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Græsted-Gilleleje Kommune 25 år
af
Erling Tønder Andersen & Søren Frandsen.

Forhandlingerne om dannelsen af
Græsted-Gilleleje Kommune.
De første kommunale kontakter, der fik
betydning for dannelsen af Græsted-Gilleleje
Kommune, fandt sted i november 1966.
Da forhandlingerne i sammenlægningsudval
get var tilendebragt udarbejdede Blistrup
Kommune en oversigt, der viser hvordan de
gamle sogneråd tænkte i sammenlægnings
spørgsmålet:

1. Første møde afholdtes 16. november 1966 i
Helsinge på initiativ af Helsinge-Valby
sogneråd.
Til mødet var indbudt repræsentanter fra
Ramløse-Annisse, Vejby-Tibirke, Blistrup,
Græsted-Maarum og Alsønderup kommuner.
Den 23. december 1966 sendtes meddelelse
til Frederiksborg Amtsråd, Frederiksborg
Amts Sognerådsforening, Helsinge-Valby
sogneråd og Græsted-Maarum sogneråd, at
Blistrup sogneråd havde nedsat et forhand
lingsudvalg, uden at der derved var taget
principiel stilling til sammenlægning af
Blistrup Kommune med andre kommuner.
2. Den 19. januar 1967 fremkom fra
Helsinge-Valby Kommune en oversigt over
de udvalg, der var nedsat i kommunerne
Ramløse-Annisse, Vejby-Tibirke, HelsingeValby, Græsted-Maarum og Blistrup.
Det tilføjedes at Ramløse-Annisse, VejbyTibirke og Helsinge-Valby forhandler i fælles
skab og ligeledes Græsted-Maarum og
Blistrup.

3. Den 8. marts 1967 fremsendtes på
forhandlingsudvalgets vegne og i forståelse
med Græsted-Maarum kommune en
indbydelse til Søborg-Gilleleje sogneråd til at
deltage i fællesforhandlinger om kommune
sammenlægning.
Der afholdtes på dette grundlag nyt møde den
10. april 1967.
Mødet konkluderede i at Søborg-Gilleleje
sogneråd skulle optage kontakt med
Esbønderup-Nødebo kommune for at
undersøge, hvorvidt denne kommune havde
interesse i at deltage i forhandlingerne.

4. Den 12. juni 1967 afholdtes derefter i
Gilleleje møde imellem repræsentanter for
Søborg-Gilleleje, Græsted-Maarum,
Esbønderup-Nødebo og Blistrup kommuner.
Efter en generel drøftelse af spørgsmålet om
sammenlægning af kommunerne berammedes
møde i Esrum den 29. august 1967. Dette
møde vedtog at indbyde de 4 kommuners
samtlige sognerådsmedlemmer med amtråds
sekretær Bianco Boeck som taler for at
redegøre for de problemer, der findes i forbin
delse med kommunesammenlægning.
Det aftaltes at hver sogneråd for sig skulle
træffe en fast beslutning, således at der kunne
træffes faste aftaler i sammenlægningsudval
get. Næste møde besluttedes afholdt den 16.
november 1967 i Blistrup.
5.1 mødet den 16. november 1967 meddelte
Søborg-Gilleleje sogneråd, at Søborg-Gilleleje
ville holde sig udenfor sammenlægningen,
alternativet at søge sammenlægning med
Esbønderup-Nødebo Kommune.
Der var derved opstået en ny situation, som
måtte forelægges de respektive sogneråd.
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6.1 mødet den 15. december 1967 i Græsted
mødtes repræsentanter fra Græsted-Maarum,
Esbønderup-Nødebo og Blistrup kommuner.
Blistrup kommunes repræsentanter udtalte, at
der ville blive indkaldt til et borgermøde i
kommunen, og man ville afvente dette møde,
før der foretoges yderligere.
Der vedtoges at afholde nyt møde i Esrum
med senere fastsættelse af dato.

7. Dette møde afholdtes den 21. maj 1968 og
vedtog eenstemmigt henstilling til de 3 sogne
råd om at indgive ansøgning til amtsrådet om
en sammenlægning.
8. Denne henstilling resulterede for Blistrup
Kommunes vedkommende i en beslutning om
at meddele Frederiksborg Amtsråd, at når og
hvis Blistrup Kommune skal sammenlægges
med andre kommuner, ønsker et flertal i
sognerådet sammenlægning med GræstedMaarum og Esbønderup-Nødebo Kommuner.
Denne beslutning er vedtaget i sognerådets
møde den 16. juli 1968, samtidig meddeles
amtsrådet, at sognerådet vil se tiden an og
ikke indgive nogen egentlig ansøgning om
sammenlægning.
9. Kontakt blev igen optaget i sammenlæg
ningsudvalget den 23. september 1968, under
hvilket møde Esbønderup-Nødebo og
Græsted-Maarum sogneråd fastholdt deres
ønske om sammenlægning af de 3 kommuner,
såfremt det måtte vise sig umuligt at hver
kommune kunne forblive selvstændig.
Blistrup sogneråds repræsentanter redegjorde
for Blistrup sogneråds stilling, som lige omtalt
under pkt. 8.
10. Den 24. januar 1969 blev repræsentanter
for 4 kommuner, Søborg-Gilleleje, GræstedMaarum, Esbønderup-Nødebo og Blistrup,
indkaldt af Frederiksborg Amtsråd til et
informationsmøde.
Amtsmanden oplyste, at kommunalreform
kommissionen efter folketingets vedtagelse af
den nye sammenlægningslov, der omhandler

landkommuner, formentlig omkring 15.
februar 1969, vil optage nye forhandlinger i
Frederiksborg Amt. Amtsrådet har peget på,
at de 4 kommuner bør sammenlægges, og
reformkommissionens formand har intet
derimod at bemærke. Amtsrådets repræsen
tanter tvivlede ikke på, at denne sammenlæg
ning vil blive realiseret, og henstillede derfor
alvorligt til de 4 kommuner at søge realitets
forhandlinger optaget med henblik på en
sammenlægning allerede fra 1. april 1970.
Amtsrådets repræsentanter påpegede den
korte tid, der er til rådighed for kommunerne
til at tilrettelægge sammenlægningen på
hensigtsmæssig måde, og konkluderede, at de
4 kommuner nu bør tage beslutning i sagen så
hurtigt som muligt.
Amtsrådet var i mødet repræsenteret af
amtmanden, samt af amtsrådsmedlemmerne
Hans Andersen, Svend Jørgensen og Poul
Kock, samt af amtsrådets embedsmænd.
Amtsrådets henstilling har for Blistrup
sogneråds vedkommende resulteret i et møde
den 31. januar 1969, hvori blev besluttet at
ansøge amtsrådet om tilladelse til at Blistrup
Kommune fra 1. april 1970 sammenlægges
med Søborg-Gilleleje, Græsted-Maarum og
Esbønderup-Nødebo Kommuner.
Ansøgningen er indsendt til Amtsrådet.

Lokale synspunkter.
For at lodde stemningen i lokalbefolkningen
har vi rettet telefonisk henvendelse til en
række personer, der var bosiddende nord for
Gribskov før kommunesammenlægningen. Vi
bad om et erindringsbillede, der kunne vise,
hvad menigmand i 1960'eme tænkte om den
forestående ændring af kommunegrænserne
og om oprettelsen af nye større kommuner.

Et gennemgående svar var, at de "gamle"
kommuner i høj grad ønskede at klare sig
selv. Der var ingen begejstring for en
kommunalreform, hvor man pr. diktat skulle
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skilles fra gode samarbejdspartnere og tvinges
ind i uønskede fællesskaber.
Mange deltog i menningsudvekslingeme om,
hvem man helst ville bindes sammen med, når
det ikke kunne lade sig gøre at fortsætte med
de eksisterende kommunestørrelser.
"Den gennemgående følelse var: Det bliver
altfor stort. Der ville blive taget noget
fra de små bysamfund -Græsted-Gilleleje
ville hugge det hele. Men man sagde også:
Så nu må vi op på dupperne".
(Søborg)
Det kunne forventes, at svarene i vor
spørgerunde ville afspejle, at familiebånd,
gammel fællesskabsfølelse og økonomi var de
væsentligste faktorer, når befolkningen
drøftede mulige sammensætninger.
Svarene tyder på, at kommunegrænserne var
uinteressante i forhold til de følelser, man
nærede over for hjemegn og naboer.

