fri af sine egne dårli-
ge siders tyranni. Liberale ved, at 
alle mennesker har både dårlige og 
gode sider, og frihed og forpligtelse  
 
går derfor hånd i hånd. 

 

Frihed er frihed til fælles bedste, 
som Grundtvig sagde. En liberal 
kæmper ikke kun for sin egen fri-
hed, men lige så meget for de an-
dres. 
 

Jeg er borgerlig 

Jeg blev glad, da jeg så Venstres 
slogan til dette valg: Frihed og Fæl-
lesskab. Både frihed og fællesskab. 
Nemlig. 

Fortsættes på side 5 

Foto: Tue Villebro  



 

 

  tage skylden på sig. 

Jeg mener, at Venstre er bedst 
til at lede landet 

Og jeg er helt overbevist om, at 
hvis vælgerne kender deres eget 
bedste, så stemmer de på Ven-
stre. For Venstre har haft mag-
ten i 14 ud af de seneste 18 år, 
og der er ikke et eneste land i 
EU, hvor det samlet set går bed-
re. Jo, nogle lande har højere 
vækst. Men så har de måske fle-
re migranter. Andre lande har 
færre migranter, men så er de til 
gengæld slet ikke taget fat på 
den grønne omstilling. Samlet 
set er der ikke noget land i EU, 
hvor det går bedre end i Dan-
mark. 

Så godt går det, at vælgerne har 
vænnet sig til det. Vænnet sig til 
en god økonomi. Rekordhøj be-
skæftigelse. Færre asylansøgere. 
Flere flygtninge i arbejde. Fal-
dende skattetryk. Mere velfærd. 
Grøn energi. Færre der dør af 
kræft. Vælgerne har vænnet sig 
til det i en grad, så de desværre 
betragter det som en selvfølge. 
Så hvis vælgerne ikke belønner 
Venstre ved valget, så skyldes 

det alene, at det er svært at gå 
til valg på problemer, man alle-
rede har gjort noget ved.  

For sådan er det med menne-
sker: De vænner sig hurtigt til 
forbedringer. Og i valgkampen 
frister de øvrige partier med 
overbudspolitik. Man kan sag-
tens finde partier, der lover end-
nu mere grøn omstilling end 
Venstre. Eller partier, der lover 
mere velfærd. Eller partier, der 
lover flere skattelettelser. Eller 
partier, der lover det hele på én 
gang. For de partier er ikke tyn-
get af pragmatisme og det an-
svar, der følger af at være rege-
ringsparti og skulle bøje mange 
interesser og krav mod hinan-
den.  

Danmark er mere end bare Kø-
benhavn 

For Venstre har det i de senere 
år været vigtigt at styrke sam-
menhængskraften i Danmark, så 
landet ikke kommer til at bestå 
af en glitrende hovedstad og en 
kæmpestor udkant. Det synes 
jeg er godt, og jeg er derfor én af 
dem, der også - før jeg stillede 
op for Venstre - forsvarede ud-

flytningerne af statslige arbejds-
pladser offentligt. Det er klart, at 
jeg ikke synes, at man skal udflyt-
te bare for princippets skyld.  Der 
er institutioner, som bør ligge i 
hovedstaden for at fungere opti-
malt. Men jeg synes det er godt, 
at Venstre har besluttet, at man 
fremover, når nye institutioner 
skal placeres, vil overveje, om de 
ligeså godt kunne ligge andre ste-
der end i København. Det burde 
Nordsjælland også få mere gavn 
af end det hidtil har været tilfæl-
det. Faktisk har man jo ligefrem 
udflyttet Jagt- og Skovbrugsmuse-
et fra Hørsholm til Djursland, for-
di Hørsholm blev forvekslet med 
en forstad til København. 

Men jeg har tillid til, at det kan 
lykkes ved dette valg at få ind-
valgt Venstre-politikere fra Nord-
sjælland, som kan få Nordsjæl-
lands stemme til at lyde højere og 
klarere i Folketinget. Jeg håber at 
blive en af disse politikere. Og I 
skal have stor tak for at hjælpe 
mig med det.  

TAK! 

Fortsat fra side 4 
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Det er en meget omskiftelig ver-
den vi lever i, hvad enten det 
internationalt, nationalt eller 
helt lokalt i Gribskov Kommune. 

