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Michael Macdonald Arnskov – opstillingsgrundlag til KV 2017 i Rudersdal: 

En bæredygtig og rummelig kommune 

Rudersdal er en ressourcestærk kommune med mange muligheder. Det er en kommune, hvor 

mange gode tiltag iværksættes, men der er også ting at tage fat i. Helt konkrete ting.  

Klima- og miljøindsatsen skal styrkes markant, den grønne omstilling skal intensiveres og skatten 

skal øges 0.1 % i de næste fire år så velfærden reetableres.  

Politik skal fødes af integritet, stimuleres af indignation og en større generøsitet over for 

forskelligheder, og politik skal være båret af en kultur, der er transparent, engagerende og 

inddragende. Politik skal tage udgangspunkt i den enkelte borger. Derfor skal der ske en større 

borgerinddragelse og styrkelse af fællesskabet.   

Politik er at prioritere og det skal vi gøre med afsæt i grønne, sociale og økonomiske bundlinjer, 
hvor disse har samme vægt. Det kræver en ny politisk kultur med en reflekterende dialog og større 
respekt for forskellige holdninger og værdier.   
 
Jeg har været aktiv i Alternativet siden 2014 og stillede op til FV15 i Nordsjælland, hvilket gav en 

masse god erfaring, men også tydeliggjorde behovet for at skabe en mere bæredygtig og rummelig 

udvikling af samfundet – ikke mindst lokalt, hvor politik bliver til konkret handling og den enkelte 

borgers hverdag påvirkes     

Jeg er uddannet civilingeniør med mange års erhvervserfaring fra teknologiske 

udviklingsvirksomheder indenfor vand, miljø og det maritime område. Arbejder i dag med salg og 

forretningsudvikling (https://www.linkedin.com/in/arnskov/) i en større rådgivningsvirksomhed.  

Er gift og har boet i Holte siden 1980.  

Vi har i Alternativet Rudersdal og i andre grupperinger i Nordsjælland gennem længere tid 

arbejdet med politikudvikling. Det er dette arbejde – og de grundlæggende værdier i Alternativet -

- der motiverer mig til at stille op som kandidat til KV 2017.  

Jeg vil tage fat i: 

• Et involverende fællesskab hvor dialogen styrkes og den enkelte borger tilgodses 

• Markant styrket klima- og miljøindsats 

• En ansvarlig økonomi hvor de andre bundlinjer tilgodeses 

 

https://www.linkedin.com/in/arnskov/
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