"Vi har aldrigfølt nogen speciel kommunal
tilknytning, men vi holder af vor egn"
(Esbønderup)

"Det var nok meget på det politiske plan,
der var de store kontroverser bl.a. på
grund afpersonspørgsmål"
(Søborg)
Det bekymrede mange landmænd, at man
måtte forvente en stigning i jordbeskatningen
på grund af sommerhusene i kystkommuneme. Inden for landbruget gik man ikke
meget op i grænsedragningerne og kommune
størrelserne, da man i dette erhverv var vant
til fusioner og pr. tradition medlem af amts
eller landsdækkende sammenslutninger.
"Vi landmænd er vant til at tænke på
tværs. Vi modtes i Frederiksborg Amts
Landboforening, men man ønskede dog
ikke ændringer afkommunernes størrelse

og grænser. En adskillelse af Græsted og
Maarum burde ikke ske".
(Alme)
"Der var aversioner mod sammenlægningen
bl.a. fordi de andre kommuner var præget
afandre erhverv end Gilleleje".
(Gilleleje)
Nogle mente, at man burde danne to
kommuner. Den ene skulle bestå af Blistrup,
Gilleleje og Søborg. Den anden af Græsted,
Maarum, Esbønderup og Nødebo. Da disse
konstellationer ikke vandt gehør i alle
kommunebestyrelseme, blev det ikke fremført
som et egentligt forslag.
Der var en udbredt angst for, at større
kommuner ville mindske den enkelte borgers
indflydelse.

"Alt skal være så stort. Borgerne bliver
fremmedeforfællesskabet. De små
kommuner
havde forbindelserne i orden - også
jordforbindelsen ".
(Ejlstrup)

Ingen lokalopfattelse kunne ændre det
faktum, at man på landsplan havde vedtaget
at gøre kommunerne større - helst gennem
forhandlinger.
"I Græsted-Maarum skelede man til øst og
vest. Sognerådet havde tidligtfølere ude.
Problemet var, at tiden krævede en
sammenlægning, mens man troede, at man
kunne snakke sigfra det, og lade alt
blive ved det gamle ".
(Græsted)

"Græsted var ikke nogetfor Blistrup. De
havde hverken det ene eller det andet!".
(Blistrup)

Allerede før sammenlægningen startede
diskussioner om den fremtidige administra
tionsplanlægning, og rådhusspøgelset tonede
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frem. Argumenterne var meget forskellige,
afhængigt af, hvor man boede - og var vokset
op.
To hovedopfattelser stod over for hinanden.
Den ene: Rådhuset skal naturligvis ligge i
Gilleleje. Den anden: Rådhuset bør placeres
centralt i kommunen.
Som bekendt løste politikerne knuden ved
den decentraliserede ordning, så de "gamle"
enklaver fik hver sit kommunale fagområde.
1 1970 handlede man lokalt. Såvel i Gilleleje
som i Græsted og i de andre byområder støt
tede man nærbutikkerne.
Hvis befolkningen tog på handel andre steder,
var det foretrukne mål Hillerød. En del
mennesker inde i landet handlede i Helsinge,
der havde ry for at være en by i vækst med et
godt vareudbud og rimelige priser. Om
Gilleleje hed det, at den med sit store som
mersalg til turister, var for dyr at købe ind i.

Fællesudvalget begynder sit
arbejde.
Efter mødet d. 24. januar 1969 mellem
Frederiksborg Amt og Søborg-Gilleleje,
Græsted-Maarum, Esbønderup-Nødebo og
Blistrup kommuner traf man forberedelser til
oprettelsen af et Fællesudvalg, der skulle stå
for den administrative planlægning i
forbindelse med sammenlægningen af de 4
kommuner samt finde løsninger på endnu
uafklarede spørgsmål.

Fællesudvalget kom til at bestå af 12
medlemmer fordelt med 3 fra hver kommune.
Sammensætningen blev følgende:

Søborg-Gilleleje:
Oluf Petersen
Martin Hansen
HE. Høg

Græsted-Maarum:
Ingemann Kvisgaard
Jørgen Wedfall
K.A. Kofoed
Blistrup:
Otto Jensen
Charles Petersen
Ortved Rasmussen

Esbønderup-Nødebo:
Ernst Petersen
Harald Alsing
Hans Frederiksen
Det konstituerende møde blev afholdt d. 26.
marts 1969 med nedsættelse af følgende
arbejdsudvalg: Kulturelt udvalg,
Socialudvalg, Økonomiudvalg og Teknisk
udvalg. Kommunesekretæren i Blistrup
Henning G. Johansen blev med 7 stemmer
mod 5 valgt som kommende administrativ
leder (kommunaldirektør) i fælleskommunen,
mens kommunesekretæren i EsbønderupNødebo Svend Pilegaard fik stillingen som
sekretariatschef, der var en nyskabelse. Svend
Pilegaard blev samtidig stedfortræder for den
administrative leder og fik lidt senere titlen
økonomichef
På Fællesudvalgets næste møde d. 24. april
lykkedes det at finde frem til den geografiske
placering af de nye tjenestegrene, der skulle
underlægges de respektive politiske udvalg.
Socialforvaltningen blev placeret i Græsted,
Teknisk forvaltning i Esrum, Kulturel
forvaltning i Gilleleje, Økonomisk forvaltning
ligeledes i Gilleleje, mens Skattevæsenet blev
lagt i Blistrup. Afdelingerne fik til huse i de
gamle sogneråds kommunekontorer.
På mødet d. 24. april var også spørgsmålet
om navngivningen af fælleskommunen.
Søborg-Gillelejes medlemmer foreslog
Gilleleje, mens Esbønderup-Nødebo og
Græsted-Maarum begge gik ind for navnet
Gribskov. Ortved Rasmussen fra Blistrup
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stillede forslagene: Nordenskov kommune
eller Nordskov kommune.
Den efterfølgende afstemning gav resultatet:
Gilleleje 5 stemmer, Gribskov 6 stemmer og
Nordskov 1 stemme. Udover de 3
repræsentanter for Søborg-Gilleleje må vi gå
ud fra, at det var Otto Jensen og Charles
Petersen fra Blistrup, der også støttede navnet
Gilleleje. Konklusionen indført i
Fællesudvalgets forhandlingsprotokol blev:
"Da der ikke opnåedes fuld enighed om
navngivningen, forelægges sagen for
Frederiksborg Amtsråd."
Af referatet fra Fællesudvalgets næste møde
d. 28. maj fremgår det imidlertid, at Esbøn
derup-Nødebo sogneråds repræsentanter
indgav protest mod de oplysninger, der var
blevet forelagt for Frederiksborg Amtsråd
vedrørende navngivningen af fælleskom
munen. Desværre er det ikke lykkedes at
finde kopi af brevet til amtet i kommunens
arkiv, men af referatet fra Fællesudvalgets
næste møde d. 23. juni fremgår det, at
Esbønderup-Nødebos protest er afsendt
dagen efter, at udvalget d. 12. maj modtog
svar fra Frederiksborg Amt vedrørende
navngivningsspørgsmålet. Heri meddeles det,
at amtsrådet i sit møde d. 6. maj har vedtaget
at gå ind for Gilleleje, som navnet på den nye
fælleskommune.
På møde afholdt d 7. juli stillede EsbønderupNødebos repræsentanter derfor forslag om, at
skrivelsen til amtsrådet blev trukket tilbage.
Sagen endte med afstemning, hvor resultatet
blev 6-6. En anden afstemning fik samme
udfald. Der er ingen tvivl om, at fronterne nu
var trukket skarpt op. Søborg-Gilleleje og
Blistrups repræsentanter ønskede ikke at
trække skrivelsen til Frederiksborg Amt
tilbage, mens Græsted-Maarum holdt med
Esbønderup-Nødebo, der havde rejst sagen. I
erkendelse af, at man ikke kunne nå en
afgørelse, blev det besluttet at foretage
lodtrækning, der faldt ud til Søborg-Gilleleje
og Blistrups fordel. Der blev ikke foretaget

yderligere i forbindelse med skrivelsen til
amtet.
Efter mødet d. 7. juli fik de fire sogneråd
fremsendt vilkår for sammenlægningen til
underskrift. På det følgende fællesudvalgs
møde d. 14. august afleverede SøborgGilleleje og Blistrup kommuner dokumentet
med påtegning, mens Græsted-Maarum og
Esbønderup-Nødebo kunne meddele, at
sognerådene havde vedtaget ikke at skrive
under. Dernæst stillede Harald Alsing fra
Gadevang i Esbønderup-Nødebo følgende
forslag. "Da man oprindeligt aftalte, at
fælleskommunen ikke skulle navngives efter
nogen af de bestående kommuner, foreslås at
navnet Gilleleje udgår af vilkårsdokumentet
og erstattes med det navn, der ved afstemning
fik flertal (d.v.s. Gribskov) og foreslår
endvidere at forhandlingerne under denne
forudsætning fortsættes, og man samtidig
udskyder spørgsmålet om placeringen af
administrationsbygningen til den nye
kommunalbestyrelse."
Oluf Petersen påpegede, at Søborg-Gilleleje
sogneråd havde underskrevet vilkårsdoku
mentet og afviste derfor Harald Alsings
forslag med henvisning til beslutningen i
mødet d. 7. juli. Referatet slutter med en
bemærkning om, at samtlige sogneråds
medlemmer i de fire kommuner far tilsendt
udskrift af protokollen.