Siden valget i september 2017 
har vi haft 4 forskellige konstitue-
ringer i byrådet, og den 23. april 
2019 blev Venstre for første gang 
en del af den brede konstitue-
ring, hvor alle byrådets partier er 
med. 

I Venstres gruppe har vi tilbudt os 
flere gange, men endelig blev vi 
inviteret ind, og er dermed med 
til at tage ansvar for kommunens 
drift. 

Det er vi i byrådsgruppen rigtig 
glade for, selvom det også bety-
der, at vi er forpligtet til at hjælpe 
med at løse de økonomiske ud-
fordringer, som kommunen er i, 
bl.a. fordi den hjemtagne syge-
pleje er blevet væsentligt dyrere 
end forventet. 

Jeg tror desværre, vi er nødt til at 
se i øjnene, at vi ikke kan få redu-
ceret omkostningen til sygeplejen 
til det afsatte budget. Der kom-
mer flere ydelser, som vi er for-
pligtet til at levere, når borgerne 
kommer tidligere og tidligere 
hjem fra hospitalet og samtidig 
får kommunen nye opgaver ud-
lagt fra Regionen. 

Vi vil som kommune gerne løfte 
opgaverne, men vi må også have 
penge med til disse opgaver, og 
jeg ser frem til at Venstre får et 
godt valg og at Lars Løkke Rasmu-
sen fortsætter i statsministersto-
len efter folketingsvalget, så vi 
kan få vedtaget den aftalte sund-
hedsreform. 

Indtil vi får en sundhedsreform, 
skal vi fortsat sikre, at vores bor-

gere får både en god og en for-
svarlig sygepleje og hjemmepleje. 

På grund af kommunens merud-
gifter til sygepleje, har et enigt by-
råd besluttet, at vi ikke - som øn-
sket af især Socialdemokraterne - 
skal have en kommunal hjemme-
pleje, og i skrivende stund, har vi 
netop annonceret vores godken-
delsesmateriale, så private leve-
randører kan ansøge om at blive 
godkendt som leverandør af hjem-
mepleje.  

Kommunen har fastsat prisen og 
kvaliteten på de respektive ydel-
ser, som leverandørerne skal leve-
re til vores borgere. Når vi når den 
15. juni ser vi hvor mange leveran-
dører, der ønsker at blive god-
kendt. Herefter får borgerne mu-
lighed for at vælge, hvilken leve-
randør de ønsker at modtage den 
visiterede hjælp fra. Det er muligt 
for leverandører løbende at søge 
godkendelse ligesom borgerne 
med kort varsel kan skifte leveran-
dør. 

Priserne på hjemmeplejeydelser er 
fastsat af kommunen med bag-
grund i de priser, vi fik ved sidste 
udbud og med udgangspunkt i det 
afsatte budget til området for 
2020. 

Hvis vi ikke får styr på udgifterne 
til sygepleje og fastholder det af-
satte budget til hjemmeplejen, er 
der kun serviceforringelser som 
mulighed, og det ønsker ingen af 
os. 

Derfor arbejder vi på at få analyse-
ret vores økonomi i kommunen. 

Vi er nødt til at gennemgå alt - 
som alt - for at vurdere, hvad vi 
skal og ikke skal/behøver. Kan vi 

drifte vores kommune på en anden 
og billigere måde.  

Vi er nok nødt til at erkende, at uan-
set hvilken regering, valget giver os, 
skal vi ikke regne med at få mange 
flere penge at drifte kommune for, 
så vi skal gøre tingene anderledes. 
Vi skal også se, om nye velfærdstek-
nologiske løsninger kan bidrage. 

I 2018 overskred Gribskov Kommu-
ne det såkaldte serviceloft med 
(HOVR MANGE MIO?) ca. halvdelen 
af alle kommunernes samlede over-
skridelse. Vi undgår dog at blive 
sanktioneret for overskridelsen, da 
kommunerne samlet set holdt afta-
len med Kommunernes Landsfor-
ening og Regeringen. Men det kan 
vi ikke regne med vil gøre sig gæl-
dende de kommende år. Det værste 
der kan ske, er at vi overskrider vo-
res budget og serviceloftet og der-
efter modtager 
“dummebøde” (bliver reduceret i 
det såkaldte bloktilskud). 

