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17 GRIBSKOVMÅL
for en bæredygtig udvikling

KÆRE GRIBSKOV MEDBORGER
I Alternativet arbejder vi hver dag for et bæredygtigt samfund. Verden har brug for kommuner, 
der tager bæredygtig omstilling seriøst. Det er vores ambition at skabe en kommune, der tør 
gå forrest i netop den retning. 

Med FN i spidsen har verden sat mål for global udvikling indtil 2030 – FN’s 17 Verdensmål 
– den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde. 
Og hvis I spørger Alternativet, bør vi i vores kommune lade os inspirere og samarbejde om, 
at leve op til disse mål lokalt.
 
Gribskov har et enestående fundament at bygge på, og det skal være naturligt, at andre 
kommuner ser mod Gribskov, når de søger formlen for bæredygtig udvikling. 
Vi mener, at Gribskov skal bruge sin helt særlige erhvervsstruktur og beliggenhed som 
rekreativt område til at gå ambitiøst til værks. 

Hvis Gribskov sætter barren højt, håber vi, at kommuner landet over følger efter og det til 
glæde for alle borgere, men særligt fremtidens borgere, nemlig vores børn og børnebørn. 
Kort sagt: Alternativets mål er, at Gribskov skal være en af de kommuner, der viser vejen til at 
nå 2030-målene. 

Med inspiration fra FN har vi formuleret 17 mål for et bæredygtigt Gribskov – ført ud i livet 
inden 2030. Vi kalder dem Gribskov målene, og samlet set udgør de vores vision og 
langsigtede kurs for fremtidens bæredygtige Gribskov. 

Vores politiske valgprogram, som du skal i gang med at læse, er resultatet af et helt særligt 
politisk og demokratisk eksperiment drevet frem af en overbevisning om at gøre mere. 
Programmet er stærkt inspireret af Alternativet København, der har haft inviteret hundredvis 
af mennesker ind i politiske laboratorier, hvor de her har delt deres tanker og ideer til en 
mere bæredygtig by. 

Vi glæder os til at dele vores resultat, for Gribskov, med dig. 

På Alternativet Gribskovs vegne, kandidatteamet 

Susan Kjeldgaard
Esben Ingerslev
Bjarne Christensen
Maud Pedersen
Peter Holten Rude



GRIBSKOVMÅL 1
En kommune med rige og meningsfulde liv 

VERDENSMÅL 1:
Afskaf fattigdom

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL 
ARBEJDE FOR: 

Gribskov skal være den absolutte foregangskom-
mune for social bæredygtighed. Ingen skal leve i 
fattigdom, og de sociale indsatser skal være langt 
bedre, mere personlige og fleksible. 
Vi skal være kendt for at være kommunen med rige 
og meningsfulde fællesskaber. 

KOMMUNAL FATTIGDOMSGRÆNSE I GRIBSKOV
Integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet og 
225-timers-reglen rammer mange borgere hårdt 
og øger risikoen for social deroute. Alternativet vil 
arbejde for, at Gribskov Kommune hjælper vores 
borgere med økonomisk støtte, der sikrer basale 
behov som bolig, medicin mv. Gribskov skal gå 
forrest i kampen mod fattigdom i Danmark og skal 
via innovation af offentlige ydelser og indførelse 
af en kommunal fattigdomsgrænse gøre sit for at 
sikre et Danmark i balance. 

INVESTÉR I TIDLIGE INDSATSER FOR UDSATTE 
BØRN OG UNGE 
Vi ved, at jo tidligere vi som samfund træder til, 
desto større chance er der for at gribe socialt 
udsatte børn og forebygge marginaliserede liv. 
Forskning viser, at tidlige, ambitiøse investeringer 
i børns trivsel kan reducere risikoen for, at de ud-
vikler problemer med ensomhed, dårligt helbred, 
kriminalitet, misbrug eller vold. 

PERSONLIGE BUDGETTER TIL DE MEST UDSATTE 
BORGERE 
Vi skal sikre, at udsatte hjælpes af få og faste 
sagsbehandlere. Vi skal udvikle indsatser, der er 
fleksible og målrettet den enkelte borgers behov. 
Eksempelvis skal individuelle budgetter og hjælp 
til iværksætteri afprøves. 

FAGLIGHED, VÆRDIGHED OG PERSONLIGT 
ENGAGEMENT I SOCIALE INDSATSER 
Vi vil have friheden og dømmekraften tilbage til 
frontpersonalet, og indrette vores sociale indsat-
ser, så de giver den enkelte borger mulighed for 
at tage ejerskab for eget liv. Det kræver fx, at sags-
behandlere i højere grad kan tage udgangspunkt i 
borgerens, og ikke systemets, behov. 

JOBCENTER I BALANCE
Alternativet ønsker en beskæftigelsesindsats, der 
prioriterer tillid over kontrol og mennesketænkning 
over kassetænkning. Desværre tager bureaukrati og 
kontrol, tiden og motivationen fra både ansatte og 
borgere. 
Det vil vi ændre på og Gribskov Kommune bør i 
højere grad afprøve andre indsatser, eks. kontant-
hjælp uden modkrav, og tiltag der styrker kvaliteten 
i beskæftigelsesindsatsen med mere tilfredshed i 
hverdagen for medarbejdere og jobsøgende. 

FN VIL AFSKAFFE FATTIGDOM I ALLE FORMER. 
HERUNDER UDRYDDE EKSTREM FATTIGDOM INDEN ÅR 2030. 



GRIBSKOVMÅL 2
Kommunen - med klimavenlige og sundhedsfremmende
fødevarer - for alle 

VERDENSMÅL 2:
Stop sult

Den globale fødevareproduktion er den største 
bidragsyder afklimabelastning: drivhusgasser, 
afskovning og ressourcespild. Samtidig er vores 
forbrug årsag til adskillige livsstilssygdomme. 
Men hvis vi omlægger måden, hvorpå vi produ-
cerer og forbruger fødevarer, kan vi reducere 
vores kollektive klimaaftryk og fremme den 
enkeltes sundhed. 

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL 
ARBEJDE FOR:  

KLIMAVENLIG KOST I DEN KOMMUNALE 
FORPLEJNING 
Menneskets adfærds- og forbrugsvaner er en helt 
afgørende faktor for, om vi lykkes med omstillingen 
til et klimamæssigt bæredygtigt samfund. Vi skal 
derfor indkøbe lokalproducerede, fødevarer og 
arbejde for en plantebaseret basiskost i kommu-
nens institutioner, offentlige køkkener og kantiner. 

80% LOKALPRODUCEREDE ØKOLOGISKE RÅVA-
RER OG MÅLTIDER
Vi skal aktivt fremme omlægningen til økologisk 
landbrug. Det gøres ved at øge kommunens eksi-
sterende indkøb af økologiske råvarer i forvaltnin-
ger, institutioner og andre kommunale køkkener, 
så̊ alle råvarer på sigt bliver økologiske. 