Lokale diskussioner.
Ude omkring i sognene fortsatte diskus
sionerne med uformindsket kraft. Det var
ikke kun navnespørgsmålet, der optog
sindene, men også tilhørsforholdet til den nye
fælleskommune.
I Maarum sogn havde der længe været
diskussioner om, hvorvidt man skulle søge at
komme til Helsinge eller blive sammen med
Græsted. Kagerup i den vestlige del af sognet
ønskede fra starten sammenlægning med
Helsinge, men først da Maarum-folkene blev
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klar over, at tyngdepunktet i den østlige fæl
leskommune ikke kom til at ligge ved Græ
sted, men snarere længere nordpå, søgte man
kontakt med Kagerup Borgerforening.
Sammen udarbejdedes en skrivelse til Fælles
udvalget for Helsinge Kommune, hvori man
viste interesse for Maarum sogns optagelse i
denne kommune. I september var forhandlin
gerne faldet på plads. Det lykkedes at lave en
aftale på trods af, at Maarum sogn nærmest
brækkede over i to dele på spørgsmålet.
I Blistrup modtog sognerådet 565 underskrif
ter fra borgere, der ønskede afstemning om
sammenlægning med Helsinge eller SøborgGilleleje. Sognerådet indvilgede i at holde
afstemningen, og den 23. oktober gik man til
valg med 3 muligheder:

A. Sammenlægning med Helsinge
storkommune.
B. Sammenlægning med Søborg-Gilleleje
kommune.

C. Kommunalreformkommissionensforslag
(sammenlægning af 4 kommuner med visse
justeringer, bl. a. Maarum sogns placering i
Helsinge Kommune og Nødebo sogns i
Hillerød Kommune).
Af de 1038 stemmeberettigede afgav 533
deres stemme (51,4%). Fordelingen på de tre
forslag blev:
A. 264 stemmer.
B. 150 stemmer.
C. 119 stemmer.
Sognerådet opfattede ikke resultatet som
noget klart signal, især ikke med den lave
valgprocent. Med 4 stemmer vedtog Blistrup
sogneråd derefter på et ekstraordinært møde
at gå ind for sammenslutningen, som vi
kender den i dag, d.v.s. løsning C. 2 stemte
imod og 1 medlem undlod at stemme.

Beboerne bag den oprindelige
underskriftindsamling reagerede ved i en
skrivelse at påvise gamle historiske og
geografiske bånd, der knyttede Blistrup til
Helsinge-Valby og Vejby Tibirke. Brevet til
Blistrup sogneråd slutter:"...og sognerådets
flertal må kunne forstå, at nok har de magt til
at virke for Blistrup Kommunes tilslutning
mod øst - men historien vil aldrig glemme de
folkevalgte repræsentanter og øvrige
kommunalfolk, der svigtede flertallet af
sognebørnenes ønsker."

Trods lokale protester lå det i luften, at den
nye kommune skulle dannes ved inddragelse
af Søborg-Gilleleje, Blistrup, EsbønderupNødebo og Græsted-Mårum kommuner,
selvom der var usikkerhed med hensyn til
Nødebo og Maarum. Den 17 november 1969
bragte Frederiksborg Amts Avis et stykke
med overskriften "UNDREN OG
HÅBLØSHED I DE TO SOGNERÅD Søborg-Gilleleje, Blistfup, Esbønderup og
Græsted skal gå sammen, hedder det i forslag
til indenrigsministeren" fremsat af Kommunalreformkommissionen.
Sognerådsformand K.A. Kofoed, GræstedMaarum havde følgende bemærkninger til
avisen om sagen. "Nogen konkret aktion har
vi ikke tænkt på. Foreløbig vil sognerådet
drøfte forslaget, formentlig i morgen.
Forslaget undrer mig, fordi man holder fast
ved at dele kommunerne til trods for, at
kommunalreformen skulle stile efter
sammenlægning af udelte kommuner. Det
kommer også helt bag på mig, at Blistrup og
Søborg-Gilleleje har godkendt forslaget om at
skære Maarum og Nødebo fra. Det kan kun
skade en ny storkommune, at så store
områder skæres fra".
Sognerådsformand Hans Frederiksen i
Esbønderup-Nødebo havde følgende
kommentarer: "Jeg kan ikke tænke mig andet,
end at vi må holde op med at stritte imod.
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Personligt finder jeg det i hvert fald håbløst at
søge at holde sammen på kommunen mere".
Oluf Petersen, formand for sognerådet i
Søborg-Gilleleje, udtalte til avisen: "Nu må vi
se at komme i gang med forhandlingerne......
Det er rigtigt, at vi er gået ind for kommis
sionens sidste forslag, trods den hårde beskæ
ring i syd. Vi havde ingen anden udvej, fordi
de to kommuner var sprunget fra. En
afstemning kunne ikke give flertal for, at
Søborg-Gilleleje gik imod en deling."
Udtalelsen er ikke helt entydig, men skal
formodentlig forstås således, at Oluf Petersen
havde opfattet situationen i Maarum og
Nødebo sogne derhen, at der var overvejende
stemning for at komme til Helsinge og
Hillerød. For Nødebos vedkommende viste en
folkeafstemning dog det modsatte. Den sidste
bemærkning om, at en afstemning i SøborgGilleleje ikke ville give flertal for at opfordre
kommunalreformkommissionen til at opgive
udskillelsen af Nødebo og Maarum sogne,
viser antagelig, at Søborg-Gilleleje var
interesseret i at fa reduceret indbyggerantallet
i de to kommuner med henblik på valget til
den kommende kommunalbestyrelse.

I Blistrup var holdningen antagelig den
samme. I hvert tilfælde udtalte sogneråds
formand Charles Petersen til avisen, at man
ikke havde bemærkninger til udskillelsen af
Nødebo og Maarum sogne.

Fællesudvalget genoptager
forhandlingerne.
Efter 3 1/2 måneds pause var det trods det
dårlige forhandlingsklima nødvendigt at
genoptage drøftelserne i Fællesudvalget for at
forsøge at opnå enighed i navnesagen. Den 8.
december blev uden dagsorden indkaldt til
møde i Esrum. Emst Petersen, EsbønderupNødebo foreslog, at det nye navn skulle være
Græsted-Gilleleje, mens Oluf Petersen
fastholdt navnet Gilleleje. Forslagene blev sat
til afstemning.Den endte 6-6. Man enedes

herefter om, at sagen skulle forelægges de
respektive sogneråd til afgørelse.

Med dette pusterum i uenighederne var der
skabt mulighed for at tage drøftelsen af
vilkårsdokumentet om sammenlægningen
frem igen. De nødvendige rettelser blev
foretaget i fællesskab, men de steder, hvor
kommunens navn skulle stå, skrev man ikke
noget (vilkårene er aftrykt bagerst i hæftet).
Selvom man tidligere havde bestemt, hvor de
forskellige forvaltninger skulle placeres,
foregik der sideløbende en diskussion om,
hvor en fremtidig fælles administationsbygning kunne ligge. På mødet d. 8. decem
ber fremsatte sognerådsformand K. A.
Kofoed, Græsted-Maarum ønske om at
administrationens placering blev fastlagt og
foreslog, at der udpegedes en byggeplads
nord for Græsted lige ved "BøgebjergSvinget".
Sognerådsformand Oluf Petersen sagde: "at
Søborg-Gilleleje sogneråd fastholder sit ønske
om, at det overlades til den kommende kom
munalbestyrelse at tage bestemmelse om
sagen".
Sognerådsformand Charles Petersen mente
"for Blistrups vedkommende, at tidspunktet
for en stillingtagen er for langt fremskredet
indenfor denne valgperiode". De to sidste
udtalelser peger i samme retning: man ville
vente til efter valget, hvor de politiske forhold
måske var mere gunstige for at få en placering
af administrationsbygningen, der passede
Søborg-Gilleleje og Blistrup bedre.
Fællesudvalget trak nu for alvor i arbejdstøjet
og fik fra januar til marts 1970 på 4 møder
med alenlange dagsordener behandlet de
sager, som skulle på plads inden skærings
datoen 1. april. Det var den overordnede
struktur, der nu skulle detaljeres ved ændrin
ger i sagsområder og gennem personaleroke
ringer. Den praktiske sammenlægning af de 4
sogneråds tjenestegrene til fælles enheder var
i sig selv en vanskelig og tidskrævende
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opgave, der krævede en stor arbejdsindsats af
personalet.
Hertil kom en række sager fra de enkelte
sogneråd, som man ønskede færdigbehandlet
inden sammenlægningen. Hvorvidt de blev sat
på dagsordenen af flygt for, at de ikke kunne
forventes gennemført i den nye kommunal
bestyrelse, er vanskeligt at afgøre. Når det
drejer sig om kommunale tilsagn om støtte til
opførelsen af idrætshaller, må der dog ligge
en form for aftale bag. I Fællesudvalgets
møde d. 12. januar 1970 vedtog man således
på foranledning af Frederikdborg Amt, at
godkende støtteordninger til køb af grunde i
Blistrup, Gilleleje og Græsted til brug for
opførelsen af idrætshaller.
Efter det mislykkede forsøg på mødet d. 8.
december om at nå til enighed i navnesagen
behandlede Fællesudvalget ikke spørgsmålet
mere. Derfor besluttede kommunalreform
kommissionen at indstille til Indenrigsmini
steriet, at den nye kommune skulle hedde
Græsted-Gilleleje og bestå af Søborg-Gilleleje
og Blistrup kommuner samt Græsted og
Esbønderup sogne. Ministeriet meddelte
afgørelsen til sognerådene i brev af 10.
februar 1970. Med hensyn til navnet blev dog
indføjet den bemærkning, at "...det pålægges
den pr. 1. april 1970 tiltrædende kommunal
bestyrelse for den nye kommune at tage
spørgsmålet om kommunens navn op til
fornyet overvejelse, når placeringen af
kommunens administration er afgjort." Denne
skrivelse kan med rette opfattes som vor
kommunes dåbsattest og er derfor aftrykt
bagerst i hæftet.

