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Borgerne skal kunne kende Ven-

stre på vores resultater. 

Demokratiets store hjul drejer hele 

tiden og større/mindre sager bliver 

gjort til genstand for drøftelser. Og 

selvom medierne gør meget for at 

være bestemmende om, hvad der er 

vigtigt, er der nogle begivenheder, 

der er tilbagevendende og mere be-

tydende end andre. 

I foreninger er det landsmøder/ ge-

neralforsamlinger, og i Folketinget 

er det åbningsdebatten og finanslo-

vens forelæggelse. I kommunerne er 

det budgetdebatten. Noget er klaret 

og andet er stadig undervejs her i 

2018. 

Snart har Venstre landsmøde (17. og 

18. november) i Herning og forhå-

bentligt vil mange medlemmer del-

tage og være med i debatten sam-

men med de, som er delegerede 

eller på anden vis valgt. Lige meget 

hvornår folketingsvalget kommer 

(senest 17.6.2019), så er dette møde 

det sidste ordinære landsmøde i 

denne folketingssamling. Ganske 

vist er der et ekstraordinært lands-

møde om valget til EU den 2. marts i 

Bella Centret, men mødet i novem-

ber er alligevel det møde, hvor der 

skal drøftes politiske spørgsmål der 

knytter an til valgkamp – og forhå-

bentlig en ny valgperiode med Lars 

Løkke Rasmussen som statsminister. 

Og Venstre fortjener det. Regerin-

gen har indtil nu lavet 117 politiske 

aftaler og taget ansvar for, at Dan-

mark i dag står stærkere end for tre 

år siden. Regeringen har samlet 

Folketingets partier og indgået bre-

de aftaler, som bl.a. har sikret et 

stærkere sundhedsvæsen, styr på 

udlændingepolitikken, flere i arbej-

de og ikke mindst et Danmark - som 

bl.a. pga. den store udflytning af 

statslige arbejdspladser – igen har 

fået genoprettet balancen. Det er 

bemærkelsesværdigt, at Regerin-

gen med Venstre i spidsen har gen-

nemført 240 ud af 280 valgløfter. 

Sammen med øvrige partier i blå 

blok har Venstre brugt de sidste tre 

år på at levere resultater, og vi må 

sikre, at det fortsætter, fordi blå 

blok står samlet bag én fælles kurs, 

bag én vision! OG bag én statsmini-

sterkandidat. 

(Med tre statsministerkandidater 

og politiske planer, der stikker i alle 

retninger, er det modsat svært at 

se, hvilket politisk projekt oppositi-

onen tilbyder). 

Derfor er det også vigtigt, at vi an-

dre deltager i mobiliseringen af fle-

re medlemmer og støtter forklarin-

gen om, hvorfor vi skal have gen-

valgt et stærkt Venstre, herunder 

vor lokale kandidat Anna Libak. 

Den 26. februar til næste år har vi 

vores lokale generalforsamling, og 

vi kan se tilbage på et år med me-

gen variation i Venstres indflydelse 

på byrådets beslutninger, men med 

god gennemslagskraft, da budget-

tet skulle vedtages. 

Bestyrelsen har i indeværende år 

været initiativtager til flere møder 

med byrådsgruppen og også ind-

budt medlemmerne til at deltage i 

udformningen af vores politik i 

byrådet. Det har givet gode resul-

tater, men vi skal videre ad den 

vej, så Venstre i endnu højere grad 

udtrykker medlemmernes idéer og 

tanker. 

Generalforsamlingen vil derfor 

også skulle udstikke retningen og 

indholdet af bestyrelsens og by-

rådsgruppens arbejde frem mod 

byrådsvalget i november 2021. Det 

kan synes som langt ude i fremti-

den, men det er nødvendigt, at vi 

er klare på målet, så vi kan genvin-

de borgmesterposten i løbet af 

denne valgperiode. Borgerne skal 

kunne kende Venstre på vores re-

sultater, og det kræver masser af 

arbejde. 

Som det gælder på landsplan, gør 

det også på lokalt plan. Vi må sam-

men skaffe flere medlemmer og 

skabe et godt valggrundlag. 

Lige nu er der mulighed for et gra-

tis medlemskab til nye medlem-

mer i resten af 2018. Lad os ud-

nytte det – og gerne senest den 

15.11, så det tæller med ved 

landsmødet. Man melder sig som 

kampagnemedlem gennem hjem-

mesiden www.venstre.dk/medlem  

Bjarne Pedersen 

FORMANDEN  

HAR ORDET   

 Af Bjarne Pedersen 

http://www.venstre.dk/medlem


 

 

  Sex kræver samtykke! 

 Af Anna Libak 

Samtykke.  

Jeg frygter for, at unge mænd skal 

give sig til at sætte GoPro-kameraer 

op for at dokumentere, at kvinden 

frivilligt indlod sig på sex. 

Sex kræver allerede samtykke 

For tiden diskuteres det, om loven skal 

ændres, så sex uden samtykke frem-

over klassificeres som voldtægt. Såle-

des tilkendegav justitsminister Søren 

Pape Poulsen for nylig, at han var klar 

til se på andre landes erfaringer med 

modeller for samtykke. Og generelt 

virker det til, at flere og flere partier i 

Folketinget tilslutter sig en lovændring. 

Årsagen til debatten er, at kvinder i 

mange tilfælde afholder sig fra at an-

melde voldtægt, og når de endelig gør 

det, så resulterer anmeldelserne me-

get sjældent i en dom. Ifølge tal fra Det 

Kriminalpræventive råd anslås der at 

være i omegnen af 5.000 voldtægter 

og voldtægtsforsøg om året. Af dem 

bliver kun 700-1.000 anmeldt, og un-

der ti procent af de anklagede bliver 

dømt. 

Altså må man gøre noget drastisk, ly-

der argumentet. 

Jeg må dog indrømme, at jeg er stærkt 

skeptisk over for en lovændring. Af 

flere grunde. 

