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Godt nytår  

I anledning af årsskiftet en hilsen fra Venstres Byrådsgruppe i Gribskov kommune. 

I forbindelse med sidste års nytårshilsen skrev byrådsgruppen, at vi ville arbejde for, 
at 2019 blev et handlingens år. Og det må vi sige, at det blev.  

Vores beslutning om at være konstruktive og tage del i ansvaret for kommunens drift, herunder 
budgettet for 2019 på trods af, at vi ikke var en del af konstitueringen, førte til, at borgmesteren i 
april måned mente, at det var tid til at få Venstre med  - også helt ind i “maskinrummet” og han 
foreslog derfor, at vi endnu en gang om-konstituerede udvalgene. 

Ændringerne betød, at nogle udvalg blev nedlagt, og at Venstre fik formandsansvaret for de 2 
meget tunge velfærdsudvalg, “Børn, Idræt og Familie” (BIF)  og “Ældre, Social og Sundhed” (ÆSS)  
og næstformandshverv i “Udvikling, By og Land” (UBL) og “Beskæftigelse og Unge” (BU). 

Natascha og Knud fik plads i BIF med Natascha som formand 

Birgit og Knud fik plads i ÆSS med Birgit som formand 

Bent, Knud og Jannich fik plads i det 11 mands store UBL, hvor Bent blev næstformand 

Jørgen og Bent fik plads i BU, hvor Jørgen blev næstformand 

Kim og Jørgen fik plads i “Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi ” (KEO) 

Kim, Jannich og Birgit fik plads i “Økonomiudvalget“ (ØU), hvor Kim er 2. Viceborgmester  

Natascha og Bent fik plads i § 17,4 udvalg, der skal have flere forskellige ting på programmet - 
indtil nu - Oprydning i kommunens strategier og politikker. 

Det store fokus har og vil også fremover være at sikre, at kommunens driftsudgifter holdes, så vi 
ikke ender med statslige sanktioner. Det ser ud til, at indsatsen med at bremse op for, hvad der 
kunne stoppes i 2019 er lykkes nogenlunde, så vi holder os indenfor servicerammen i 2019. Dog 
med lidt usikkerhed i forbindelse med et større underskud på skoleområdet, som der skal ses 
nærmere på i begyndelsen af det nye år. 

I forbindelse med budgettet for 2020 var det store fokus, at der skulle spares på driftsudgifterne, 
og det har desværre medført, at Venstre har været nødt til at gå med til meget store ændringer/ 
besparelser på især Ældre, Social og Sundhedsområdet bl.a. med lukning af midlertidige pladser til 
følge. Det er en besparelse, som Venstre er meget bekymret for vil ramme hårdt, men vi har i 
byrådsgruppen lovet hinanden, at vi vil følge det nøje, ligesom det var en betingelse i budgettet, at 
der meget hurtigt skulle sættes gang i byggeri af flere plejehjemspladser, så der ikke er borgere på 
midlertidige pladser, der venter på plejehjemsplads. 

Vi ved fra tidligere, at ca. 50% af de borgere, der var på midlertidige pladser ventede på en 
plejehjemsplads. 
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Gribskov Kommune er ikke udfordret på anlægsområdet og derfor kunne vi fastholde at vejen 
mellem Græsted-Gilleleje og fremkommelighed og trafiksikkerhedsinitiativer på Kildevejen. 

Umiddelbart efter indgåelsen af budgetaftalen fik kommunen tilskud fra staten som ”svagt stillet 
kommune” og samtidig mulighed for at låne til effektiviseringsanlæg. Der blev søgt om anlægs-
midler til at samle administrationen på 2 lokationer i Helsinge, således at det bliver muligt at spare 
på driftsudgifterne fremover. 

Vi glæder os alle til at tage hul på 2020 med fortsat fokus på at udnytte det økonomiske opsving til 
salg af jord til byggeprojekter rundt i kommunen, så vi kan få flere indbyggere/skatteindtægter. 

Vi ser frem til at følge ombygningsprojektet til lejligheder på det gl. sygehus i Esbønderup.  

Vi håber, at se klagesagen i forbindelse med salget af det “gl. rådhus” og Pyramiden afsluttet, så 
handlen kan blive afsluttet. 

Vi skal i gang med projekteringen af vejen mellem Græsted-Gilleleje, salg af Rostgårdsvej og 
Birkevang samt planlægningen af, hvor og hvordan vi skal samle administrationen i Helsinge og 
meget, meget mere.  

Venstres gruppe vil stadig gå til opgaverne med en konstruktiv og positiv tilgang til vores kolleger i 
byrådet, så vi kan sikre de bedste løsninger til glæde og gavn for Gribskov Kommunes borgere. 

Tak til alle for 2019 og på gensyn i 2020. 

På gruppens vegne  

Birgit Roswall 
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