MINIMUM ÉN VEGETARISK DAG OM UGEN 
For at blive en endnu bedre klimavenlig by for 
verden, skal vi spise mere bæredygtigt i de offent-
lige køkkener og kantiner til medarbejdere i kom-
munen. Det indebærer, at der indføres mindst en 
vegetarisk dag om ugen. 

STØTTE TIL ØKOLOGISK LANDBRUG, SKOLEHA-
VER OG LOKAL RÅVAREPRODUKTION 
En stor klimabelastning udgøres af transporten af 
fødevarer. Derfor skal vi så vidt muligt producere 
vores fødevarer tæt på, hvor vi bor og lever. Fra 
skolehaver til dyrkning af fødevarer. Kommunen 
skal prioritere råvareindkøb lokalt, fra Sjælland, 
Øerne og Skåne. 

REDUKTION AF MADSPILD GENNEM OPLYSNING 
OG KONKRETE INDSATSER 
Vi skal begrænse kommunens madspild. Derfor vil 
vi sammen med erhvervsliv, lokalråd, institutioner, 
lokale iværksættere og ildsjæle sætte ambitiøse 
mål for, hvordan vi får reduceret madspildet. 

FN VIL STOPPE SULT OG FREMME BÆREDYGTIGT LANDBRUG. 
HERUNDER INDEN ÅR 2030 SIKRE ALLE MENNESKER ADGANG TIL NÆRINGSRIG MAD. 



GRIBSKOVMÅL 3
Kommune med sundhed og trivsel for alle medborgere 

Mange har heldigvis mulighed for at leve et godt liv 
i Gribskov. Dog skalvi ikke glemme, at stadig flere af 
vores medborgere har brug for støtte og hjælp af 
forskellige årsager. 

Familierne er pressede på tid og udfoldelsesmu-
ligheder, både unge og ældre døjer i højere grad 
med ensomhed, stress, angst og anden mistrivsel 
eller dårlig økonomi. Det skal vi ændre på.

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV 
VIL ARBEJDE FOR: 

KVALITETSLØFT AF DAGINSTITUTIONERNE
Samtlige daginstitutioner er plaget af for højt syge-
fravær og dermed manglende nærhed og hænder 
fra de omsorgspersoner, der ellers sikrer, at alle 
børn har et godt, sundt og stressfrit børneliv. Hver 
eneste ansatte, forældre og medborger ønsker, 
at vores børn stortrives. Hver dag. I Alternativet 
Gribskov vil vi investere i medarbejderne gennem 
uddannelse og frihed til selv at bestemme, og 
derigennem sikre det gode børneliv til det enkelte 
barn.

DET GODE SENIORLIV I GRIBSKOV
Alle ældre – uanset alder og helbredsmæssig 
tilstand – skal have mulighed for at leve et godt, 
indholdsrigt og meningsfuldt seniorliv. Beboere og 
medarbejderes oplevelse af værdighed og ordent-
lighed i pleje-, bo- og omsorgstilbud skal fremmes 
gennem særlige ’plejehjem’ målrettet specifikke 
behov og interesser. 

FORSØG MED ANDRE BYLIV / LANDSBYLIVS-
FORMER  
Familielivet er presset og vores kommune har de 
skønneste muligheder for at berige hver borger, 
stor som lille. Vi skal have mange nærområder, 
med udfoldelsesmuligheder for unge og gamle, 
og helst på måder, hvor alle får både røde kinder 
og glæde. Lad os kigge på at lave omgivelser, der 
bruger naturen bæredygtigt, og på både på det 
fysiske, kulturelle og sociale niveau. 

Gribskov har mange unge, der ikke føler noget 
fælleskab med deres jævnaldrende. Fritidslivet er 
den første dør ind i et liv med glæde og sundhed. 
Fælleskaber beriger med trivsel, glæde og skaber 
værdier som personligt eget værd. Værdier, der 
bringer os videre, når vores liv falder i skygge. 
Uden nogen til at tage ens hånd i svære perioder, 
bliver det svært at komme videre for de fleste. 
Sådanne situationer udløser mere sygdom og 
vanskeligere livsomstændigheder. 

Lad alle være del af et givende fælleskab.

                                            Fortsættes næste side....



GRIBSKOVMÅL 3
Kommune med sundhed og trivsel for alle medborgere 

VERDENSMÅL 3:
Sundhed og trivsel

... fortsat

SAMMENHÆNG I SUNDHED OG PSYKIATRI 
Lad alle syge blive mødt af venlighed og hjælp-
somhed fra vores ansatte i Gribskov.

Lad alle syge og sundhedstruede børn og voksne 
møde alle de løftemuskler, som en kommune kan 
frembringe. 

Alternativet Gribskov vil et velfungerende og trygt 
sundhedsvæsen som en central forudsætning for 
menneskers livskvalitet, derfor skal Gribskov Kom-
mune iværksætte konkrete initiativer til mere sam-
menhængende indsatser og samarbejder på tværs 
af faggrupper og forvaltninger. 

FLERE FACILITETER TIL SPORT, BEVÆGELSE 
OG IDRÆT 
Vi skal have flere faciliteter, hvor der tænkes i 
alternative og kreative løsninger, som udnytter 
byrummene men mest af alt vores natur. 
Alternativet Gribskov ønsker træningsmiljøer i 
naturen og lokalsamfundene, vi ønsker at under-
støtte idrætten i det fri og investere i vores ride, 
vandre, cykel aktiviteter. Vi ønsker at være i dialog 
med de lokale borgere om hvordan de ser brugen 
af byen til kunst, kultur, sport, bevægelse og spil. 

FN VIL SIKRE ET SUND LIV FOR ALLE OG FREMME TRIVSEL FOR ALLE ALDERSGRUPPER.
 



GRIBSKOVMÅL 4
En kommune med frie og kreative folkeskoler 

Alle børn har ret til en skole, der ser hver eneste 
af dem, hver dag.

Skolen skal være det sted for det faglige og det 
særligt demokratiske og kulturelt mangfoldige ved 
Danmark, så vi kan få de bedste rammer for at 
udvikle både skole, barn og alle voksne omkring. 