Sagen er, at sex allerede nu kræver 

samtykke. Det er sådan set forbudt at 

tiltvinge sig sex, ligesom det er forbudt 

at have sex med en person, der befin-

der sig i en situation, hvor vedkom-

mende er ude af stand til at sige fra. 

Som lovgivningen er i dag, er det altså 

fuldstændig klart, at sex skal være fri-

villigt. Så hvis der er for få, der bliver 

dømt, jamen så er det fordi, retsprak-

sis er forkert, og ikke fordi der er noget 

galt med loven. 

ruset var han? Hvad er deres forhisto-

rie? 

Og min mistanke om, at det ikke vil 

gøre den store forskel bekræftes af 

erfaringerne fra Storbritannien. I en 

artikel til magasinet POV (POINT of 

VIEW) fremhæver Anja Ellen Grue 

disse erfaringer som udelt positive 

med ordene: 

”I Storbritannien har kravet om sam-

tykke været indskrevet i lovgivning 

siden 2003, og det har fungeret upå-

klageligt – også uden kontrakter – 

og det samme gør sig gældende i 

flere andre europæiske lande.” 

Men den beskrivelse stemmer ikke 

med den, man finder i den britiske 

presse. I en artikel fra the Daily Tele-

graph hedder det: 

”Storbritannien har et problem med 

at få dømt voldtægtsmænd. Fra 2016 

til 2017 blev 41.150 anmeldelser om 

voldtægt indberettet til politiet i Eng-

land og Wales ifølge anklagemyndig-

heden, The Crown Prosecution Ser-

vice. Af de indrapportere anmeldel-

ser kom det til en retssag i 5.190 til-

fælde, og 2.991 resulterede i en dom. 

Og det inkluderer ikke de tusindvis af 

sager, der aldrig bliver indrapporte-

ret hvert eneste år.” 

Med andre ord står det ikke spor bed-

re til i Storbritannien. 

Nu kan man spørge, om man så i 

grunden ikke ligeså godt kan ændre 

loven, hvis det alligevel ikke gør den 

store forskel. Så behøver mænd i 

hvert fald ikke at frygte, at det svæk-

ker deres retsstilling, fordi de nu skal 

til at bevise, at kvinden selv ville. 

Men jeg tror ikke, at det er en god 

ide. Jeg frygter for, at mænd, for en 

sikkerheds skyld i fremtiden kan finde 

på at ville dokumentere, at en kvinde 

Alligevel mener organisationen 

Everyday Sexism Project Danmark, at 

det vil gøre en stor forskel, hvis man 

ændrer lovgivningen. Så vil der ifølge 

organisationen under retssagen nem-

lig blive fokuseret på, om gernings-

manden havde grund til at tro, at ofret 

havde givet samtykke. Frem for som i 

dag, hvor der bliver fokuseret på, om 

ofret nu også havde sagt fra. Samtidig 

forsikrer organisationen, at det ikke vil 

betyde omvendt bevisbyrde: Anklage-

myndigheden vil fortsat skulle bevise, 

at gerningsmanden var i ond tro. 

Men ærlig talt: Hvis anklagemyndighe-

den fortsat skal gå ud fra, at den ankla-

gede er uskyldig til det modsatte er 

bevist, så har jeg svært ved at se, hvor-

dan det skulle ændre noget som helst. 

Det vil stadig være ord mod ord: hans 

mod hendes. Og det vil stadig være op 

til dommeren at vægte indicierne for 

og imod. For der lægges jo ikke op til, 

at samtykke er et krav om skriftligt 

samtykke: det kan også være verbalt 

eller nonverbalt samtykke, fuldstæn-

dig som nu. Dommeren vil fortsat skul-

le vurdere sagen ud fra alle de ydre 

omstændigheder: Gik hun frivilligt 

med ham hjem? Var der tegn på fysisk 

overlast? Hvor godt kendte de hinan-

den? Hvor beruset var hun? Hvor be-
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selv frivilligt gik ind på sex. I forve-

jen ved vi fra sagerne om hævnpor-

no, hvor udbredt brugen af disse 

kameraer er. Og med alskens da-

tingtjenester er det langt mere ud-

bredt at have sex med folk, man 

ikke kender på forhånd, og som 

man derfor ikke kan være helt sik-

ker på, hvor man har.  

Mænd vil frygte, at en kvinde, de 

ikke kender særlig godt, pludselig – 

måske som hævn for, at hun efter-

følgende blev droppet – anklager 

dem for voldtægt. Og de vil installe-

re små, billige GoPro kameraer i 

deres lejlighed, som skal vise, at 

hun skam selv ville. Med det resul-

tat, at optagelser af kvinder vil ligge 

rundt omkring og kan bruges til 

hvad som helst. Og i tilfælde af et 

indbrud måske ad den vej vil havne 

på nettet. Et krav om samtykke kan 

man andre ord nemt føre andre 

utilsigtede konsekvenser med sig. 

Men når det er sagt, så er jeg til 

gengæld enig med organisationen 

Everyday Sexism Project Danmark i, 

at der er alt for få domme for vold-

tægt i Danmark. 

Jeg græmmes over, at byretten kun-

ne frifinde tre 17-årige drenge, der 

havde sex med en pige uden for et 

forsamlingshus i Herfølge på Sjæl-

land i september 2014. 

For det kan da godt være, at hun 

var så beruset, at hun ikke klart 

tilkendegav, at hun ikke ville, men 

helt ærligt: Så var hun jo netop i en 

tilstand, hvor hun ikke kunne sige 

fra. Hvis en pige siger, at hun ikke 

var interesseret i at have sex med 

tre drenge uden for et forsamlings-

hus, så kan man roligt tro hende. 

Selv hvis hun i situationen har vir-

ket, som om hun var interesseret, 

kan dommere jo sige sig selv, at hun 

ikke var ved sine fulde fem. Tre dren-

ge, det er i overkanten. 

