Fælles fortælling

2009

VISION
Gribskov Kommune vil være kendt som et sted i Danmark
med en enestående natur og kulturarv, og levedygtige lokale
miljøer, hvor bl.a. børnehaver, skoler, kultur, idræt, natur og
erhverv sammen skaber rammen for lokale fællesskaber.
Gribskov Kommune vil være kendt som en nytænkende
kommune, der arbejder målrettet for at give borgerne mest
mulig kvalitet for pengene. Vi ønsker at tilbyde fleksible
løsninger, der i vid udstrækning tager udgangs-punkt i den
enkelte borger og det enkelte lokalmiljø, og som således
afspejler den mang-foldighed, der kendetegner kommunens
borgere og egnen.
VÆRDIER
Natur og kultur
Gribskov Kommune er et sted med en enestående natur.
Historisk betyder Gribskov skoven, hvori man kunne gribe jord
til dyrkning i kongens gård. Det ændrede det kulturhistoriske
landskab, og har medvirket til at gøre Gribskov Kommune til
et unikt område i Danmark.
Der sker meget i kommunen. Her er et rigt kultur- og fritidsliv
– ikke i form af store slotte, operahuse og museer – men i
form af lokale foreninger, arrangementer, fester og kultur- og
idrætstilbud.

Nærhed
Lokalsamfundene spiller en væsentlig rolle i kommunen.
Gribskov er ikke præget af én stor by, men af mange levende
lokalsamfund, som er rammen for en travl hverdag for mange
borgere. Der er et rigt foreningsliv og mange butikker har
lokale afsæt.
Lokalsamfundene er også udgangspunktet for en række af
kommunens tilbud inden for børnepasning, skole, ældrepleje
og kulturtilbud. Det er ikke alle tilbud der kan være i alle
lokalsamfund, men vi lægger stor vægt på at bevare og
videreudvikle lokale miljøer med hver deres islæt.

Kreativitet
Kommunen er nytænkende og går gerne nye, veje for at
forbedre kvaliteten i ydelserne og i samspillet med borgere
og andre samarbejdspartnere.
Åbenhed og inddragelse er nøgleværdier i Gribskov Kommunes
politiske og administrative arbejde, og omdrejningspunkt for
såvel den løbende ideudvikling, forventningsafstemning og
kvalitetsudvikling.

PEJLEMÆRKER
Vi arbejder for at bevare og videreudvikle det liv og de tilbud,
der er i lokal-samfundene, og støtter op om det lokale
handels- og erhvervsliv.
Vi driver kommunens som en moderne virksomhed med
vedvarende fokus på kvalitet og effektivitet og med borgeren i
centrum for vores daglige opgaveløsning.
Vi arbejder for at fastholde og tiltrække borgere og
virksomheder, som vil have højt til loftet når det gælder natur
og udfoldelses-muligheder.
Vi støtter op om aktive borgere, i alle aldre, og virksomheder
samt kommunens egne med-arbejdere, som gør en indsats til
det fælles bedste.
Vi vil værne om egnens natur og kulturarv.

KORT SAGT
Gribskov byder på en enestående natur og på mange levende
lokalsamfund med et rigt kultur- og foreningsliv. Her er plads
til udfoldelse og eftertanke. Kommunen støtter lokalsamfund
og borgere i deres engagement ved selv at gå foran med
oplevelser, kvalitet og fleksibilitet i de kommunale tilbud.
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