Gribskov Kommune har skoler med landets laveste 
evne til at løfte deres elever, ligesom der er skoler 
der ligger helt i top. Vi skal have skoler, hvor alle 
børn får det bedste med. Vi skal sikre, at alle børn 
får glæde af deres skoletid og opleve og erfare, at 
de bor i en af landets smukkeste og meget natur-
mæssigt varierede kommuner. Gribskov skal sikre, 
at alle børn og unge får skoletilbud, der skaber 
skoleglæde og muligheder for, at alle børn kan ud-
folde deres mangfoldige potentialer. Det vil vi ved 
at skabe muligheder for lærerne til at tilrettelægge 
undervisningen bedst muligt, og på denne måde 
leve op til folkeskolens fornemme formålsparagraf:

Som det fremgår af Folkeskoleloven er det kom-
munen, der har ansvaret for Folkeskolen og dermed 
pligt til at : leve op til Folkeskolens formålspara-
graffer som følger:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældre-
ne give eleverne kundskaber og færdigheder, der: 
forbereder dem til videre uddannelse og giver dem 
lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk 
kultur og historie, giver dem forståelse for andre 
lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for 
menneskets samspil med naturen og fremmer den 
enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og 
skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virke-
lyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og 
får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage 
stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til 
deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke 
skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd 
og demokrati. 

§ 2. Folkeskolen er en kommunal opgave, jf. dog 
§ 20, stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ansvaret 
for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri 
undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen 
fastlægger, jf. § 40 og § 40 a, mål og rammer for 
skolernes virksomhed inden for denne lov.

Stk. 2. Den enkelte skole har inden for de givne 
rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i 
henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlæg-
ger selv undervisningens organisering og tilrette-
læggelse.

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen 
om at leve op til folkeskolens formål. ***)

Ansvar for folkeskolen : Kommunalbestyrelsen har 
det overordnede ansvar for folkeskolen. 
Det betyder blandt andet, at kommunalbestyrelsen 
beslutter indholdet af kommunens skolepolitik. 
Det er også kommunalbestyrelsens ansvar, at alle 
børn i kommunen får den undervisning i folkesko-
len, som de har ret til. ***)
                                            

          Fortsættes næste side....



GRIBSKOVMÅL 4
En kommune med frie og kreative folkeskoler 

VERDENSMÅL 4:
Kvalitetsuddannelse

... fortsat

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV 
VIL ARBEJDE FOR:

SKOLER MED FRIHED OG BEDRE VILKÅR FOR 
UDVIKLING 
Alternativet Gribskov vil arbejde for, at der priorite-
res økonomi til løft af kvalitet og udviklingsarbejde. 
Pengene tilføres skolerne direkte som støtte til 
selvvalgte formål – fx. pædagogisk udvikling af nye 
undervisningsformer, der fremmer elevsamarbejde 
og social læring, styrkelse af arbejdet med inklusion, 
tid-til-forberedelse og sparring mm. 

STYRKELSE AF NATUR-, PRAKTISKE-, MUSISKE 
TILBUD OG FAG
Det er vigtigt, at vi understøtter og udvikler børns 
medfødte kreativitet og andre færdigheder, fx. 
inden for kunst, kultur, natur, musik, service eller 
håndværk. 
Alternativet ønsker en skole i Gribskov, som både 
er for hoved, hjerte og hånd. Dette betyder, at 
undervisning med og i vores mangfoldige natur 
er en selvfølgelig del af hverdagen. Alle børn skal 
have muligheden for at forfølge drømme og ud-
folde talenter på det højest muligt meningsfulde 
niveau – uanset om disse talenter er boglige eller 
praktiske. 

FLERE RESSOURCER TIL INKLUSION 
Vi ønsker et større fokus på den enkeltes elevs 
behov, ligesom vi ønsker, at skolerne skaber et 
inkluderende læringsmiljø for alle elever. 
For at dette skal lykkes, vil Alternativet Gribskov 
give skolerne større egenbestemmelse og vurde-
ring af hvad og hvordan skolernes ressourcer skal 
fordeles. Vi vil også øge korpset for tidlig indsats 
og skolernes mulighed for at få hurtig støtte og 
vejledning i bekymringssager.

STØRRE FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED
Klimakrisen er den største trussel mod planeten, 
og derfor er det vigtigt, at børn og unge lærer om 
bæredygtighed, grøn omstilling, klima, miljø og 
natur. Alternativet vil arbejde for, at der kommer 
større fokus på disse områder i undervisningen 
– ikke kun som teoretiske størrelser, men også 
som fysiske og håndgribelige elementer, som vi 
mennesker påvirker gennem vores valg i hverda-
gen. Derfor vil vi arbejde for, at undervisning med 
og i vores mangfoldige natur, landbrug og fiskeri 
er en selvfølgelig del af hverdagen.  

FN VIL SIKRE ALLE VERDENS BORGERE ADGANG TIL KVALITETSUDDANNELSE, 
HERUNDER VIA FOKUS PÅ ØGET INKLUSION I UDDANNELSESTILBUD. 



GRIBSKOVMÅL 5
En kommune med ligeværd og ligestilling 

VERDENSMÅL 5:
Ligestilling mellem kønnene

Spillereglerne i vores kultur er ikke ens for alle. 
Nogle forventes at opføre sig på en bestemt måde, 
mens det modsatte forventes af andre. 
Disse normer kan begrænse os på baggrund af fak-
torer, vi ikke selv bestemmer - fx køn og udseende. 

Alternativet ønsker en kulturforandring, der sigter 
mod formel og reel ligestilling af mænd, kvinder og 
minoriteter. Gennem konkrete indsatser skal det 
enkelte menneske sættes fri, og at fællesskabet 
mangfoldiggøres og nyder godt af det potentiale og 
den iværksætterkraft, kommunens borgere folder 
ud. 

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV 
VIL ARBEJDE FOR:

LIGE BARSELSRETTIGHEDER TIL 
BEGGE FORÆLDRE 
Vi foreslår en kommunal barselsordning, hvor den 
nuværende model udvides. Som supplement til 
de to ugers barsel umiddelbart efter fødslen får 
kommunalt ansatte fædre ret til 12 ugers øremær-
ket barsel. De 12 uger kan placeres frit i hele orlovs-
perioden, men frafalder, hvis forældrene ikke 
vælger at bruge den. 

LIGESTILLING I BØRNEHØJDE 
Alternativet Gribskov ønsker, at børn og unge 
skal være lige, og at der tages udgangspunkt i det 
enkelte menneske. Vi vil arbejde for at normkritik, 
magt og privilegier skal være en del af pædagoger 
og læreres efteruddannelse. Ligeledes skal alle 

børneinstitutioner, skoler og klubber opfordres til 
at formulere en ligestillingspolitik, som omfatter 
køn, seksualitet og mangfoldighed. Kommunen 
skal støtte op om dette, ved at formidle forskning, 
så institutionerne får kvalificeret deres arbejde 
med området. 

EN MANGFOLDIG ARBEJDSSTYRKE I GRIBSKOV 
KOMMUNE 
Kommunen er vores største arbejdsgivere og skal 
tage ansvar for sine ansatte. Det betyder, at kom-
munen skal søge at inkludere folk med funktions-
nedsættelser og sikre en mangfoldig arbejdsstyrke. 
Kædeansvar indføres for at sikre, entreprenører 
og leverandører på kommunens projekter tilbydes 
fleksible vilkår og ordentlige lønforhold.