Til gengæld er jeg opløftet over, at de 

drenge efterfølgende blev dømt i 

landsretten, som mente, at drengene 

kunne have sagt sig selv, at det var et 

overgreb. Den dom vil nu danne præ-

cedens. 

Og derfor hilser jeg så absolut de-

batten velkommen. 

For det har ikke været loven, der er 

problemet, men de dommere, som 

har dømt efter den, og som først nu - 

efter debatten - har fattet, hvordan 

den skal fortolkes.. 

Fortsat fra side 4 

  HUSK 

JULEMØDET 

27. november 2018 

 

I spejderhytten Høbjerg Hegn 

 Af Anna Libak 

 

  Sex kræver samtykke! 



 

VENSTREPOSTEN                                                                                                                                            Nr.1.  2018 

Venstre i Region Hovedsta-
den har sammen med S, Å, 
RV, SF og LA indgået bud-
getaftale for 2019 i Region 
Hovedstaden.  
 
Hos forligspartierne er der 
bred enighed om en lang ræk-
ke indsatsområder indenfor 
sundhedsområdet bl.a. en 
styrkelse af akutområdet og 
psykiatrien. Venstre har i for-
handlingerne været koncen-
treret om at få tilstrækkelig 
med sikkerhed for, at der er 
fuldt fokus på, at regionen 
overholder udrednings- og be-
handlingsgarantien. Derud-
over har det i forhandlingspro-
cessen været vigtigt for Ven-
stre at fastholde et højt ser-
viceniveau og at sikre værdi 
for brugerne af den kollektive 
trafik bl.a. kortere rejsetid. 

Budgetaftale 2019 – En Regi-
on for Fremtiden 

Styrkelse af indsatsen for 
akutte patienter: Man skal 
som borger i Region Hovedsta-
den altid kunne føle sig tryg 
ved, at man modtager den 
rette hjælp og behandling, hvis 
man bliver syg. Akutmodtagel-
serne bliver hospitalernes 
samlede indgang for borgere 
med akut sygdom. Nye speci-
allæger i akutmedicin skal, 
sammen med hospitalets øvri-
ge speciallæger, med i front og 
møde patienterne tidligt i for-
løbet, og der skal være hurtig 
og nem adgang til diagnostiske 
undersøgelser. Borgerne skal 

have en oplevelse af sammen-
hæng i deres akutte forløb på 
tværs af hospital, kommune og 
almen praksis.  

Psykiatrien: Forligspartierne i 
Region Hovedstaden er enige 
om, at friholde psykiatrien for 
besparelser og at afsætte 63 
mio. kr. i 2019 til indsatser og 
investeringer i psykiatriområ-
det. Regionens budgetaftale for 
2019 tager et stort skridt hen 
imod et lige stort fokus på psy-
kisk- og somatisk sygdom og et 
opgør med den ulighed på 
sundhedsområdet, som ram-
mer mennesker, der lever med 
psykisk sygdom.  

Den cyklende og sammenhæn-
gende metropol: Region Hoved-
staden skal sikre, at regionen 
hænger sammen både trafikalt 
og miljømæssigt. Derfor fast-
holdes samme serviceniveau i 
trafikbestillingen for kollektiv 
trafik i 2019, og der vil frem-
over arbejdes på at styrke ind-

dragelsen af borgere og øvrige 
interessenter i forhold til de 
kommende trafikbestillinger. Der 
skal skabes sammenhæng mel-
lem cykel, tog, bus og biler, så̊ 
den enkelte borger kan vælge 
den grønneste løsning, der pas-
ser til deres behov og bopæl. Vi 
bor i en fantastisk cykelregion, 
og regionen ønsker at under-
støtte dette. Regionen arbejder 
for at øge grøn mobilitet og grøn 
omstilling af transporten. Derfor 
investeres der bl.a. i et supercy-
kelstisekretariat og cykel- og 
elcykel-pendling gennem en 
række virksomhedsrettede tiltag 
i 2019.  

Der er i 2019 afsat kr. 16,9 mio 
og kr. 8,9 mio i 2020 til en forny-
else af sporene på Gribskovba-
nen, samt kr. 5,0 mio i 2019 til 
etablering af et standsningssted 
i Helsinge Nord. 

Har du yderligere spørgsmål, så 
tag kontakt til mig på mail:  
carina_bloch@hotmail.com 

 Nyt fra Regionsbestyrelsen 

  Af:  Carina Bloch Simonsen  

HUSK—der er kampagne for nye medlemmer og ægtefæller:  

GRATIS medlemskab resten af 2018 - Klik ind på venstre.dk 
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  Hvordan er det at være politiker i  

Gribskov Kommune i 2018?  
 Af: Birgit Roswall 

Det er nu knapt et år siden Venstre tabte borgmesterpo-

sten (til Anders Gerner Frost) og som gruppeformand for 

Venstres byrådsgruppe har det været specielt at deltage i 

byrådets arbejde.   

Venstres 7 byrådsmedlemmer var som bekendt sammen 

med DF og C ikke en del af den oprindelige konstituering. Vi 

var alle spændte på at se, hvordan valgløfterne skulle indfri-

es – og der var mange, bl.a. havde Bo Jul Nielsen givet ud-

tryk for at ville udfordre serviceloftet. (De omkostninger, 

som kommunen max. må bruge på at drifte kommunen) 

Byrådet var næsten en måned om at få konstitueret udval-

gene (fordelt de kommunale opgaver i de forskellige ud-

valg). Et byrådsmedlem (formand for nyt udvalg) valgte 

imidlertid hurtigt at skifte parti, hvorfor der blev lavet en ny 

konstituering 

DF og C var indbudt i denne omgang – desværre ikke Ven-

stre, selv om vi meddelte borgmesteren, at der burde sikres 

en bred konstituering, hvor også kommunens største by-

rådsgruppe burde indgå. Venstre blev imidlertid ikke en del 

af den nye konstituering, hvor der blev oprettet flere ud-

valg, så der kunne blive et par nye formandsposter at dele 

ud af. Der blev bl.a. oprettet 2 såkaldte § 17, 4 udvalg, som 

skal se på samskabelse/strategier i kommunen og udbud af 

hjemmeplejen. 