Alle partier taler her i valgkampen 
om velfærd, og som ny formand for 
Ældre, Social og Sundhedsudvalget 
ser jeg frem til, at det også udmøn-
ter sig i flere penge til kommuner-
ne, så det bliver muligt også i frem-
tiden med flere ældre at kunne sik-
re en god og forsvarlig hjælp og ple-
je til dem, der har behov for det. 

I forbindelse med nærværende ind-
læg vil jeg gerne opfordre Venstres 
medlemmer til at komme på banen 
med evt. input til ældre- og sund-
hedsområdet. Vi har brug for alle 
gode forslag, der kan bidrage til 
løfte opgaverne og spare på ud-
gifterne. 

TIDEN STÅR IKKE STILLE 
Af: Birgit Roswall 
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Nu ca. halvandet år inde i valgpe-
rioden, synes jeg at det vil være 
hensigtsmæssigt kort at beskrive 
nogle af de byudviklingsprojek-
ter, der arbejdes med, og har væ-
ret arbejdet med, i udvalget 
”Udvikling, by og land” (UBL). 
 
Her i 2019 synliggøres nogle af de 
byggeprojekter, som grundlaget 
blev lagt for i sidste valgperiode. 
 
I øjeblikket ses det tydeligt af OK 
Fondens byggeri af friplejehjem-
met med 72 lejligheder, på Bavne
-Ager i Gilleleje tager form og 
indenfor få måneder hastigt nær-
mer sig sin afslutning.  
 
Umiddelbart ved siden af, på Bav-
ne-Ager eng i Gilleleje, er der ble-
vet solgt et areal til firmaet 
Strandhavehus, som i øjeblikket 
er i gang med planlægningen af 

byggeriet af ca. 40 private lejeboli-
ger på mellem 65 og 105 kvm. 
 
På Møllebakken i Helsinge er byg-
geriet af 113 almene lejeboliger i 
fuld gang og det sidste areal er 
netop solgt til MS Development 
som vil opføre ca. 40 private boli-
ger. 
 
I øjeblikket arbejder vi hårdt fra 
Venstres side for at solgt arealer i 
Ramløse og Blistrup til boligbygge-
ri, samt for at få sat gang i lokal-
planen for det tidligere Esbønde-
rup sygehus, hvor en investor har 
planer om at bygge helt op til 140 
lejligheder. 
 
Sideløbende med alle disse projek-
ter arbejdes der med udviklingen 
og salget af Troldebakkerne, det 
tidligere Bøgeskovgård, lige nord 
for Helsinge. 

I ”Udvikling, by og land” er der 11 
medlemmer efter den nye konstitu-
ering, heriblandt Jannich Petersen, 
Knud Antonsen og jeg selv.  
 
Selv om dette udvalg stort set udgør 
halvdelen af byrådet,  har vi et rigtig 
godt samarbejde, på tværs af alle 
partier, så vi får sat rigtig mange 
gode Venstre aftryk, når vi forhand-
ler de enkelte punkter og jeg ser 
frem til det videre arbejde. 
 
Med ønsker og håb om et rigtig 
godt folketingsvalg til Venstre på 
Grundlovsdagen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bent Hansen 
Byrådsmedlem (V) 
benha@gribskov.dk 
Tlf.: 21287221 

 BYRÅDSARBEJDE 

  Af:  Bent Hansen  

Efter redaktionsslut sendte Bent Hansen denne rigtig gode nyhed til redaktionen: 

På tirsdagens møde i udvalget - Udvikling, by og land - blev det besluttet, i enighed,  at de “grønne telte” skal gen-
etableres.  

Teltet i på genbrugspladsen i Skærød, skal genåbnes på den placering og med de faciliteter der er nu. 

På Højelt genbrugsplads skal der igen opstilles et telt så de mange aktive frivillige foreninger, kan genoptage deres 
glimrende genbrugsaktiviteter, til glæde for borgere og miljø.  

Forvaltningen har nu fået til opgave at tage dialog med de mange foreninger og ad den vej indrage dem på en lidt 
anderledes måde i driften af disse telte end tidligere. Midlerne til genetablering tages fra puljen til forskønnelse af 
by og land. 

mailto:benha@gribskov.dk
tel:21287221


 

Annoncer 



 

 

  

 

  



 

Foto: Tue Villebro  