FN VIL OPNÅ LIGESTILLING MELLEM KØNNENE, OG STOPPE ALLE FORMER FOR 
DISKRIMINATION AF KVINDER OG PIGER OVERALT. 



GRIBSKOVMÅL 6
En kommune med rent vand, jord og et bæredygtigt havmiljø 

VERDENSMÅL 6:
Rent vand og sanitet

Der er mange forureningskilder som kan sætte 
grundvandet og vandmiljøerne i Gribskov Kom-
mune og det omgivende havmiljø under pres. For 
Alternativet er det afgørende, at vandkvaliteten 
fremtidssikres, så kommunens borgere i dag og i 
fremtiden altid har adgang til rent vand. 

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV 
VIL ARBEJDE FOR:

BESKYT KOMMUNENS DRIKKEVAND 
Alternativet vil arbejde for, at grundvandet ikke 
udsættes for kemisk forgiftning. Dette sikres ved 
at opfordre til, at grundejerne og landmænd kun i 
begrænset omfang og i bedste fald held undlader 
at anvende plante- og insektgifte på deres ejen-
domme og jorde. 

MARITIME MILJØZONE  
Alternativet Gribskov vil arbejde for, at det nære 
kystområde gøres til en maritim miljøzone, hvor 
kun bæredygtigt fiskeri med skånsomme redskaber 
er tilladt. Vi vil i dialog med havnen og sammen 
med fiskerne sikre at vores lokale fiskeri består som 
fremtidigt erhverv. Vi tror, at det kun er muligt med 
en bæredygtig tilgang. 

HAVBRUG, BIODIVERSITET OG 
MARITIME NYTTEHAVER 
Vi ønsker at kommunens offentlige havnearealer 
producerer mad og maritime oplevelser. Vi har 
muligheder for at udnytte arealerne til at skabe liv 
og producere lokale fødevarer. Det kan vi blandt 
andet gøre ved at styrke bestanden af muslinger, 
alger, tang mm. Én musling renser fx 200 liter vand 
om dagen. 

REGNVAND SKAL LEDES UDENOM KLOAKKEN
Rent vand i form af regnvand er en værdifuld res-
source, som vi skal værne om. Derfor vil vi arbejde 
for, at regnvand ikke ledes i kloaksystemet i forbin-
delse med opførelsen af nye boliger. I det omfang 
regnvand fra eksisterende bygninger kan opsamles 
eller ledes væk gennem faskiner, skal borger opfor-
dres til at iværksætte frivillige foranstaltninger, som 
muliggør dette. 

FN VIL INDEN 2030 SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL RENT VAND, 
OG AT DETTE FORVALTES BÆREDYGTIGT. 



GRIBSKOVMÅL 7
En kommune med grøn energi og ren luft

VERDENSMÅL 7:
Bæredygtig energi

Gribskov kommune skal udarbejde en ambitiøs 
plan for reduktion af udledningen af C0

2
, og Al-

ternativet Gribskov vil arbejde for, at der for kom-
munen opstilles mål, delmål og konkrete tiltag, 
der kan sikre en omstilling til 100% fossilfri og C0

2
 

neutral kommune inden år 2030. 

SOLCELLER TIL FREMME AF SOLENERGI TIL 
KOMMUNALE BYGNINGER
Alle kommunale bygninger skal i det omfang det 
er muligt forsynes med solceller suppleret med 
løsning til lagring af energi.  

ØGET INDSATS FOR AT SPARE PÅ ENERGIEN
Når kommunens bygninger renoveres skal energi-
besparelser indgå som et af de primære hensyn i 
renovationen.

Gennem rådgivning og kampagner skal både 
virksomheder og borgernes fokus på energibespa-
relser og etableringen af bæredygtige energikilder 
som eks solceller og varmepumper øges. 

HURTIGERE, GRØNNERE OG 
INNOVATIV MOBILITET 

ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR: 
At der i kommunen etableres delebilsystemer 
baseret på anvendelsen af el biler, så bæredygtig 
mobilitet øges for alle efter princippet ”park and 
ride”. 

Vi vil også støtte, at motortrafikvejen fra Allerød til 
Hillerød udvides til en motorvej, for at minimere 
kødannelser. Samtidig vil vi en udvidelse og for-
bedring af vores kollektive trafikmuligheder være 
en vigtig prioritering. 

FN VIL INDEN 2030 SIKRE, AT ALLE HAR ADGANG TIL BÆREDYGTIG ENERGI, 
HERUNDER VIA EN FORØGNING AF VEDVARENDE ENERGI I DET GLOBALE ENERGIMIX. 



GRIBSKOVMÅL 8
En Kommune med hverdagen i balance

VERDENSMÅL 8:
Anstændige jobs og økonomisk vækst

Mange familier har alt for travlt. Og for mange bliver 
syge med stress, angst, depressioner og andre syg-
domme. Familiebånd kan briste, børn mistrives, og
den familiers trivsel ødelægges.  Det er vigtigt, at vi 
finder en ny balance i hverdagen.
 
Alternativet ønsker at erstatte konkurrencestaten 
med et balancesamfund, hvor alle mennesker ses 
som værdifulde individer, hvor alle kan realisere 
deres potentialer, og hvor alle har mulighed for at 
indgå i meningsfulde fællesskaber. 

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV 
VIL ARBEJDE FOR:

EN KOMMUNE UDEN STRESS 
Kultur, idræt, natur og tid med dyr på recept vil 
være indsatser, som vi vil opprioritere, så vi derved 
sikrer de bedst mulige og nærværende tilbud til 
de af vores borgere, der rammes af en så presset 
hverdag at de må sygemelde sig. 

Borgerløn er et muligt tilbud, der vil kunne være et 
modsvar på udviklingen mod jobløs vækst, øget 
ulighed, fattigdom og arbejdsløshed. Borgerløn 
kunne vise sig at være fremtidens socialt bæredyg-
tige sikkerhedsnet, fordi det giver alle borgere en 
basal økonomisk tryghed i hverdagen, men også 
mulighed for at indrette et arbejdsliv i balance. 
Ligeledes gør borgerløn op med en bureaukratisk 
og kontrolbaseret beskæftigelsesindsats i jobcen-
trene, der ikke har vist sig være en god vej tilbage 
til arbejdsmarkedet.

PÅ VEJ MOD EN 30-TIMERS ARBEJDSUGE 
Danmark er blandt de lande i verden, hvor vi som 
familier samlet set arbejder mest, og derfor er vi 
også blandt de lande, hvor børn er længst tid i 
institutioner. 450.000 danskere viser dagligt tegn 
på stress, mens 900.000 oplever, at de har svært 
ved at skabe balance mellem job og familieliv. 
Derfor skal vi bevæge os mod en normeret ar-
bejdstid på 30 timer ugentligt. Som kommunens 
største arbejdsplads bør vi gå i front og indføre det 
for alle offentlige ansatte, der måtte ønske det. 