I min tid i politik har jeg aldrig oplevet noget lignende, og 

som Venstre også gav udtryk for i valgkampen, var rigtig 

mange af valgløfterne ikke noget, der kunne realiseres. 

Venstres byrådsgruppe og bestyrelse holdt seminar. Her var 

der enighed om, hvilke ønsker vi skulle gå til budgetfor-

handlingerne med. Samtidig var der enighed om, at Venstre 

- selv om vi ikke er en del af konstitueringen - skulle arbejde 

for at være med i budgettet. 

Den 8. oktober vedtog byrådet kommunens budget, som 

samtlige partier i byrådet står bag. Det bliver spændende at 

se implementering af de indsatser, som er indarbejdet i 

budgettet, som nu skal sættes i gang i de enkelte udvalg. 

Det kræver samarbejde i et samlet byråd. 

I budgettet er det bl.a. besluttet at se på slankning af admi-

nistrationen. Økonomiudvalget har i forlængelse heraf be-

sluttet, at direktionen slankes, så der kun skal være 3 direk-

tører mod nu 4.  

Det har foreløbig medført, at kommunaldirektøren og di-

rektøren for det tekniske område er blevet fritstillet, og at 

der arbejdes med at få ansat en ny kommunaldirektør, 

der kan implementere det vedtagne budget, og de tanker, 

der ligger bag budgettet. 

I forbindelse med budgettet, er det også aftalt, at der skal 

ses på udvalgsstrukturen. Skal vi have færre udvalg, og 

ligger opgaverne i de rigtige udvalg. En beslutning, der 

også falder godt i tråd med, at byrådet i forbindelse med 

den første konstituering besluttede, at udvalgsstruktur og 

opgaveplacering skulle evalueres i slutningen af 2018. 

Som medlem af Ældre, Social- og Sundhedsudvalget ople-

ver jeg, at vi har store udfordringer med den kommunale 

hjemmesygepleje, som kommunen har overtaget efter, at 

vi opsagde samarbejdet med Attendo. 

Det har desværre vist sig, at de økonomiske beregninger, 

der var udarbejdet i forbindelse med overtagelsen, på 

ingen måde har holdt. Udgifterne til hjemmesygeplejen er 

tredoblet, og det er der mange forskellige grunde til - 

ifølge det vi får oplyst. 

Flere opgaver end forventet, den varme sommer har be-

tydet flere sommerhusgæster, som skulle have hjemme-

sygepleje - også i længere periode end sædvanligt. Det 

har været svært at skaffe tilstrækkeligt med personale. 

Det har betydet mange vikarudgifter. 

Gribskov Kommune kan ikke opkræve udgiften til sygeple-

je hos borgernes hjemkommuner, da sundhedsydelser 

ikke refunderes i modsætning til udgifter til hjemmepleje, 

som kommunen får refunderet af hjemkommunerne. 

Men et er økonomien i at drifte den kommunale hjemme-

sygepleje, noget andet og værre er, at kvaliteten desvær-

re halter. Vi har fået forelagt en tilsynsrapport, som viser, 

at der er rigtig mange mangler og fejl, som PlejeGribskov 

nu skal arbejde med at få rettet op på.  Jeg håber naturlig-

vis - af hensyn til vores borgere, at det lykkes at få rettet 

op og løftet kvaliteten i hjemmesygeplejen, som vi har 

lovet. Det vil Venstre arbejde hårdt på. 

De fejl og mangler vi ser i tilsynsrapporten ligner desvær-

re meget de rapporter som førte til opsigelsen af Attendo, 

og det var jo netop for at få løftet kvaliteten i opgaverne 

over for vores borgere, at byrådet besluttede at hjemtage 

sygeplejen. Så det skal lykkes!! 

På sidste udvalgsmøde blev det besluttet, at PlejeGrib-
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skov må ansætte social- og sundhedshjælpere, således at 

man kan nedbringe brugen af vikarer, idet der er en del 

sygeplejeopgaver, som de må udføre efter delegation fra 

sygeplejersker.   

Jeg og Natasha gav på udvalgsmødet udtryk for, at vi var 

bekymret for dette forslag, da vi netop i forbindelse med 

den kommunale hjemmesygepleje bestemte, at det kun 

måtte være faguddannet personale, der leverede syge-

plejeydelser. Ordningen fungerer imidlertid i andre kom-

muner, så det kan lade sig gøre. Sidst men ikke mindst vil 

borgerne opleve mere stabilitet i levering af ydelsen, når 

det ikke var forskellige vikarer der møder op, og der kan 

spares en hel del ved at delegere opgaverne til social- og 

sundhedshjælpere. 

Ordningen blev derfor vedtaget med beslutning om, at 

anvendelse af social- og sundhedshjælpere til at udføre 

udvalgte sygeplejefaglige opgaver evalueres efter næste 

tilsynsrapport. 

Udover ovennævnte ændring i hjemmesygeplejen havde 

vi også et forslag om at oprette 2 kommunale sygepleje-

klinikker, hvor borgerne selv kan komme ind og få leveret 

den ydelse, de er visiteret til. Dette forslag skal ses i lyset 

af, at der sygeplejerskernes tid kan bruges bedre, når der 

ikke skal bruge tid på vejene. 

En del borgere - måske især dem der stadig er på arbejds-

markedet - vil formentlig opleve det positivt, at de ikke 

skal være hjemme og vente på at få besøg, men kan afta-

le en tid, hvor de kan komme ind på klinikken. 