Valgkampen og kommunalvalget
d. 3. marts 1970.
Ved siden af møderne i Fællesudvalget og
afviklingen af arbejdet i de gamle sogneråd fik
politikerne snart andet at tænke på.

Kommunalvalget d. 3. marts nærmede sig.
Den kommende fælleskommune var med sine
18 lister og 109 kandidater blandt de steder i
landet, hvor der var flest valgmuligheder.
Venstre (D) havde lokallister i Blistrup,
Esbønderup, Gilleleje, Græsted og Søborg,
hvilket også var tilfældet for Det radikale
Venstre (B) dog med fællesliste for SøborgGilleleje. Socialdemokratiet (A) opstillede i
Blistrup, Græsted, Gilleleje og Esbønderup,
mens Det konservative Folkeparti (C) havde
fællesliste for Blistrup, Esbønderup og
Græsted, hvortil kom en liste, der dækkede
Søborg-Gilleleje. Socialistisk Folkeparti (F)
havde en fællesliste for hele området, mens en
Tværpolitisk Borgerliste opstillede i Gilleleje
(H). Endelig var det muligt at stemme på
Esbønderup Borgerliste (Q).

De mange lister afspejler den splittelse, der
var mellem sognene. Frederiksborg Amts
Avis beskrev meget rammende forholdene i
sin "Orientering om kommunalvalget" d. 1.
marts med udtalelsen: "Med tre sognerådsformænd som spidskandidater, en tvangssam
menlægning, tvangsafkortning af to af kom
munerne og meget modstridende meninger
om navn og centerplacering, er der lagt op til
et særdeles spændende kommunevalg i
Græsted-Gilleleje."
De mange lister gav journalisten problemer
når det drejede sig om at få valgudtalelser fra
de enkelte partier. Derfor blev der trukket lod
mellem spidskandidaterne på listerne indenfor
hver gruppe. Journalisten stillede følgende
spørgsmål: "Er De villig til at gå på kompro
mis for at forhindre, at spørgsmålene om
navnet og administrationens placering endnu
engang skal skabe splittelse? Hvad mener De i
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øvrigt, kommunen bør hedde, og hvor bør
dens center placeres?".
I det følgende skal gengives uddrag fra
svarene.

Ove Jensen, Socialdemokratiet i Græsted:
"Det bliver måske ikke helt de samme
mennesker som hidtil, der kommer til at
behandle spørgsmålene angående navnet og
administationens placering, så forhåbentlig
smutter der lidt mere fornuft med. Det ville
være ønskeligt. Ingen er vel imponerede af de
resultater, sammenlægningsudvalget har faet
ud af det.
Hvad navnet angår har jeg helt fra begyndel
sen foreslået Græsted-Gilleleje, men det blev
dengang fejet af bordet af administrationen.
Man måtte ikke bruge dobbeltnavne. Det gør
man andre steder, så det kan vi vel også her,
og jeg finder det rigtigt, at det er de to største
byer indenfor området, der er nævnt i navnet.
Desuden er mere end 2/3 af hele området
under Græsted postdistrikt."

Jørgen Wedfall, Det konservative Folkeparti,
Græsted udtalte: "Politik er - som bekendt det muliges kunst, og i et demokrati vil et
kompromis ofte være den eneste mulighed for
en løsning af et problem. Jeg er for mit eget
vedkommende indstillet på at søge alle udveje
prøvet for at tilvejebringe en fornuftig løsning
på såvel spørgsmålet om den ny kommunes
navn som placeringen af den kommunale
administration.
Personlig finder jeg navnet Græsted-Gilleleje
udmærket, men jeg vil ikke lægge mig fast på
dette navns bibeholdelse, idet jeg fortsat
mener, at et neutralt navn - helst med
historisk baggrund - også bør kunne komme i
betragtning, såfremt der står bred enighed bag
et sådant navn."
Vemer Refsgård Henriksen, Det radikale
Venstre, Raageleje: "Administrationen
behøver nødvendigvis ikke at ligge midt i en
by, så der må kunne findes en plads mellem
Græsted og Gilleleje. Området er jo i stor

udvikling med mange tilflyttere...-Jeg mener
at navnet Græsted-Gilleleje ville være en god
kompromisløsning."
Willy Christiansen, Socialistisk Folkeparti,
Gilleleje sagde: "Spørgsmålet om
storkommunens navn og administationens
placering har som bekendt delt
sammenlægningskommuneme i to lejre.
Denne situation finder SF's kandidater
uholdbar, da den nemt kan forhindre det
samarbejde, som er nødvendigt for at få den
ny storkommune til at fungere...spørgsmålet
om navn må underkastes en fornuftsbetonet
debat, inden endelig stilling tages. - Med
hensyn til administrationens placering vil vi
foreslå, at man i nogle år prøvekører den
vedtagne ordning for at finde ud af, om denne
administrationsform kan yde borgerne en
tilfredsstillende service."

Lene Bergmann-Hansen, Den upolitiske
Borgerliste i Esbønderup: "Jeg synes, at
Esrum vil være det korrekte navn for
storkommunen, både historisk og praktisk
set. Det er et kort navn, der er let at huske.
Hvad administrationens placering angår, så
ligger Græsted jo nærmest kommunens midte,
og jeg synes personligt denne placering ville
være den mest ideelle, men skal det komme
an på et kompromis vil en placering mellem
Græsted og Gilleleje være ganske god."
Oluf Petersen, Venstre, Gilleleje:
"Kommunens administration bør i overens
stemmelse med kommunalreformens mening
og efter almindelig praksis placeres ved den
største by Gilleleje. Meget taler for at anbrin
ge administationscentret syd for byen; men
det har ingen hast med at træffe endelig
afgørelse herom, bl. a. fordi en forudgående
planlægning i flere henseender er nødvendig. Kommunens navn bør i overensstemmelse
med ovennævnte være "Gilleleje"; men på det
punkt kan det måske blive nødvendigt med et
kompromis."
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Henning Madsen, Den tværpolitiske Borger
liste i Gilleleje: "De hidtidige sammenlæg
ningsforhandlinger kan ikke siges at være gået
i den allerbedste atmosfære. Det er imidlertid
forståeligt, at hvert enkelt sogneråd har
forsøgt at placere sig bedst muligt - hvad der
simpelthen har været deres pligt over for de
vælgere, de repræsenterer. - Ligesom hele
reformen bygger på fremtiden, skal
administrationens placering også gøre det. Jeg
vil lægge større vægt på de udviklingsmæs
sige prognoser og muligheder end på en
øjeblikkelig rent geografisk udmålt beliggen
hed.... Storkommunens navn er knyttet til
administrationens placering, men jeg er bange
for store vanskeligheder på dette punkt, hvor
det rent følelsesmæssige spiller ind. Et
kompromis kan blive nødvendigt, men det
kan blive svært at finde et neutralt navn som
forudsætning for et sådant kompromis. - Men
når uret den første april er faldet i slag, er det
ethvert kommunalbestyrelsesmedlems pligt at
se ud over de gamle kommunegrænser og
arbejde for helheden."