GRIBSKOV KOMMUNE: EN ARBEJDSPLADS 
I BALANCE 
Som arbejdsgiver skal kommunen have langt større 
tillid til vores institutioner og medarbejdere og 
undgå̊ unødvendig dokumentation og kontrol. 
Tilliden skal op, kontrollen skal ud – også i praksis. 
Vi vil arbejde for en seriøs tillidsreform.

FN VIL FREMME VEDVARENDE, INKLUSIV OG BÆREDYGTIG ØKONOMISK VÆKST, HERUNDER 
VIA FOKUS PÅ INNOVATION OG EN AFKOBLING AF ØKONOMISK VÆKST FRA MILJØFORRINGELSE. 



GRIBSKOVMÅL 9
En kommune med sprudlende i værksætteri og erhverv 

VERDENSMÅL 9:
Industri, innovation og infrastruktur

Små og mellemstore virksomheder er dem, som vi 
har flest af i denne kommune. Daværende Græ-
sted-Gilleleje kommune havde ry for at være en 
af de kommuner i 70érne, hvor der var flest iværk-
sættere og små selvstændige virksomheder. 
I Alternativet Gribskov ser vi at dette, sammen med 
landbruget, fiskeriet og handlen, er en stor del af 
kommunens DNA. Det skal vi satse på igen. 
Gribskov er i statens femfingerplan udlagt til 
”rekreativt område” hvilket betyder, at vi kan se 
langt efter ”rigtig infrastruktur”. Derfor skal vi tænke 
innovativt og satse på, at leve af vores kreativitet, 
innovationsevne og sociale fælleskaber. Vi har 
kunst, kultur, natur, fiskeri og landbrug. Vi er en af 
landets største sommerhuskommuner, og derfor vil 
det give god mening, at vi i skolen, på uddannel-
sesinstitutioner og i arbejdslivet investerer i netop 
det. Vi vil arbejde for, at Gribskov bliver blandt den 
absolutte bedste kommune, at være besøgende i. 
Vi vil skabe beskæftigelse, der retter sig mod natur 
og oplevelses- turisme, der fint vil gå hånd i hånd 
med beskyttelse og benyttelse af selv samme na-
tur.  

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV 
VIL ARBEJDE FOR: 

FYSISKE RAMMER TIL KOMMUNENS VÆKSTLAG
Gribskov Kommune skal tilbyde fysiske rammer 
for det spirende vækstlag, hvor igangsættere kan 
vokse til sociale og bæredygtige iværksættere og 
videre, indtil de er klar til at flytte ud som stærke 
samfundsansvarlige virksomheder. 

VIRKSOMHEDERNES KONTAKT OG SAGSBE-
HANDLING TIL KOMMUNEN SKAL STYRKES 
Byggetilladelser, bevillinger, SKAT, Miljø og Teknik, 
Erhvervsservice. En virksomhed kan risikere at 
skulle være i kontakt med uoverskueligt mange for-
skellige kontorer. Vi foreslår, at en samlet indgang 
bliver evalueret og forbedret markant, så virksom-
heder bliver hjulpet optimalt i kontakten med det 
kommunale system.

PULJE TIL GRØNNE ILDSJÆLE 
I Alternativet Gribskov tror vi på, at lokaleildsjæle 
og fællesskaber spiller en vigtig rolle i den grønne 
omstilling. Derfor vil vi oprette en pulje, hvis formål 
er at støtte lokalt forankrede samarbejdsprojekter, 
der gennem borgernære formidlingsaktiviteter, kul-
tur og projekter understøtter den grønne omstilling 
i lokalsamfundene.

GRIBSKOV IVÆRKSÆTTERPAKKE 
Alternativet Gribskov ønsker at styrke iværksætter-
kulturen i kommunen. Vi vil gøre det lettere 
og mere attraktivt, at starte og investere i en iværk-
sættervirksomhed. Blandt andet vil vi styrke råd-
givning af iværksættere, indføre mikrolån, styrke 
og udbrede nye finansieringsmuligheder såsom 
crowdfunding samt oprette stillinger der har til 
opgave at støtte, hjælpe og inspirere nye virksom-
heder og erhvervsmuligheder. 

FN VIL FREMME ROBUST INFRASTRUKTUR, INKLUSIV OG BÆREDYGTIG INDUSTRIALISERING 
OG UNDERSTØTTE INNOVATION. HERUNDER VIA BEDRE FORHOLD FOR VIRKSOMHEDER 
OG ØGET UDBREDELSE AF INTERNET. 
 



GRIBSKOVMÅL 10
Lokalsamfund med plads til alle 

VERDENSMÅL 10:
Mindre ulighed

Gribskovs by- og boligudvikling bør tage mere højde 
for de miljømæssige og sociale udfordringer og 
muligheder. Vi mangler boliger til unge, studerende, 
lav- og mellemindkomster og enlige. Gribskov skal 
være en kommune for alle 

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV 
VIL ARBEJDE FOR: 

STÆRKE LOKALSAMFUND, FÆLLESKABER OG 
STØRRE VARIATION I BOLIGUDBUDDET
Vi skal stille krav om, at vi formulerer minimumskrav 
på 20 % for andelen af lejeboliger i al nybygget 
boligbyggeri.

BÆREDYGTIG BYUDVIKLING MED BORGERNES 
BEHOV I CENTRUM 
Det kommercielle fokus, der har kendetegnet by-
udviklingen i de senere år, er med til at skævvride 
boligmarkedet. Konsekvensen er, at det er blevet 
dyrere at bo og købe bolig. Den udvikling skal ven-
des. Gribskov skal bevæge sig fra at være en 96 % 
villa og parcelhuskommune, til langt større alsidig-
hed i vores bogligmasse med mål for fælleskaber, 
og hvor lokalt engagement fremmes. Vi vil støtte 
lokalsamfundene og etablere dialogbaseret sags-
behandling ved alle bygge- og aktivitetsansøg-
ninger. Vi ønsker at lokalsamfundene i højere grad 
er med til tage ansvar for byens udvikling gennem 
dialog og støtte fra kommunens forvaltning, kort 
sagt vi ønsker ”Græstedmodellen” udbredt til hele 
kommunen, hvor mulighederne for borger-budget-
tering afprøves.

BLANDEDE BOLIGER OG BOFORMER 
Bæredygtige studieboliger, kollektiver, botilbud og 
ældreboliger skal også prioriteres, når kommunen 
træffer beslutninger om boligmassen og nybyggeri. 
Derfor skal der bygges langt mere varieret end i dag 
med mulighed for blandede boligformer, kollekti-
ver og ungdoms/single boliger.