Natasha og jeg var betænkelige ved, at PlejeGribskov 

skulle håndtere at opstarte 2 sygeplejeklinikker samtidig 

med, at der både skal rettes op i hjemmesygeplejen og 

ske nye ansættelser af social-og sundhedshjælpere. Det 

var alle i udvalget enige i, og det blev besluttet, at klinik-

kerne åbnes successivt i takt med, at hjemmesygeplejen 

kan løfte opgaven. 

Jeg og Knud Antonsen er medlemmer af § 17, 4 udvalget, 

der arbejder med udbud i hjemmeplejen. 

Udvalget har foruden deltagelse af 6 politikere også del-

tagelse af fagpersonale, borger, pårørende og ældrerå-

det. 

Udvalget har arbejdet med, hvordan hjemmeplejen i 

Gribskov Kommune skal organiseres. Kontrakten med 

Attendo udløber i 2020, men det er besluttet, at opsige sam-

arbejdet til udløb med november 2019, på hvilket tidspunkt 

vi så skal have en anden løsning i forhold til at levere hjem-

mepleje i kommunen. 

Vi har foreløbig besluttet, at vi skal arbejde efter en godken-

delsesmodel, hvor der også er en kommunal leverandør af 

hjemmepleje. Da borgerne har krav på frit valg af hjemme-

pleje, skal vi også sikre, at der er andre leverandører, og det 

arbejder vi med at finde ud af, hvordan det kan sammen-

sættes. Ligesom det skal besluttes, hvornår kommunen skal 

oprette og drive hjemmepleje og hvor stor en enhed, der skal 

arbejdes for at få i kommunalt regi set i relation til, at det 

skal være interessant for andre at levere hjemmepleje. 

Udvalget har for nylig holdt visionsseminar, hvor det blev 

besluttet, at de værdier hjemmeplejen i Gribskov skal bygge 

på er: værdighed, fleksibel og let & enkel. 

Politikerne er nu sat på en opgave om at gå ud og få afprø-
vet, hvad andre tænker i forhold til disse 3 værdier. Jeg skal 
sammen med en sygeplejerske fra PlejeGribskov bl.a. høre, 
hvad  Alzheimerforeningens direktør, Nis Peter Nissen tæn-
ker, når vi siger, at Gribskov Kommunes hjemmepleje skal 
sikre værdighed i ydelserne. 

Som nævnt ovenfor glæder jeg mig til den kommende tid i 
byrådet, hvor vi skal have set på udvalgsstruktur, ansat kom-
munaldirektør og arbejde med at udmønte det vedtagne 
budget. 
 

Tak for muligheden for at lufte mine oplevelser, som medlem 
af byrådet. 
 
Birgit Roswall 
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Hvordan er det at være politiker i  

Gribskov Kommune i 2018?  
 Af: Birgit Roswall 



 

 

   

 DET OPTAGER MIG 

 - en aktiv borger i Gribskov 
  Af  Peter Agerbo 

Anders Kofod er Græsted-borger, en del af Græsted VVS 

og passioneret formand for Græsted Borgerforening.  

Anders deltager blandt andet i møderne i Græsted Byforum, 

hvor byrådspolitikere og Gribskov Kommunes administration 

mødes med aktive og interesserede Græsted-borgere og 

drøfter ”Områdefornyelse i Græsted” – det 5-årige projekt, 

som afsluttes her i 2018 og som har haft til formål at få løftet 

de fysiske rammer i Græsted by 

Jeg fangede Anders Kofod en mandag formiddag. 

Anders er ”talerør” for borgerforeningen og er stærkt forun-

dret over, at Byrådet i sin seneste budget-besparelse havde 

foreslået, at der bliver sparet kr. 1 mio. på BLIK –  ikke på bibli-

oteksvæsenet, MEN på BLIK. 

I spørgetiden på Byrådsmødet den 1. oktober 2018 afleverede 

Anders Kofod mere end 1.700 underskrifter fra voksne borgere 

i Græsted og omegn og mere end 100 underskrifter fra børn 

(der er ca. 3.600 borgere i Græsted). Anders protesterede på 

Græsted borgeres vegne mod besparelsen på BLIK. I sit svar til 

Anders inviterede Morten Ulrik Jørgensen til et dialogmøde, 

hvor Morten Ulrik Jørgensen var sikker på, at man nok skulle 

finde løsninger, der ville blive til fælles bedste.  

Det var tydeligt, at det store fremmøde af protesterende bor-

gere foran rådhuset havde gjort indtryk på byrådspolitikerne 

og Morten Ulrik Jørgensen udtalte på mødet, at det fortsat var 

meningen, at de kulturelle tiltag fortsat skulle udspringe af 

BLIK, dem skulle der ikke spares på og at der var brug for at 

tænke nyt. 

Anders inviterede på vegne af Græsted Borgerforening hele 

byrådet og Græstedborgere til ”STØTTEMØDE for BLIK” på 

Græsted Kro den 4. oktober. 

Anders fortæller: ”For mange af de fremmødte borgere blev 

det på mødet på kroen tydeligt, at beslutningen i fagudval-

get Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi med Morten Ulrik 

Jørgensen (G) som formand og Jesper Behrensdorff (C) som 

næstformand, var blevet truffet på et grundlag, der savnede 

faktuel information og indsigt i de aktiviteter, der rent fak-

tisk udspringer fra BLIK.  

Besparelsen begrundes med, at BLIK fremover skal være et 

selvbetjeningsbibliotek. Borgerne skal fremover selv forestå 

registreringen af de bøger, de låner og de bøger de afleve-

rer. . . . Kære politikere—således har det være i årevis!!!  . . 

.så der er da et eller andet, som udvalgsmedlemmerne må-

ske ikke er opdateret på eller klar over. Måske skal de briefes 

mere detaljeret af administrationen, hvorledes det rent fak-

tisk forholder sig. 

Det undrede et par  af de fremmødte Græstedborgere, at 

besparelsen på BLIK ikke var drøftet i Græsted Byforum, hvor 

samarbejdet normalt drøftes og koordineres . Det er også 

her, at man gennem bl.a. dialog har skabt en bedre by.  

