
Å
Morten Hvidberg Greve

Alder: 53 år

Status: Gift med Lotus

Bor: I lejlighed i Hornbæk, 3100

Børn: 4 + 3 bonus - voksne børn

Stilling: IT Projekt-og Programleder.

BAGGGRUND

Jeg er fra 1968, far til 4 store børn og bonus
til 3, i alderen 19-33 år. Nu hvor mine børn er
flyttet hjemmefra ser jeg muligheden for at
gå stærkere ind i at være aktiv i Alternativet.

TIDLIGERE POLITISK VIRKE

Jeg har som politisk aktiv været i medlem af
Alternativet siden 2015 samt siddet i
bestyrelsen for Alternativet i Helsingør i ca.
2,5 år og det har givet mig indsigt i det
lokalpolitiske arbejde samt det politiske

arbejde generelt.  Jeg har været tidligt været
aktiv i græsrodsforeninger som
U-landsimporten og Regnskovsgruppen
Nepenthes.

For mig er viste KV21 at Alternativet har
relevante, stærke og vigtige budskaber i det
politiske landskab, og agendaer som stadig
skal løftes for at skabe et bedre samfund for
de mennesker som lever i det.

Af mest markante resultater var vi især med
til at sætte Klimaet seriøst på dagsordenen
på lokalt plan, og borgerinddragelses
agendaen sig at være mere aktuel end vi
kunne have forudset. Mange områder
trænger til borgerinddragelse, og gør det i
den grad stadig. Her kan Å gøre en forskel.

Jeg mener desuden stadig at Alternativet er
det mest seriøse politiske parti og at vi står
for en ny politisk kultur.

I forhold til Folketingsvalget har jeg udvalgt
nedenstående mærkesager.

MÆRKESAGER

1) Ældreområdet – med en ny ældrelov
kommer spørgsmålet om værdighed på
ældreområdet virkelig i spil, men der
mangler faglighed og en fornyet respekt
omkring omsorgsfaget, ligesom der skal
eksperimenteres med at lige dele
fagpersoner og mennesker med et
umiddelbart ønske om at give omsorg bør
kunne inddrages og på den måde give faget
fornyelse og inspiration. Inspireret af en
manglende politik på dette område, har jeg i
November ’21 foreslået et POLA (med et
svar) men jeg ville gerne have en håndfuld til
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at modne denne del af Ås politik.
Modtagerne af vores pleje og service skal
spørges ift. hvad der er værdighed for
kvalitet for den enkelte. Boformer med unge
og ældre skal tilgodeses, så der kommer et
naturligt liv omkring plejeboligerne, og så
skal der åbnes for mere deltid for at afværge
nedslidning, mens der skal tilføres viden til
ressource planlægning så vikarbudgetterne
kan komme de fast ansatte til gode.

2) Forsyning. Særligt vores Energi Forsyning,
men også vandforsyning undergår en
transformation.  Energiforsyningen og nye
energimuligheder skal der findes bud og
muligheder på: Geotermi, Grøn a-kraft så
som Fusion, eller Thoriumbaseret energi
(Som f.eks. hos Copenhagenatomics.com),
ser jeg umiddelbart som moderne
alternativer til den risikable og
affaldsproducerende Uranbaserede
kernekraft.

3) Strukturel Transformation – jeg ser at vi
Alternativet kan gøre os relevante ved at
foreslå strukturel eller Radikal innovation.
Forslag som: Vi er i en Innovationskrise –
alle virksomheder skal forpligtes til enten at
igangsætte eller sælge de opkøbte patenter
der kan gøre en afgørende forskel for klima-
og transformationskriser. Vi skal stille os som
vagthund og tale for nedbrydningen af
strukturelle barrierer, så som lovgivning der
forhindrer bæredygtigt byggeri,
regnvandsopsamling, rodzone anlæg osv. Vi
skal aktivere det decentrale potentiale for at
gøre vores samfund mere mangfoldigt og
mere modstandsdygtigt. Et andet eksempel
er at Arbejde for at EU forbyder luftfart
indenfor 5 år hvis ikke der er fundet et

klimaseriøst alternativ på
brændstofproblematikken.

HVORDAN?

I det politiske arbejde vil jeg søge dialog og
indflydelse i de udvalg dels ved enkle,
saglige og inspirerende partsindlæg, ved
deltagelse i debatter og ved at komme godt
ind i baggrundsstoffet.

Jeg søger interessefællesskaber på tværs af
partier, som kan være medejer og bærer af
ideer, deltage i debat og i at præge
beslutningsprocesserne.

Jeg mener det er SÅ relevant at arbejde
mod et valg og så gøre det båret af vores
værdier:

● MOD
● GENERØSITET
● EMPATI
● GENNEMSIGTIGHED
● HUMOR
● YDMYGHED
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