FN VIL FREM MOD 2030 REDUCERE ULIGHED I OG MELLEM LANDE, HERUNDER VIA REDUKTION 
AF SAMFUNDSFORÅRSAGET ULIGHED FRA DISKRIMINERENDE LOVE, POLITIKKER OG SKIKKE. 
 
 



GRIBSKOVMÅL 11
En kommune med mangfoldigt kulturliv 

VERDENSMÅL 11:
Bæredygtige byer og lokalsamfund

Kulturen skal være til for alle. For Alternativet Grib-
skov er et mangfoldigt, levende kulturliv helt afgø-
rende for, at vi som enkeltindivider og samfund kan 
udvikle vores menneskelige selvindsigt, intellektuelle 
udsyn og historiske hukommelse. Kulturen og kunst i 
det offentlige rum skal prioriteres. 

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV 
VIL ARBEJDE FOR:

ØGET STØTTE TIL KUNST, KULTUR OG NATUR
Vi ønsker at støtte uafhængige kunstudøvere gen- 
nem fortsat støtte til, kunst uden mure, og sikre 
en platform for udøvelse . Med etablering af åbne 
scener ønsker vi at frigøre kunstnere og bringe 
forestillinger tættere på borgerne. Der skal være 
nemmere adgang til gode fysiske rammer for 
kunstnerisk udfoldelse og bedre muligheder for at 
blive og være udøvende kunstner. Derfor skal vi 
fortsat støtte vores fine kultur institutioner som eks. 
Munkeruphus, Tegners Museum, kunstværksteder-
ne, teatergrupper og musikarrangementer, for at 
de fortsat kan være levende miljøer for kunstnerisk 
udfoldelse. 

KUNST OG KULTUR I BØRNEHØJDE 
Alternativet Gribskov ønsker at sætte øget fokus 
på kunst og kultur for kommunens børn og unge. 
Gennem kunst og kulturens tilstedeværelse i fol-
keskolen ønsker vi at styrke samarbejdet med de 
lokale kunstnere og skolerne og samtidig ønsker 
vi at sikre billedskolens muligheder og økonomi. 

KULTURINVESTERINGER OG KULTURINSTANS 
DER ØGER OG MÅLER LIVSKVALITETEN 
Vi skal have en fremtidssikret strategi for idrætten, 
kunsten og kulturen. Alt for længe har kulturen og 
idrætter rettet mod og med naturen måtte klare sig 
med de samme og få midler. Med vigende tilskud 
til de områder, er det vigtigt at kommunen nu tager 
ansvar. Alternativet har en ambition om, at kunst, 
kultur og natur skal være en central del alle bor-
geres liv, i hverdagen, på gaden, i naturen, folke-
skolen, på bibliotekerne og byen, derfor ønsker vi 
bl.a. et særligt Gribskov-borger årskort, som giver 
adgang til alle vores kultur institutioner. 

BIBLIOTEKERNE OG KULTURHUSE SOM MOTOR 
FOR DEMOKRATI, INTEGRATION OG DANNELSE 
Bibliotekerne er et af de mest benyttede kulturtil-
bud vi har. Alternativet Gribskov vil styrke bibliote-
ker og lokale skoler som kulturhuse, både fagligt og 
fysisk, for at sikre, at de også̊ i fremtiden kan blive 
ved med at spille en central rolle. Derfor vil vi i
dialog med bibliotekerne, skoler og medborger-
husene for at høre, hvordan de ser deres 
fremtidige udvikling som lokale kulturhuse.

FN VIL GØRE BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE OG BÆREDYGTIGE. 
HERUNDER SKAL INDSATSEN FOR AT BEVARE VERDENS KULTUR- OG NATURARV STYRKES. 

 



GRIBSKOVMÅL 12
En by med ansvarligt forbrug og cirkulær økonomi 

VERDENSMÅL 12:
Ansvarligt forbrug og produktion

Hvis vi i tilstrækkelig grad skal bidrage til overholdel-
sen af Paris-aftalens mål,skal Gribskovs CO

2
-emissi-

oner sænkes betydeligt. Der skal politisk og forvalt-
ningsmæssigt prioriteres til fordel for forbrug, som 
balancerer alle tre bundlinjer: den økonomiske, den 
miljømæssige og den sociale. 

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV 
VIL ARBEJDE FOR: 

GRIBSKOV  SKAL KORTLÆGGE SIN REELLE 
C02 UDLEDNING 
Vi skal kortlægge vores C02-udledninger og gøre os 
klogere på, hvorledes vi kan reducere dem yderlige-
re, både gennem vores borgeradfærd og med poli-
tiske tiltag der i samarbejde med lokalsamfundene 
og byerne vil vi iværksætte initiativer, som fremme 
sorteringen af affald fra husstande. Vi vil involvere  
”det grønne dialogforum” yderligere i form af et kli-
ma-borgerpanel, der kan komme med anbefalinger 
til byrådet om hvilke klimatiltag og områder vi skal 
prioritere.

GENANVENDELSE OG AFFALDSSORTERING
Sammen med borgerne og erhvervslivet vil vi at 
kommunen udvikler de bedste løsninger, som har til 
formål at sikre affald i fremtiden bliver til ressourcer, 
der kan genbruges eller på anden vis føres tilbage til 
produktion af nye varer. Vores vision er, at Gribskov 
senest i 2030 vil leve op til FN´s mål om cirkulære 
løsninger.

NY, BÆREDYGTIG INDKØBSPOLITIK 
Når Gribskov kommune foretager indkøb skal disse 
fremover vurderes ud fra såvel miljømæssige, sociale 
og økonomiske hensyn.

BÆREDYGTIG LOKAL TURISME 
Gribskov bør indgå i partnerskaber med andre dan-
ske, svenske og tyske kommuner for at fremme nær-
turisme som alternativ til klimabelastende rejser. 

KLIMAVENLIG ADFÆRD OG UDDANNELSE 
Alternativet vil arbejde for flere folkelige oplysnings-
kampagner og undervisning i folkeskolen med fokus 
på bæredygtig adfærd, feks. affaldssortering, reduk-
tion af madspild og brug af offentlig transport, cyk-
ling, samkørsel. Alle borgere, såvel unge som gamle 
skal opfordres til at afskaffe sit affald på en forsvarlig 
måde, således at affald ikke efterlades i naturen, på 
stranden, i parker, på stræder og veje. 

FN VIL SIKRE BÆREDYGTIGT FORBRUG OG PRODUKTION, OG INDEN 2030 SIKRE EN 
VÆSENTLIG REDUKTION AF AFFALDSMÆNGDEN, BL.A. GENNEM GENVINDING OG GENBRUG. 
 