Udtalelserne er i de fleste tilfælde formuleret
blødt, som det er almindeligt i en valgkamp.
Tilsyneladende var der nu en vis opbakning til
navnet "Græsted-Gilleleje", men dette var jo
heller ikke længere politisk sprængstof, fordi
Indenrigsministeriet havde truffet en
beslutning i sagen. Oluf Petersen stod stadig
for de mest rabiate synspunkter, men mente
dog, at det i navnesagen var nødvendigt med
et kompromis vel vidende, at ministeriet
havde gennemtrumfet en afgørelse ved at
fastsætte navnet til "Græsted-Gilleleje".
Beslutningen kunne kun ændres, hvis place
ringen af en kommende administrations
bygning kunne begrunde det. Netop i denne
forbindelse udtalte Oluf Petersen, at det ikke
hastede med at finde en løsning. Reelt set
havde man jo også faet placeret den vigtige
økonomiske forvaltning med tilhørende
borgmesterkontor i Gilleleje.

Fredriksborg Amts Avis d 1/3 1970

VALGET den 3. MARTS
Ved at folfetttafvvBic atommar atta på at polmak parti. I Bil'•trup. Eabaodtrup, Onwtod o« flatorraiUelajt tor vt dat lam-

ma vad kotnmunwalcac dao 1 marta.

Men vi stemmer på

LISTE B
Det radikale Venstre
Frederiksborg Amts Avis d 2/31970
Der blev gjort meget for at få vælgerne til
stemmeurnerne. Den 1. marts havde
Amtsavisen således en rubik med titlen
"Venstres kørsel til valget" :Græsted Venstre
vil på valgdagen arrangere kørsel for dem, der
har svært ved at komme og afgive deres
stemme. Man kan ringe på Græsted nr. 89
eller Smidstrup 11 y. Men man kan også ringe
på samme numre, hvis koen skal kælve, soen
fare, eller noget tredie forhindrer den pågæl
dende i at komme - ingen må blive hjemme der kan rekvireres en afløser."
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Frederiksborg Amts Avis d. 1/3 1970
Dette tilbud om kørsel blev på valgdagen me
re aktuelt end de fleste havde forestillet sig,
men af en helt anden grund. Natten mellem d.
2. og 3. marts hærgede en snestorm Nord
sjælland, der på valgdagen skabte trafikale
problemer i morgen og formiddagstimeme.

Men hvordan gik det så?
Liste
Liste
Liste
Liste
Liste

A fik
B fik
C fik
D fik
H fik

1574 stemmer og 6 mandater
297 stemmer og 1 mandat
971 stemmer og 4 mandater
1878 stemmer og 7 mandater
356 stemmer og 1 mandat

nuværende sognerådsmedlemmer (fra de
gamle sognekommuner) fik ikke genvalg."
Nu fulgte langvarige forhandlinger om
borgmesterposten og konstitueringen af den
ny kommunalbestyrelse. Det endte med at
Oluf Petersen blev valgt til borgmester med
10 stemmer mod 9 til K.A. Kofoed. Bag
valget lå en opsplitning af kommunalbesty
relsen i to grupper, der for de borgerlige
partiers vedkommende gik helt på tværs af
partiskellene. De to grupperinger havde:

Den 5. marts beskrev Amtsavisen mandat
fordelingen på følgende måde: "De radikale
og Gillelejes tværpolitiske Borgerliste kom til
at koste Venstre et mandat i Græsted-Gilleleje
Kommune. Der var tippet otte Venstrekandidater, men det blev til syv Venstrefolk
med sognerådsformand Oluf Petersen,
Gilleleje i spidsen tæt fulgt af
sognerådsformand K.A. Kofoed, Græsted.
Syv nye kandidater blev valgt og ni

Frederiksborg Amts Avis d. 2/3 1970
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Gruppe 1
Ove Jensen (A)
Vilhelm Nielsen (A)
Emst V. Petersen (A)
Preben Funck Petersen (A)
Mogens Madsen (A)
Kristine Knudsen (A)
Hans E. Høg (C)
Henning Madsen (H)
Oluf Petersen (V)
Thomas Bjememark (V)

Hjemsted
Græsted
Gilleleje
Esbønderup
Blistrup
Græsted
Gilleleje
Gilleleje
Gilleleje
Gilleleje
Gilleleje

Hjemsted
Gruppe 2
Græsted
Otto Jørgensen (B)
Græsted
Jørgen Wedfall (C)
C. G. Gundorph-Jørgensen(C) Sodemark
Normann Dahl (C)
Blistrup
Charles Petersen (V)
Blistrup
Niels Bent Larsen (V)
Græsted
Ejnar Lundbak (V)
Søborg
Carl Gustav Pedersen (V)
Esbønderup
K.A Kofoed (V)
Græsted

De tre borgerlige Gillelejefolk og Gillelejes
tværpolitiske Borgerliste havde slået sig
sammen med Socialdemokratiets 6 mandater
til et bæredygtigt flertal.
Det gamle nag mellem Gilleleje og Græsted
med Esbønderup kunne selv efter valget ikke
rummes indenfor venstres og de konserva
tives rammer. Gillelejeme havde fået borg
mesterposten og flertallet, men det vides ikke,
hvor høj en pris, man måtte betale til Social
demokratiet, der havde en mere afslappet
holdning til de gamle stridsspørgsmål.

Efter valget i 1970 skete visse person
ændringer i kommunalbestyrelsen.

1 1972 udgik Henning Madsen (H). Han
afløstes af Egon Frederiksen.
1 1973 udgik Ejnar Lundbak (V) og Preben
Funk Petersen (A).
I deres sted indtrådte Anders Svendsen og
Hans Erik Andersen.

Esrum fortsatte kampen.
Som det fremgår af partiudtalelseme før
valget opstillede en Borgerliste i Esbønderup.
Den gik ind for, at den fremtidige kommune
skulle hedde Esrum.
I den tilbageværende del af EsbønderupNødebo kommune, der før sammenlægningen
havde haft næsten liger så mange indbyggere
som Græsted-Maarum og Søborg-Gilleleje,
følte man sig forbigået ved navngivningen.
Der blev derfor iværksat en underskrifts
indsamling, med det resultat at 237 personer,
hvoraf de fleste kom fra Esrum, Esbønderup,
Skovhusene og Villingerød, opfordrede den
nye kommunalbestyrelse til at give
storkommunen navnet Esrum. Når det
drejede sig om at finde argumenter for netop
dette navn, var opfindsomheden stor:

VALGDAG
i BLISTRUP
I anledning af det sårdeles overraskende in dativ, som Inatallatar

Normann Dahl har taget ved at erklare alg selv som eneste chance
til liste C i Blistrup, har for repi «sentallón i Grasled-Gllleleje Kom
mune. enaker Dtr. Konservative Vælgerforening i Blistrup at under
strege, at den er uden forhåndskendskab til annonceringen og ikke står

bag den, hverden 1 ånd ord eller ekonomi.
Vort ord til vxigcme cr. Slem på liste C — stem personligt efter

Derea overbevisning.

Bedyrelsen.

Frederiksborg Amts Avis d. 3/3 1970

Desværre er det i første omgang ikke
lykkedes atfinde valgannoncer fra
Gillelelejes Tværpolitiske Borgerliste,
Socialdemokratiet og Socialistisk
Folkeparti.
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GRÆSTED-GILLELEJE KOMMUNALBESTYRELSE 1973

På trappenfra venstre:
Karl Gustav Petersen (V), C. G. Gundorph Jørgensen (C), Jørgen Wedfall (C), Bent Larsen (V),
Vilhelm Nielsen (A), Hans Erik Andersen (A), Henning G. Johansen, Otto Jørgensen (B),
Normann Dahl (C), OlufPetersen (V), Anders Svendsen (V).
Iforreste række fra venstre:
KA. Kofod (V), Mogens Madsen (A), Charles Petersen (V), Kristine Knudsen (A), Egon
Frederiksen (H), Ernst Petersen (A), Ove Jensen (A).
Fraværende medlemmer vedfotograferingen:
Thomas Bjernemark (V) og H.E. Høg (C).

"Esrom d. 20/4-70.
Til kommunalbestyrelsen.