Når politikernes undlader at tage et så stor og betydelig 

besparelse til drøftelse, understøtter det ikke troen på et 

åbent samarbejde, når en så voldsom besparelse kommer 

som ”lynet fra en klar himmel”. Det må og skal politikerne 

gøre meget bedre.  

Under mødet på Græsted Kro blev det ligeledes gjort klart, at 

BLIK i områdefornyelses projektet og i mange andre sam-

menhænge er et omdrejningspunkt for aktiviteter og initiati-

ver i Græsted by og medarbejderne på BLIK har i alle årene 

været dynamoerne, der driver mange af disse aktiviteter og 

initiativer.  

Hvis personalet opsiges eller flyttes - forsvinder en årelang 

erfaring, som det tager mange år at opbygge.” 

I skrivende stund har Anders Kofod endnu ikke fået en hen-

vendelse fra Morten Ulrik Jørgensen, så det bliver spænden-

de at se, hvornår der bliver taget initiativ til dialogmødet. Og 

Anders håber på, at det ikke bliver for sent i forhold til, hvor-

ledes besparelsen udmøntes, hvornår besparelsen effektue-

res eller hvis personalet selv ”finder andre veje” 

Venstre har to medlemmer af udvalget, Kim Valentin og 

Jørgen Simonsen, som sikkert vil støtte op om endnu en 

drøftelse af udmøntningen af besparelsen, så den kommer 

til at ramme biblioteksvæsenet bredere. 

Venstrefolk har før udvist kreative tanker 

https://www.gribskov.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/byudvikling-og-planlaegning/udviklingsplaner/graested/omraadefornyelse-graested/
https://gribskov.kommune-tv.dk/watch/2872/165


 

 Inden næste sommer skal vi til folketingsvalg! 

I Gribskov, som hører til Hillerødkredsen, har vi vores egen folketingskandidat opstillet, nemlig Anna Libak. 

Det kræver mange frivillige hænder at føre valgkamp med et godt resultat. Frivillige er nødvendige og uvurderlige med hen-

blik på at genvinde nøglerne til Statsministeriet, og for at folketingskandidater landet over vælges. 

Et folketingsvalg er altid hektisk, fordi vi, til forskel for fx .et kommunalvalg, ikke kender datoen for valget, og der er normalt 

afsat 3 uger til valgkampen fra den dag, Statsministeren udskriver valget. 

I kredsbestyrelsen, som består af bestyrelsesmedlemmer fra Venstre i Gribskov og Hillerød, planlægger vi selvfølgelig så me-

get som muligt på forhånd. Det drejer sig fx om trykning af plakater, oprettelse af platforme på sociale medier osv. 

MEN, vi har brug for hjælp, når ballonen går op! Og vi vil derfor gerne spørge dig, om du vil hjælpe os til det kommende 

folketingsvalg. 

 Vi mangler en kampagneleder, som vil være ansvarlig for aktiviteterne i Gribskov.  

Du samarbejder med din kollega i Hillerød. 

 Assistentgruppe til Anna. 2-3 medlemmer, der assisterer Anna ifm. arrangementer, vælgermøder m.m. 

 Journalist eller skribent, der kan hjælpe med kommunikation. 

Nedenfor ser du en oversigt over aktiviteter, som også bliver aktuelle: 

 

 Vi vil også gerne låne din hund, for når du alligevel er ude at lufte din hund, vil du så ikke gerne samtidig dele fol-

dere fra Anna ud i postkasserne? 

Hvis du har tid, lyst og kræfter til at hjælpe Venstre og din lokale folketingskandidat - så kontakt   

Formanden Bjarne Pedersen  bjarneped46@gmail.com  eller  

Formand for Hillerødkredsen, Claus B. Nielsen på cbn@dsr-as.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

  Aktivitet Hvor Hvordan 

1 Dele foldere ud I dit nærområde I postkasser 

  

2 Deltage i gadearrangementer.  
Praktiske Handymen m/k 

Gilleleje, Græsted og 
Helsinge 

Vi har en lille stand samt vores 
trailer 

  

3 Togstationer, dele juice ud Helsinge, Græsted og 
Gilleleje 

  

Tidlig morgen, ca. 2 dage 

4 Plakathold a 2-3 medlemmer. 
Med bil, trailer og stige. 
Vi har behov for ca. 10 hold 

Primært Gribskov, men 
også udvalgte steder i 
hele Nordsjælland 

Opsætter de første plakater 
inden for 4 timer efter udskri-
velse af valg 

  

5 Frivillig fundraiser Gribskov Dialog med virksomheder og 
enkeltpersoner 

   

 Folketingsvalg 

Af  Claus B. Nielsen  

mailto:cbn@dsr-as.dk
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Sociale medier er nutidens massemedier 

Venstre i Gribskov har været tilstede pa  de sociale medier i lang tid, men nu har vi besluttet at 
fokusere og øge vores indsats set i lyset af, at de sociale medier bliver vigtigere og vigtigere 
som massemedier, og vi kan pa  mange ma der selv styre indholdet i modsætning til de traditio-
nelle medier. 

 3.900.000 danske brugere pa  Facebook. 

 65 % af alle danskere over 12 a r bruger Facebook dagligt. 

 48 % af alle danskere over 12 a r benytter YouTube ugentligt. 

 26 % af danskerne er pa  LinkedIn. 

 3 % af alle danskere mellem 16 og 89 a r anvender LinkedIn dagligt. 

 11 % af danskerne er pa  Twitter. 

 2 % af alle danskere mellem 16 og 89 a r anvender Twitter dagligt. 

 30 % af danskerne er pa  Instagram. 

 15 % af alle danskere mellem 16 og 89 a r anvender Instagram dagligt. 

Facebook er fortsat det altoverskyggende sociale medie og derfor har vi valgt at satse primært pa  det. 

