Nytårshilsen 2020 fra Dansk Folkeparti Gribskov
Sikke et år, 2020 har på ingen måde været et kedeligt set med de politiske briller.
Det har desværre også været et år hvor Corona virussen kom til Danmark, dette satte en stopper for
rigtig meget, også lokalt her i Gribskov, hvor vi måtte udskyde generalforsamlingen, og vores
medlemsmøder.
Hos Dansk Folkeparti vil vi rigtig gerne takke de mange frivillige, som yder en kæmpe indsats, det
er vi meget taknemmelige for. En stor tak skal også lyde til plejepersonalet på plejecentrerne i
Gribskov Kommune.
2020 var også året hvor vi hos Dansk Folkeparti fik nok af flertallet i Gribskov Byråd. Aftaler blev
brudt, det brede samarbejde med gode og solide løsninger var helt forsvundet, der blev ikke længere lyttet, og vi følte os bundet på hænder og fødder. Efter en fælles drøftelse mellem bestyrelse og
byrådsgruppen valgte Dansk Folkeparti i starten af året at forlade konstitueringen.
Når vi kigger tilbage på de mange sager der har optaget os, kan vi nævne rigtig mange områder
hvor Dansk Folkeparti gerne ville ha’ sat en helt anden dagsorden. Forslag om bygger i 5.etager i
Gilleleje, administrationscenter på Østergade i Helsinge, en plan for alternativt byggeri i Vejby, og
ikke mindst budgettet for 2021-24 som næste år rammer særligt børnefamilierne i Gribskov, med
en voldsom stigning på vuggestue og dagplejepladser. Dansk Folkeparti var ej heller tilfreds med
den rengøring og tøjvask som udføres hos de ældre i Gribskov, dette havde vi en finansieret plan
for at kunne rulle tilbage, mens de konstituerede partier nægtede at ændre på det budget der var
vedtaget året før. Derfor kunne Dansk Folkeparti ikke stemme for budget 2021-24.
I slutningen af året kunne vi konstatere at ingen partier i byrådet tænker miljø eller biodiversitet,
det store projekt ”Nordkysten Fremtid” som nogle mener, er kystsikring, mens vi mener det er herlighed for de få. Her besluttet et stort flertal at anlægsrammen nu skal udfordres, der skal betales
mindst 50-60 mio.kr. til sandfodring af Nordkysten. I Dansk Folkeparti går vi ind for en mindre
sandforing som skal kombineres med hårde anlæg, herunder stenrev.
Den økonomiske situation i Gribskov er voldsomt presset, vi ser desværre at de besparelser der
budgetlagt ikke holder, overforbrug på hjemme og sygeplejen – på børneområdet hvor der stadig
er problemer. Serviceloftet er nået, og kassebeholdningen er lav.
Der er også sket enkelte positive tiltag i 2020, selvom de kan være svære at få øje på. Men om
ganske kort tid, når kalenderen viser 2021 så har vi i Gribskov vores helt eget beredskab. Takket
være netop Dansk Folkeparti, så stod vi fast på den aftale som var indgået i sensommeren 2017
mellem Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti.
Næste år er valgår, det bliver et år hvor der med sikkerhed også vil være store politiske diskussioner. Men hos os i Dansk Folkeparti afviger vi ikke fra vores mærkesager – hverken før eller efter
et valg.
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