Undertegnede tillader sig hermed på
underskrivernes vegne - at fremsende forslag
til et fremtidigt navn på storkommunen.
Et neutralt navn Esrom, som er meget
historisk, og som stadig er kendt i dag langt
udover landets grænser. Det historiske går
meget langt tilbage, idet det nævnes i Jesus
slægtsregister, idet den ottende person i lige
linie fra Abraham hed Esrom. Da biskop Eskil
i ca. 1154 byggede et kloster, er tanken
nærliggende, at han har opkaldt dette efter en
bibelsk person. Ligeledes er det sikkert, at
byen har fået navn efter klostret og Esrom Sø
kendes af alle her i landet.
Så vidt vi kan se, er der meget forhistorisk,
der taler for navnet Esrom på vor

storkommune. At navnet i dag er kendt ud
over hele Europa og Amerika - har ikke
mindre betydning i så henseende, idet et
område, som vor storkommune dækker, er et
udpræget turistområde og en stor del af
kommunens beboeres indtægt stammer ffa
turister.
Så har vi endnu en grund til at navnet Esrom
er det rigtige, idet ostebranchen ofrer
millioner af danske kroner på at gøre navnet
Esrom kendt, ved at reklamere for osten af
samme navn( den har forøvrigt fået navnet af
historiske grunde), som i øvrigt i år er kåret
som årets ost, da det er den mest
eksporterede ost.
Endelig er navnet, som før omtalt, neutralt,
idet der ikke før har eksisteret en kommune
med det navn.
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Navnet er kort og klart, og fejltagelser kan
ikke ske, hvilket er de betingelser
Kommunalreformkommissionen har stillet,
yderligere et argument for, at navnet Esrom
er det rigtige.
Idet jeg håber på kommunalbestyrelsens
velvillighed overfor forslaget, skal jeg lige
bemærke, at det er et forslag, et godt forslag,
som har tilhængere i hele kommunen.
Må det lige være mig tilladt at ønske
kommunalbestyrelsen held og lykke
fremover."
(Erik Levin)

Indlægget fra borgerne i Esbønderup sogn
blev det sidste i debatten om kommunens
navn.

kommunekontorer og delt administration,
såføler man stadig, at der er noget tilbage".
(Soborg)
"Detfungerer meget godt ftu. Måske lidt
gnidninger i enkeltsager".
(Gilleleje)
"Det er gået ganske godt, dog kunne man
ønske en bedre ældreforsorg. Jeg går stadig
indfor små enheder".
(Esbønderup)

"Jeg har påfornemmelsen, at alt lidt efter
lidt trækJæs til Gilleleje".
(Græsted)

Hvad mener man nu?

"De små kommuner havde næppe klaret de
storeopgaver så godt".
(Alme)

Den nye Græsted-Gilleleje Kommune blev til
under store fødselsvanskeligheder. Men
hvordan ser befolkningen 25 år efter på
storkommunen?

Tilsidst blev vore telefonkontakter spurgt om,
hvilke følelser de nærer over for det nuvæ
rende kommunale fællesskab i sammenligning
med fortidens tilhørsforhold.

I interviewene pr. telefon stillede vi
spørgsmålet: Hvad mener du om de
resultater, der er nået? "Vi ser i dag med lidt
andre øjne på storkommunen" var
hovedsvaret.

Næsten samstemmende lyder svaret: Vi kan
lide at bo her, men vor tilknytning til egnen er
ikke bestemt af kommunenavn eller
kommunestørrelse.

Vi bringer uddrag fra udtalelserne, der også
indeholder andre synspunkter:
"Resultatet er bedre endfrygtet økonomien hænger sammen".
(Græsted)

"Sommerhusudstykningeme drev
ejendomsskatterne op - til skade
for landbruget".
(Græsted)
"Det var utrolig kort tid, der gikfør
menigmand glemte problemerne. Det kan
skyldes, at man har bibeholdt de gamle
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INDENRIGSMINISTERIET
Christiansborg Slotsplads 1. 1218 K. - Tlf. (01) 11 69 00 - Giro 12 55 00

. februar 1970.

K.kt. j.nr. 1970/l-14o5/2-25.

København, den

Under dags dato har man tilskrevet kommunalreformkommissionen
således:
”1 skrivelse af 21. januar 197o (SS. nr. 121 KRK. j.nr. K. 12oo/197o)

har kommunalreformkommissionen indstillet, at et af kommunalbestyrelserne
i Blistrup, Søborg-Gilleleje, Esbønderup-Nddebo og Græsted-Mårum kommuner

vedtaget udkast til vilkår for sammenlægning pr. 1. april 197o af Blistrup
og Søborg-Gillele je* kommuner, Esbønderup sogn af Esbønderup-Nødebo kom
mune og Græsted sogn af Græsted-Mårum kommune godkendes med de ændringer

og tilføjelser, som er anført i det af kommissionen udarbejdede ændringsfor

slag af 21. januar 197o til vilkårene.
Kommissionen har oplyst, at vilkårsudkastet er tiltrådt af samtlige

bestyrelser, idet der dog ikke har kunnet opnås enighed om navnet på den
nye kommune. I sit møde den 18. december 1969 vedtog kommissionen at ind
stille til indenrigsministeriet, at kommunen benævnes ”Græsted-Gilleleje’’,
men således, at der samtidig optages en bestemmelse i vilkårene, hvorefter

det pålægges den pr. 1. april 197o tiltrædende kommunalbestyrelse for den

nye kommune at tage spørgsmålet om kommunens navn op til fornyet over
vejelse, når placeringen af kommunens administration er afgjort.
I denne anledning tiltræder indenrigsministeriet kommunalreformkommis^
sionens indstilling i medfør af § 13 i lov om revision af den kommunale ind

deling, jfr. lovbekendtgørelse nr. 86 af 24. marts 1969, herunder at den

nye kommune benævnes 'Græsted-Gilleleje kommune”.

Indenrigsministeriet har underrettet Blistrup sogneråd, Søborg-Gille•

leje sogneråd, Esbønderup-Nødebo sogneråd, Græsted-Mårum sogneråd, Frede
riksborg amtsråd, Fællesudvalget for den nye Helsinge kommune og fælles

udvalget for den nye Hillerød kommune om ændringerne og tilføjelserne.”
Hvilket heirved meddeles.
Vilkårene for sammenlægningen er herefter ændret i overensstemmelse
./. med kommunalreformkommissionens vedlagte ændringsforelag af 21. januar 197o
P.M.V.

Blistrup sogneråd.
In 00-67

1I FEB. 197 0
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Blistrup og Søborg-Gilleleje kommuner samt Esbønderup sogn af Esbønderup-Nødebo

kommune_og_Græsted_sogn^af_Græeted-Maarum_kommune1_alle^i_Frederiksborg^Amt____

§ !•
Fra 1. april 197o at regne sammenlægges Blistrup kommune, Esbønderup sogn,
Græsted sogn og Søborg-Gilleleje kommune i Frederiksborg Amt til een kommune,

der b enævne s

kommune •

Der sker ved sammenlægningen ingen sndringer i den kirkelige inddeling.

§ 2.
Til at forberede sammenlægningen af det i § 1 nævnte aammernmgningnnmy&de

nedsættes et fællesudvalg, bestående af 12 medlemmer, hvoraf hver kommune udpe
ger J medlemmer. For hvert medlem vælges tillige en stedfortræder, der indkal
des til at give møde i det pågældende medlemB forfald.
Fællesudvalget vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Fællesudvalget kan nedsætte arbejdsudvalg bestående af 4 medlemmer, der
vælges af og blandt hver enkelt kommunes repræsentanter i fællesudvalget.

Fællesudvalgets udgifter fordeles af fællesudvalget på de fire kommuner i
forhold til disses indbyggertal i sammenlægningsområdet.

§ 5.
Personer, der den 5- september 1969 har den i § 2 i loven om kommunal ind
komstskat omhandlede tilknytning til eller inden den 1. april 197o efter lovens
§ 2, stk. 5, opnår en sådan tilknytning til en af de af sammenlægningen omfat

tede kommuner, svarer for tiden fra den 1. april til den Jl. december 197o uanset
sammenlægningen fortsat kommunal indkomstskat efter de for den hidtidige kommune
(skattekommune) gældende regler.
Efter indstilling fra fællesudvalget træffer kommunalbestyrelserne i de af

kommunesammenlægningen omfattede kommuner snarest beslutning om et eventuelt

nærmere kommunalt samarbejde i tiden forud for den 1. april 197o vedrørende de
kommunerne påhvilende kildeskatteopgaver, jfr. herved indenrigsministeriets cir
kulære nr. 81 af Jo. april 1969 om kildeskattens administration i kommuner, der
sammenlægges pr. 1. april 197o.
Medmindre anden beslutning er truffet i henhold til nævnte cirkulære af
Jo. april 1969» foretages den del af arbejdet med ansættelsen af forskudsskatte

grundlaget for indkomståret 197o, som falder før den 1. april 197°> i hver af de
af sammenlægningen omfattede kommuner for sig efter de herom gældende almindeli
ge regler.
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- 2 Såfremt beslutning om nedsættelse af en fælles ligningskommission som an

ført under pkt. 5 i nævnte cirkulære af 3o. april 1969 ikke træffes, fungerer
de hidtil bestående kommunale ligningsmyndigheder (sogneråd/ligningskommissioner)
inden for deres respektive områder fortsat som kommunal ligningsmyndighed, ind

til ny ligningskommission i den nye kommuner er valgt og tiltrådt efter bestem

melserne i lov om kommunernes Btyrelse.
Kommunalbestyrelsen for hver enkelt af de af sammenlægningen omfattede

kommuner fastsætter for de personer, for hvilke vedkommende kommune er skatte

kommune efter stk. 1, udskrivningsprocenten og personfradrag for kalenderåret

197o efter de i lovgivningen indeholdte almindelige regler. Udskrivningsprocen
ten i hver enkelt af de hidtidige kommuner fastsættes herved på grundlag af det
beløb, der efter vedkommende kommunes budget skulle udskrives som kommunal ind

komstskat for regnskabsåret 197o-71*
Personer, der i tiden fra den 1. april til den Jl. december 197o efter