Hvis du ikke som 1408 andre allerede har besøgt vores Facebookside og klikket pa  ”synes godt om” sa  

er du velkommen til at gøre det nu pa  https://www.facebook.com/VenstreGribskov  

Fremadrettet vil der løbende komme nyheder, indlæg, debat, billeder, videoer og en arrangementska-

lender for alle politiske aktiviteter i Gribskov Kommune. Du vil samtidig kunne se vores Facebook ny-

heder pa  vores hjemmeside pa  adressen www.gribskov.venstre.dk 

Vi vil gerne i dialog med vores vælgere og du er velkommen til at bidrage med indlæg eller dele vores 

pa  vores side, samt stille spørgsma l til Gribskov Venstre. Herunder ser du eksempler pa  opslag pa  vo-

res side som er blevet set af mange tusind mennesker i forbindelse med det kommunale budgetforlig. 

 

Venstre i Gribskov på de sociale medier  

 

Af Tue Villebro 

https://www.facebook.com/VenstreGribskov
https://gribskov.venstre.dk/


 

Den 30. oktober præsenterede Vejdirekto-

ratet resultaterne fra VVM- undersøgel-

serne på Hillerød motorvejen på Hillerød 

Rådhus for ca. 100 borgere.  

Gribskov Venstre var repræsenteret ved Bent 

Hansen og Jørgen Simonsen begge byrådsmed-

lemmer og Tue Villebro fra bestyrelsen. Folke-

tingsmedlem for Venstre Hans Andersen valgt i 

Frederikssund kredsen var også tilstede for at bak-

ke op om projektet, og hans stemme er vigtig idet 

han sidder i Trafikudvalget i Folketinget og han er 

en del af Trafiknetværket i Nordsjælland. 

Undersøgelserne viser at Hillerødmotortrafikve-

jen, som en af de mest trafikerede vejstrækninger 

i hele landet, kan blive til en 4 sporet motorvej for 

980 millioner kr. og at det samfundsmæssigt er en 

utrolig god investering sammenlignet med alle de andre vejprojekter, der ligger i pipelinen lige nu. 

Det kan derfor kun gå for langsomt med at få projektet politisk vedtaget i Folketinget. 

Selvom Vejdirektoratets folk formentlig er forsigtige med at love noget, de ikke er sikre på at kun-

ne holde, så virker 2 år til detailprojektering og 4 år til selve vejføringen som umådelig lang tid, 

men det var meldingen derfra. Vi kan så kun håbe på, at processen kan speedes lidt op. Der er selv-

følgelig altid nogen enkelte lodsejere for hvem vejføringen af en ny motorvej er en belastning, hvil-

ket aftenens møde bar præg af, men sådan vil det nok altid være. 

I Gribskov Kommune kan vi kun være glade, hvis Hillerødmotorvejen endelig bliver en realitet - det 

er nemlig også forudsætningen for, at vi engang i fremtiden kan få en motorvej helt frem til Helsin-

ge. 

 

Læs også Anna Libaks indlæg om Hillerødmotorvejen på hjemmesiden 

Læs mere på Vejdirektoratets hjemmeside 

VVM-undersøgelsen på Hillerød Motor-

vejen er færdig - Resultatet indlysende 

Af Tue Villebro 

https://gribskov.venstre.dk/aktuelt.html
https://vejdirektoratet.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/ _blank


 

 

   

 Landsmøde 

  Af  Jes Freisner 

Nu nærmer tiden sig for næste ordinære Landsmøde, som denne gang foregår i Herning Kongrescenter 

her den 17. og 18. november. Jeg var selv med ved sidste Landsmøde i Vejle og havde en fin og givtig op-

levelse ved det. Hvis man endnu ikke er meldt sig til kan det nås endnu, der er bestemt pladser tilbage i 

salen. Hvis man vil med, bør man lige informere sig selv via Venstre’s hjemmeside for alt det praktiske. 

Der vil helt sikkert være lidt ekstra nerve ved dette års Landsmøde, idet det jo er sidste Landsmøde inden 

valget til Folketinget finder sted senest 17. juni 2019.   

Det skal ligeledes nævnes, at lørdag aften er der stor festmiddag og gang i den til et godt stykke på den 

anden side af midnat. Det var festligt sidste år og det bliver nok ikke mindre i år. 

Landsmøde 2017 

Foto Jes Freisner 

HUSK—der er kampagne for nye medlemmer og deres ægtefæller:  

GRATIS medlemskab resten af 2018 - Klik ind på venstre.dk 

https://www.venstre.dk/%20_blank


 

HOLBOHAVE -  
FORTSAT ET DEMENSTILBUD  

Af  Birgit Roswall 

Umiddelbart efter byrådsmødet den 25. juni 2018 skrev jeg nedenstående læserindlæg 
til bl.a. Frederiksborg Amts Avis: 

”VENSTRES FØRSTE ØNSKE TIL BUDGETBEHANDLINGEN VIL BLIVE DRIFTEN AF 
HOLBOHAVE 

Venstre vil kæmpe til sidste blodsdråbe for at Holbohave ikke kommer til at lukke. 

Mandag var en sørgelig dag for de svageste medborgere i Gribskov Kommune - Holbohave fik desvær-
re ikke lov at leve - flertallet var urørlige over for de mange høringssvar og de 522 underskrifter som var 
samlet ind i håb om at få Holbohave til at fortsætte. 

I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger vil Venstre stille forslag om, at der afsættes drifts-
midler til en fortsættelse af Holbohave efter 2019. 

I forbindelse med etableringen af Holbohave i 2016 var alle enige om, at dagcenter- tilbuddet skulle ligge 
på en selvstændig matrikel, da det betyder utrolig meget for at borgerne tager imod tilbuddet om aflast-
ning.  

Der er i forbindelse med forslaget om lukning ikke kommet noget som helst nyt som underbygger, at ar-
gumenterne fra 2016 har ændret sig.” 