GRIBSKOVMÅL 13
En kommune, forrest i klimaløsninger 

VERDENSMÅL 13:
Klimaindsats

Klimaet har allerede ændret sig markant og vil yderli-
gere ændre sig i den nære fremtid med flere ekstre-
me vejrfænomener, vandstands- og temperaturstig-
ninger, hvilket vil skabe udfordringer for nulevende 
og kommende generationer i kommunen. Det bliver 
kun dyrere og sværere, hvis vi udskyder at indføre 
klimavenlige tiltag i tilstrækkelig grad. 
Gribskov kommune bør være en ledende kommune 
for den grønne omstilling og bidrage med klima-
venlige løsninger på fremtidige udfordringer. 

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV 
VIL ARBEJDE FOR: 

OMSTILLING TIL 100 PCT. VEDVARENDE ENERGI 
OG CO2-NEGATIVITET 
Gribskovs mål skal sigte mod at være CO

2
-neutral i 

2025. 

BLÅ-GRØN INFRASTRUKTUR TIL TILPASNING TIL 
KLIMAFORANDRINGER 
Gribskovs klimatilpasningsplan skal revideres således 
at den sætter hurtigere handling og økonomi på den 
eksisterende plan over den blå-grøne infrastruktur 
med genåbning og restaurering af åerne. 

GRIBSKOV — EN CYKEL, VANDRE OG 
RIDE KOMMUNE 
Gribskov skal bindes sammen af stier, der frigør 
mulighederne for at færdes sikkert uden bil, hvilket 
vil tilgodese både miljøet, sundheden og turismen i 
kommunen. Den allerede gennemarbejdede stiplan 
skal sendes i en fornyet høring til de relevante for-
eninger og grupper, da vi vil sikre at vores lokale stier 
kommer til at være til gavn for både cykling, vandring 
og ridning. Dernæst ønsker vi at sætte mål og hand-
ling på udførelsen af de mange muligheder for stier, 
som skal laves i samarbejde med lokale kræfter. 

For at få optimale resultater for ren luft, øget sund-
hed og sænke CO2-udledningen skal denne udvik-
ling sikres og styrkes i samarbejde med de omkring-
liggende kommuner, således at der er god og sikker 
cykelparkering i begge ender af den offentlige trans-
port, cykelbusser og derved sikre, at vi får supercy-
kelstier til Gribskov. 

FN VIL HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES 
KONSEKVENSER, HERUNDER VIA FORBEDRET KAPACITET TIL AT MODVIRKE OG BEGRÆNSE 
FORANDRINGERNES SKADER. 
 



GRIBSKOVMÅL 14
En Kommune med rekreativt vand og hav 

VERDENSMÅL 14:
Livet i havet

Vand er en af hovedforudsætninger for liv og udgør 
en fundamental kilde til livskvalitet. Det vil være vig-
tigt at vi prioritere at håndtere vand som blå oaser og 
kilder til liv og biodiversitet. 

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV 
VIL ARBEJDE FOR: 

FLERE GODE STRANDOMRÅDER OG SØER 
Strande og søer giver Gribskovs borgere og turister 
mulighed for at nyde kommunens natur. Vi vil for-
bedre og sikre, at de forbliver attraktive.  

OPSTILLING AF OFFENTLIGE DRIKKEHANER 
VORES BYER STRANDE OG SKOVE. 
Vi skal være stolte af vores drikkevand og vi kan der-
for undgå de mange plastikflasker og emballager ved 
at tilbyde borgere og turister alternativer til flaske-
vand. En enkel løsning er offentligt tilgængelige drik-
kehaner med gratis vand.

HAV- OG SØ UNDERVISNING FOR BØRN AF 
LOKALE RELEVANTE VIDENS VOKSNE.
Alternativet ønsker at styrke vores viden om fær-
den ved hav og sø samt øge viden om de kræfter og 
biologiske miljøer, der er i vandet og omkring vandet. 
Vi ønsker gratis svømmeundervisning i havet for alle 
børn, vi ønsker at alle børn lærer om fiskeriet i ha-
vet og havets biodiversitet og vi ønsker at inddrage 
fiskere, Gilleleje havn, livredningstjenesten og loka-
le borgere til at udvikle en forståelse og viden om 
vandet og færden i det. Ved dannelsen af et mari-
timt dialogforum, der målrettet arbejder med tiltag 
til vidensdeling og undervisning, mener vi, at det er 
gennem ungdommen og børnene, at forandringerne 
skal laves: formålet er at bidrage til en bæredygtig 
anvendelse af havets ressourcer og forhindre hav-
forurening. 

FN VIL BEVARE OG SIKRE BÆREDYGTIGT BRUG AF VERDENSHAVENE OG DETS RESSOURCER. 
INDEN 2025 SKAL ALLE FORMER FOR HAVFORURENING FORHINDRES. 

 



GRIBSKOVMÅL 15
En kommune med dyrevelfærd og mangfoldig natur 

VERDENSMÅL 15:
Livet på land

Gribskov har meget natur. Men biodiversiteten og 
den frie, vilde natur er truet i Danmark. Også dyrenes 
velfærd er truet både på grund af opfattelsen af dyr 
som en produktionsenhed. Kæledyrene lider under, 
at mange ikke længere har udviser den fornødne 
omgang med og forståelse for dyrs behov. 

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV 
VIL ARBEJDE FOR: 

UDVIDELSE AF NATIONALPARKEN KONGERNES 
NORDSJÆLLAND MED YDERLIGERE OMRÅDER
Vi skal passe bedre på vores smukke natur, og derfor 
skal vi sikre gode vilkår for biodiversiteten i skovene, 
det åbne land og kysterne. Vi ønsker at udbygge og 
støtte Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Vi 
ønsker, at nationalparken udvides med flere frivillige 
lodsejere. Vi ønsker at arbejde for, at det er områdets 
beskaffenhed og natur- og kulturelementer, der be-
stemmer, om områder kan komme med i national-
parken, selvom de ikke er forbundet med korridorer, 
der hænger direkte sammen med den nuværende 
afgrænsning af nationalparken.

OMSORG FOR DYRENE
Vi vil bidrage til etablering af et dyreinternat hvor vi 
som kommune kan tage vare på vanrøgtede og ska-
dede vilde og tamme dyr.  

NATUR PÅ RECEPT 
Alternativet vil tilbyde ”natur og kultur på recept”, 
som alternativ til receptpligtigt medicin til behandling 
af bl.a. stress, depression, misbrug og hjertesygdom-
me, da natur, dyr og kultur har vist at have en positiv 
effekt på menneskets trivsel og velvære. 