§ 2, stk. 5, i loven om kommunal indkomstskat opnår den i lovens § 2 nævnte til
knytning til den nye kommune, svarer for kalenderåret 197o kommunal indkomstskat
til den nye kommune som skattekommune med samme udskrivningsprocent og efter

samme personfradrag, som er fastsat for kalenderåret 197o for den af de af sam

menlægningen omfattede kommuner, hvis kommunekode vil gælde som den nye
kommunes midlertidige kommunekode.
Staten afregner over for den nye

kommune den del

af slutskatterne, der udgør kommunal indkomstskat og kirkelige afgifter for ka

lenderåret 197o af de i de foranstående to stykker nævnte skatteydere. Der til
kommer dog alene den nye

kommune en andel af summen af

de kommunale og kirkelige slutskatter vedrørende kalenderåret 197°, der hidrører

fra skatteydere for hvilke henholdsvis Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kom
muner efter stk. 1 har været skattekommune i 197°• Denne andel beregnes af kilde
skattedirektoratet senest i forbindelse med afregningen af slutskatterne.

Ved afgørelsen af, om den nye

kommune efter §§ 3

og 4 i lov om kommunal indkomstskat kan kræve andel i den en person til en anden

kommune pålignede kommunale indkomstskat for kalenderåret 197o, skal ophold i
tiden indtil den 31* marts 197o i sammenlægningsområdet regnes for ophold i den
nye
kommune•
De månedlige beløb, der af statskassen er udbetalt de af sammenlægningen om
fattede kommuner til foreløbig dækning af kommunal indkomstskat og kirkelige af
gifter for tiden indtil den 1. april 197o, anses ved den efter beregningen af

slutskatten for kalenderåret 197o stedfindende endelige afregning mellem stat og
kommune af kommunale indkomstskatter og kirkelige afgifter som udbetalt til den
nye

kommune•
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Den del af de af Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuner for januar

kvartal 197o oppebåme månedlige beløb, der herefter skal anses som udbetalt til
den nye

kommune, fastsættes af kildeskattedirektoratet

på grundlag af indhentede oplysninger om, hvor stor en andel af henholdsvis

Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuners indbyggere, der pr. 1. april 1969
havde bopæl inden for de områder, der overføres til
kommune•

§ 4*
åndele i selskabsskat, der som følge af et selskabs tilknytning til sam

menlægningsområdet ville tilfalde en af de af sammenlægningen berørte kommuner,
skal efter 1. april 197o tilfalde den nye

kommune.

§ 5.
Af de i sammenlægningsområdet beliggende faste ejendomme svares efter sam

menlægningen grundskyld, ejendomsskyld og dækningsafgift til

kommune•
§ 6.
Uanset sammenlægningen fastsætter kommunalbestyrelsen i hver enkelt af de
af sammenlægningen omfattede kommuner for skatteåret 197o-71 en grundskyldpromil
le gældende alene for ejendommene inden for den hidtidige kommunes område. Fast
sættelsen sker på grundlag af det beløb, der skulle udskrives som kommunal grund

skyld efter det for vedkommende enkelte kommune vedtagne budget for det pågæl
dende regnskabsår, jfr. herved bestemmelserne i § 2 i lov om beskatning til kom
munerne af faste ejendomme (lovbekendtgørelse nr. 384

23« juni 1969).

For skatteåret 197o-71 opkræves der tillægsgrundskyld inden for de enkel
te af sammenlægningen omfattede kommuners hidtidige område, såfremt der senest
samtidig med vedtagelsen af budgettet for vedkommende kommune for det pågældende

år er truffet beslutning herom efter bestemmelserne i § 24 i lov om beskatning
til kommunerne af faste ejendomme. Såfremt sådan beslutning er truffet, fastsæt
ter vedkommende kommunalbestyrelse størrelsen af tillægsgrundskyldpromillen ef
ter reglerne i nævnte lovs § 24» stk. 4* Fra og med skatteåret 1971-72 træffes
beslutning om opkrævning af tillægsgrundskyld i den nye

kommune efter bestemmelserne i lovens § 24«
§ 7Ejendomsskylden af de faste ejendomme svares som hidtil til de respektive

kommuner af ejendommenes fikseringsværdi, jfr. lov om beskatning til kommunerne
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af faste ejendomme- Ejendomsskylden svares til den nye
kommune med de for de hidtidige kommuner gældende ejendomsskyldpromiller, nedsat
i henhold til de i førnævnte lovs kapitel II indeholdte bestemmelser.
§ 8.
For skatteåret 197o-71 opkræves der inden for de enkelte af sammenlægnin

gen omfattede kommuners hidtidige område dækningsafgift efter bestemmelserne i
§§ 23 og 23 A i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, såfremt der
senest samtidig med vedtagelsen af budgettet for vedkommende kommune for det på

gældende år er truffet beslutning herom, jfr. reglerne i nævnte lovs § 23 B. Fra
og med skatteåret 1971-72 træffes beslutning om opkrævning af dækningsafgift i

den nye

kommune og om promillernes størrelse efter be

stemmelserne i lovens §§ 23, 23 A og 23 B.

§ 9.
Det i henhold til § 2 nedsatte fællesudvalg udarbejder udkast til nye ved
kommune, herunder bl.a. ud

tægter og regulativer for

kast til styrelsesvedtægt, forretningsorden, byggevedtægt, sundhedsvedtægt,
brandvedtægt. Indtil nye vedtægter og regulativer kan træde i kraft bevarer de

hidtidige vedtægter og regulativer deres gyldighed indenfor deres respektive gyl-

dighedsområder, jfr. dog stk. 2.
Det af fællesudvalget udarbejdede udkast til styrelsesvedtægt er gældende
kommune, indtil et af den tiltræ

som vedtægt for

dende kommunalbestyrelse vedtaget forslag, der skal indsendes til indenrigsmini

steriet inden den 1. april 1971, er stadfæstet.
§ lo.

Fællesudvalget drager omsorg for, at der fra den 1. april 197o sikres en
forsvarlig varetagelse af sådanne kommunale opgaver m.v., som de i sammenlægnin

gen deltagende kommuner hidtil har løst gennem deltagelse i kommunale fælles
skaber m.v. med kommuner, der ikke deltager i sammenlægningen.

Det påhviler herunder fællesudvalget at optage forhandling med de øvrige
deltagere i fællesskabet om Plejehjemmet i Esbønderup med henblik på en videre
førelse / ophævelse af fællesskabet efter den 1. april 197o.
§ 11.

Bygningsmyndigheden i den nye
kommunalb e s tyrels en•

kommune udøves af
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- 5 § 12.
Næringsdrivende - herunder beværtere og gæstgivere - der på sammenlægnings

tidspunktet lovligt forener flere næringer inden for den nye

kommunes område, eller lovligt har flere faste udsalgssteder eller forretnings
steder inden for dette, kan, uanset om dette efter sammenlægningen vil være stri
dende mod nærings- eller beværterlovgivningens almindelige regler, fortsætte

deres virksomhed som hidtil.
Autorisationer til gas-, vand- og sanitetsmestre samt kloakmestre, som er
udstedt af en af kommunalbestyrelserne i sammenlægningsområdet, har efter sammen

lægningen gyldighed Inden for den nye kommunes område, såfremt de pågældende
mestre opfylder de i lov nr. 152 af 15« april 1962 omhandlede betingelser, jfr.

særligt lovens § 4* I andre tilfælde forbliver autorisationerne alene gældende
inden for de områder, hvor de indtil sammenlægningen var gældende.

§ 13.
kommune overtager indenfor sammenlægnings

Den nye

området de hidtidige kommuners forpligtelser i henhold til sociallovgivningen,
herunder de forpligtelser, der påhviler kommunerne som retlige opholdskommuner.

De krav på refusion af opholdskommunens andel eller på videregående refu

sion af hjælp til personer i Blistrup og Søborg-Gilleleje kommuner, som disse i
medfør af sociallovgivningen måtte have over for andre kommuner, overgår fra 1.

april 197o til
Den nye kommune

kommune.
overtager endvidere 54 % af Esbønderup-Nødebo kommunes

krav på de nævnte refusioner og 76 % af Græsted-Maarum kommunes krav på de nævnte

refusioner.

§ 14.
De nuværende hjemmesygeplejecrdninger i sammenlægningsområdet opretholdes
indtil videre uændret.