Heldigvis fik Venstre dét ønske opfyldt, men det var ikke det vigtigste. 

Det afgørende er, at det lykkedes de pårørende at bevare det frirum, som Holbohave giver dem.  

Flertallets beslutning om at lukke Holbohave fik rigtig mange borgere i Gribskov og omegn op af stolene 
og der blev samlet underskrifter ind for at få en sag på byrådets dagsorden. 

Ældrerådet gik sammen med Ældresagen og Faglige Seniorer om at afholde borgermøde på Græsted Kro 
for at sætte fokus på, hvad demens egentlig er – at det ikke er en aldersbetinget sygdom - og hvad det 
betyder for dén, der får diagnosen og ikke mindst, hvad det betyder for de pårørende.  

Tiden fra  den 25. juni til den 8. oktober var ikke nogen rar periode for hverken brugere, pårørende eller 
medarbejdere, men nu hvor Holbohaves fremtid er sikret, kan man glæde sig over, at vi fik sat demens på 
dagsordenen.  

De pårørendes indsats for at bevare Holbohave fortjener stor beundring. De fik ved deres engagement 
aktiveret mange borgere (også mange gode Venstremedlemmer), der bakkede op om, at Holbohave skul-
le bevares, og her fra mig, skal der lyde en stor tak for det.  

I forbindelse med budgetvedtagelsen blev det udover bevarelse af Holbohave besluttet, 
at der skulle arbejdes med at udvikle på kommunens tilbud til demente, og det ser jeg 
frem til, at vi kommer i gang med. 

HUSK—der er kampagne for nye medlemmer og deres ægtefæller:  

GRATIS medlemskab resten af 2018 - Klik ind på venstre.dk 

https://www.venstre.dk/%20_blank


 

 

Venstrefolk udpeget i de kommunale udvalg og bestyrelser 

 2017– 2021 

Udvalg / Nævn Medlem Stedfortræder 

Børn- og Ungeudvalg Birgit Roswall (V)   

Distrikt udvalg for hjemmeværnet - distrikt udvalg Villy Nielsen (V)   

Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. - bestyrelse Carsten Petersen (V)   

Græsted Fjernvarme A.m.b.a. - bestyrelse Peter Agerbo (V)   

 Naturgas I/S -repræsentantskab Jannich Petersen (V) 1. Kim Valentin (V) 

Grundlisteudvalget Flemming Pedersen (V)   

Grundvandsrådet for Gribskov Kommune Bent Hansen (V)   

Hegnsyn (inklusive mark- og vejfredslov) Johnny Braginski (V)   

KL's Kommunalpolitisk Topmøde Birgit Roswall (V) Jørgen Simonsen (V) 
Natasha Stenbo Enetoft (V) 
Bent Hansen (V) 

Taksationskommission, lov om offentlige veje 
Ungdomsskolen - bestyrelse 

Jes Freisner (V)   

Vandselskaber, Gribvand A/S Jannich Petersen (V) Bent Hansen (V) 

  Birgit Roswall (V) Knud Antonsen (V) 

Vandselskaber, Gribvand Spildevand A/S Jannich Petersen (V) Bent Hansen (V) 

  Birgit Roswall (V) Knud Antonsen (V) 

Vestforbrænding I/S - repræsentantskab Jannich Petersen (V)   

Skatteankenævn (Fredensborg) Claus Bo Nielsen (V) Bjarne Pedersen (V) 

Valgbestyrelse ved valg til Folketinget og folkeafstemninger Bent Hansen (V) Birgit Roswall (V) 

30 Vurderingsankenævn (Nordsjælland) Bo Madsen (V) Kim Valentin (V) 

Lokal aktionsgruppe (LAG) Gribskov og Halsnæs - bestyrelse   Michael Bruun (V) 

Visit Nordsjælland F.M.B.A. - bestyrelse   Jørgen Simonsen (V) 

Visit Nordsjælland F.M.B.A. - repræsentantskab Jørgen Simonsen (V)   

Fonden Fredbogård (erhvervsdrivende) - bestyrelse Steen Pedersen (V)   

Gribskov Erhvervscenter A/S - bestyrelse   Jannich Petersen (V) 

Gribskov Erhvervsråd Knud Antonsen (V)   

Gribskov Hallen - bestyrelse Tue Villebro (V)   

Helsinge Hallerne - bestyrelse Torben Dencker (V)   

Nationalparken Kongernes Nordsjælland - bestyrelse Birgit Roswall (V)   

Er man interesseret i at se mere om ovennævnte, findes det på:  

gribskov.dk under politik under byråd, udvalg og råd 



 

Annoncer 



 

 

  

 

HUSK - GENERALFORSAMLINGEN 

Den 26. februar 2017 



 

 

Invitation til  

   enstre i Gribskovs 

julemøde den 27-11-2018   

   Vi mødes kl.18:30 i spejderhytten, 

   Høbjerg Hus, Høbjerg Hegn 5, Nejlinge, Helsinge 

  Menuen består i år af: 

   *  Sild 

  Diverse lunt   

  Hjemmelavet Risalamande med kirsebær sauce 

  Kaffe  (hjemmebagte småkager er meget velkomne) 

  Vand og vin købes til favorable priser. 

Pris pr. person er kr. 150,00, som betales ved indgangen- Mobile Pay/Kontant   

Efter kaffen spiller vi julebanko-spil om gaverne. 2 plader med i prisen 

I den anledning modtages gaver, som vi kan spille om, med juletak. 

I bedes venligst tilmelde jer: Senest den 20. november.  

Skal overholdes, da vi bestiller noget af maden ude i byen. 
 

til Flemming Pedersen, tlf. 2349 9129,  

           mail: havekaergaard@mail.dk  

Venlig hilsen og på gensyn 

Venstres festudvalg 

Der vil være forskellige politiske indlæg i løbet af aftenen. 
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