NATUR I BØRNEHØJDE 
Forskning viser, at ophold i naturen og kontakt med 
dyr øger børns indlæring. Derfor vil vi i Alternativet 
Gribskov arbejde for, at børn har ophold i naturen, 
da det har en positiv effekt på læring, hukommelse, 
psykisk velvære og fysisk sundhed. Naturen med-
fører psykisk overskud og øger motivation – også i 
stressbehandling. Derfor ønsker vi at støtte og udvikle 
bevægelse, leg og læring gennem samarbejder med 
skoven, landbruget, fiskeriet og rideskolerne, hvor 
hverdag med dyr og natur bliver en naturlig del af 
hverdagen. Dette vil klæde dem på til at forstå vigtig-
heden af en rig og mangfoldig natur i fremtiden samt 
lære dem omgang med dyr for, at fremme forstå-
elsen for alle levende væsners behov for omsorg, 
respekt og pleje. 

FN VIL STANDSE UDPINING AF JORDEN OG TAB AF BIODIVERSITET. INDEN 2020 SKAL 
SKOVRYDNING STOPPES OG FORRINGEDE SKOVE GENDANNES. 
 



GRIBSKOVMÅL 16
En kommune med ny politisk kultur

VERDENSMÅL 16:
Fred, retfærdighed og stærke 
institutioner

Det danske demokrati er under pres og vi har brug 
for en ny politisk kultur. Troværdigheden for politike-
re er nemlig helt i bund. Det er et problem, som 
vi sammen skal gøre noget ved. 

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV 
VIL ARBEJDE FOR: 

GRIBSKOV-MANDAT TIL BORGERNE 
Borgere i Gribskov skal have mandat til at realisere 
deres ønsker for byen. Vi vil eksempelvis give borger-
ne muligheden for at kræve et forslag sendt til offent-
lig digital afstemning. Et udsnit af Gribskovs stemme-
berettigede borgere skal via en underskriftindsamling 
kunne kræve en beslutning sendt til afstemning. 
Ved selve afstemningen skal 51 procent eller flere af 
kommunens borgere deltage, for at afstemningens 
resultat er gyldigt og trumfer en i forvejen af kommu-
nen truffet beslutning. Afstemningen afgøres derefter 
ved et simpelt flertal. Gribskov-mandatet skal sikre, 
at borgere i Gribskov i højere grad har indflydelse på 
deres kommune og lokalsamfund mellem kommu-
nalvalgene. 

BORGERDREVNE FORSLAG TIL BYRÅDET 
Det er vigtigt, at alle borgere diskuterer og engagerer 
sig i kommunens udvikling. Det gør de allerede i høj 
grad, men borgerne skal kunne rejse en sag i Byrådet 
via eks. NemID eller anden digital løsning. Vi ønsker 
mere inddragelse, medbestemmelse og -ansvar til 
borgerne for dermed at øge tilliden til og troen på 
demokratiet. 

ET MERE ÅBENT OG GENNEMSIGTIGT RÅDHUS 
Vi vil arbejde for mere gennemsigtighed og åbenhed. 
Alternativet Gribskov ønsker en årlig demokrati-uge 
mellem udvalgte kommunale ansatte og borgere i 
byen. Vi vil kort sagt skabe en ny politisk kultur og 
et langt mere åbent, gennemsigtigt og demokratisk 
Rådhus. 

BORGERDREVNE BUDGETTER I HVER BYDEL 
Gribskov skal forsøge sig med borgerdrevne budget-
ter, hvor kommunens borgere og lokalsamfund får 
reel ind ydelse på budget og prioritering af projekter 
og tiltag i kommunen. Vi ønsker at forankre endnu 
flere beslutninger ved borgerne og så lokalt som 
muligt. 

DET ALTERNATIVE RÅDHUS 
Gribskovs Rådhus skal være kendt som en institution, 
der lytter og skaber sammen med borgerne og lokal-
samfundene. Vi foreslår, at udvalgte officielle møder i 
byrådet foregår ude i de relevante lokalsamfund eller 
institutioner. Dette for at gavne gennemsigtigheden, 
demokratisk deltagelse og borgerlyst til at være med-
skabende i forandringer og bevarelse. 

FN VIL STØTTE INKLUDERENDE SAMFUND OG INDDRAGENDE INSTITUTIONER. FN VIL ARBEJDE 
FOR LYDHØRE, INKLUDERENDE DELTAGERBASEREDE OG REPRÆSENTATIVE BESLUTNINGS-
PROCESSER PÅ ALLE NIVEAUER.
 



GRIBSKOVMÅL 17
Den bedste kommune for verden 

Gribskov og de nærliggende kommuner kæmper om 
de godearbejdspladser og de ressourcestærke bor-
gere. Det er en kortsigtet økonomisk kamp på tværs 
af kommunegrænser, som overskygger styrken i at 
arbejde sammen. Gribskovmål 17 handler bredt om 
politisk, teknologisk og økonomisk samarbejde på 
tværs af kommunale, regionale og nationale grænser, 
hvor både byråd, regionsråd, virksomheder, organi-
sationer og helt almindelige mennesker tager målene 
til sig og arbejder sammen for at nå dem. 

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV 
VIL ARBEJDE FOR : 

GRIBSKOV SOM KOMMUNAL MEDSPILLER 
Alternativet vil udvikle partnerskaber med andre 
kommuner, der skal bidrage til at mindske CO

2
-

udledningen og gennem det imødegå̊ klimaforan-
dringerne. Vi vil oprette et netværk med andre kom-
muner der ligeledes arbejder strategisk med 
FN’s verdensmål. 

INTERNATIONALT INNOVATIONSMILJØ 
Udvikling af strategi for innovationsmiljøer, der sikrer 
erfaringsudveksling, talenter og viden til kommunen.  

Gribskov skal være en attraktiv kommune for iværk-
sættere, hvor man har lyst til at bosætte sig som 
familie og/eller investere i som virksomhed. 

Vi skal være en kommune med en grøn og bæredyg-
tig profil, som tiltrækker både besøgende og tilflyt-
tende borgere. 

ØGET SAMARBEJDE MED ANDRE KOMMUNER 
OM BÆREDYGTIG OMSTILLING 
Kommunerne er centrale aktører i den grønne om-
stilling – som bygherrer, myndighed og forandrings-
agenter i samarbejdet med virksomheder og borgere. 
Gribskov Kommune skal tage initiativer til samarbejde 
på tværs af kommuner og regioner til fordel for den 
grønne omstilling. 

PARTNERSKABER FOR HANDLING OG LØSNINGER 
Det er umuligt for Gribskov alene at realisere de 
ambitiøse målsætninger i FN’s Verdensmål og Al-
ternativets Gribskovsmål. Derfor skal vi engagere og 
inddrage lokale private virksomheder, institutioner 
og borgere i udformningen af løsninger og svar på de 
udfordringer kommunen og hele jordens befolkning 
står overfor.  

FN VIL VIA INTERNATIONALT SAMARBEJDE, ØGET HANDEL OG INNOVATION SIKRE, 
AT ALLE GODE KRÆFTER ARBEJDER I RETNING AF OPNÅELSEN AF DE 17 VERDENSMÅL. 

 

VERDENSMÅL 17:
Partnerskaber for handling