§ 15.
Den nye

kommune overtager indenfor sammenlægnings

området de af sammenlægningen omfattede kommuners forpligtelser i henhold til
lovgivningen om offentlig undervisning.

Børn, hjemmehørende i sammenlægningsområdet, som undervises i en offentlig
eller privat realskole, eller i et gymnasium, for en af de hidtidige kommuners
regning i henhold til særlig overenskomst, indgået af den pågældende kommunalbe
styrelse, kan fortsætte i disse skoler på de hidtil i overenskomsten fastsatte
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vilkår, indtil de udskrives af skolen. Betaling for undervisningen overtages fra

sammenlægningsdagen af

kommune.

Lærere og lærerinder, der på sammenlægningsdagen gør tjeneste ved skoler i
sammenlægningsområdet, overgår til tjeneste ved
munes samlede skolevæsen.

kom

§ 16.

Ved foretagelsen af den mellemkommunale refusionsopgørelse vedrørende kom

munernes udgifter i regnskabsåret 1969-7o betragtes Blistrup og Søborg-Gilleleje
kommuners områder, for så vidt angår indbyggertal, indkomstbeløb og afgiftsplig

tige ejendomsværdier, som én kommune, ligesom de nævnte kommuners refusionsberet
tigende udgifter i det pågældende regnskabsår anses som afholdt af én kommune,

kommune•

For Esbønderup-Nødebo kommune og Græsted-Maarum kommune foretages særskilt
opgørelse til mellemkommunal refusion af den kommunalbestyrelse, der afslutter
disse kommuners regnskab, jfr. § 22 k, hvorefter udbetaling af tilsvar foretages

af eller kvittering for refusionsbeløb meddeles af denne kommunalbestyrelse. Af
det Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuner herefter påhvilende nettotil-

svarsbeløb eller tilkommende nettorefusionsbeløb overtager
kommune en andel svarende til det overførte områdes andel af nettotilsvaret eller
nettorefusionen opgjort efter reglerne om mellemkommunal refusion.
§ 17.
Det Blistrup og Søborg-Gilleleje kommuner i henhold til sociallovgivningen

tilkommende resttilskud på statsrefusion af sociale udgifter i regnskabsåret
1969-70 (herunder refusion fra invalideforsikringsfonden af udgifter til invalide
pension) udbetales til den nye

kommune.

Det samme gælder de særlige statstilskud, der for de første regnskabsår
efter sammenlægningen beregnes til delvis dækning af kommunernes sociale udgifter,
jfr. lov nr. 25 af 5* februar 1958 om ophævelse af den fælleskommunale udlignings
fond.

Til den nye

kommune udbetales endvidere 54 % af

de Esbønderup-Nødebo og 76 % af de Græsted-Maarum kommune tilkommende tilsvarende

tilskud.

§ 18.

kommune overtager fra 1. april 197o at
regne bestyrelsen af de offentlige veje og vandløb i sammenlægnings område t.
Den nye
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De økonomiske forpligtelser, son de hidtidige 4 kommuner i sammenlæ gnings-

onrådet har påtaget sig overfor Frederiksborg Amtskommune i forbindelse med
overførelse den 1. april 1967 af hidtidige kommunale biveje som landeveje under
amtskommunen, overtages fra 1. april 197o at regne af den nye

kommune i det procentvise omfang omhandlede vejstrækninger er beliggende i sam
menlægningsområdet •

De Blistrup og Søborg-Gilleleje kommuner i henhold til loven om tilskud

til offentlige veje tilkommende refusionsbeløb og tilskud fra vejfonden til ud

betaling efter sammenlægningsdagen tilfalder den nye
kommune. Tilsvarende gælder tilskud ifølge vandløbslovgivningen.
kommune udbetales endvidere henholds

Til den nye

vis 5o % og 84 % af de henholdsvis Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuner

tilkommende refusionsbeløb og tilskud vedrørende de offentlige veje og henholds
vis

97 % og 54 % af de henholdsvis Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuner

tilkommende refusionsbeløb og tilskud vedrørende de offentlige vandløb.

§ 19.
Nedennævnte pensionsberettigede tjeneetemænd i de hidtidige kommuner over

går til ansættelse i den nye

kommune således:

kommunesekretær Henning G. Johansen, Blistrup,

Søborg-Gilleleje,

ii

Kaj Larsen,

ii

Victor Blomsterberg, Græ s t ed-Maarum,
Svend Pilegaard,
Esbønderup-Nødebo,

ii

fuldmægtig

Folmer Nielsen,

konmuneingeniør Ove Fedder,

ii

Græsted-Maarum,

som kommunaldirektør
som kontorchef ved
Kulturel forvaltning
som socialinspektør

som økonomichef og
stedfortræder for kom
munaldirektøren
som skatteinspektør
under økonomichefen
som kommune ingeni ør

Aflønning og andre ansættelsesvilkår for den ovennævnte administrative leder
og tjenestegrenschefer fastsættes efter forhandling med Kommunernes Lønningsnævn,

jfr. Bekendtgørelse af 4« juni 1969 om Kommunernes Lønningsnævn.
Endvidere er nedennævnte i de hidtidige kommuner ansatte berettigede til
at overgå til passende ansættelse i den nye
kommune
uden forringelse af dores lønningsvilkår og pensionsforhold, nemlig:

Ansat personale på Blistrup kommunekontor:
Pensionsberettigede:

Overassistent
w

Kai Heiden
Otto Olsen
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- 8 Pensionsberettiget i privat pensionskasse:
Bygningsinspektør

Knud Larsen

Ikke pensionsberettigede:
Jannich Petersen

Overassistent
u

Nina Sørensen

Assistent
n

Lena Andersen
Winnie Andersen

o
ti
ti

ti

Elev
ii

Karen Larsen

Lisa Ortved Christensen
Bent Willemoes Nielsen
Anne Vestergaard Andersen
Anni Hansen

Inge-Lise Hansen

Ansat personale på Esbønderup-Nødebo kommunekontor:

Pensionsberettigede:
Fuldmægtig

Christi Nielsen

Kommune ingeni ør

Jørgen Marinussen

Overassistent

Lilian Hansen

tt

Flemming Jensen

ti

Kjeld Christiansen

Ikke pensionsberettigede:
Martha Dideriksen
Assistent
ti
Irene Olsen
n
Helge Petersen
ti
ti

it

Elev

Ulla Rasmussen
Hanne Larsen

Jette Hansen

Lilian Nielsen

Ansat personale på Græsted-Maarum kommunekontor:

Pensionsberettigede:
Fuldmægtig
ti
Overassistent
it

ti

Eli Andersen
Finn Andersen

Malm Back

Bente Kruse Larsen
Flemming Thygesen
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Ikke pensionsberettigede:
Overassistent

Mona Stengård Christensen

Assistent

Margit Kibsgård Kristensen

it
n

Kontormedhjælper

Elev
n

Pantefoged

Bente Larsen
Leif Nørskov Madsen
Jytte Nielsen
Helga Berg
Kaj Henning Petersen

Rich. Andersen

Ansat personale på Søborg-Gilleleje kommunekontor:

Pensionsberettigede:
Fuldmægtig

Helge Skovholm Hansen

tt

Ib Hansen

ti

Civilingeniør

Bent Landberger
Max Christensen

Teknikumingeniør

Jørgen Kibemich

Assistent

Kirsten Andersen
Herdis Madsen

Niels Eriksen
Ikke pensionsberettigede:
Poul Nielsen
Overassistent
Assistent

Birthe Arildskov

Kontorassistent

Marianne Jørgensen

it

A. Breiler Mikkelsen

tt

Birthe Palmquist
Ulla Sørensen

Elev
tt

Susanne Madsen

§ 2o.
Ben nye kommunalbestyrelse (borgmester, socialudvalg, socialudvalgsformand)

overtager de hidtidige sogneråds (sognerådsformands, socialudvalgs, socialud
valgsformands) funktioner med hensyn til bestyrelsen af legater.

Af de legater, der hidtil har været undergivet bestyrelse af henholdsvis
Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum sogneråd (sognerådsformand, socialudvalg,
socialudvalgsformand) overgår nedennævnte legater til bestyrelse under den nye
kommune (borgmester, socialudvalg, socialudvalgsformand):
Esbønderup-Nødebo kommune:
Jens Hansen Rud1s legut
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Anders Nielsen’s legat
Jens P. Jensen og hustru’s legat
Græsted-Maarum kommune:

sognefoged Hans Madsen og hustru’s legat

sognefoged Lars Jensen og hustru’s legat
fhv. gårdejer Niels Nielsen og hustru’s legat
Karen Albertha Nielsen’s legat
fhv. gårdejer Carl Christensen og hustru’s legat
lærer Hansen’s gravsteds legat.
Et legat, der ifølge sin fundats skal uddeles til personer eller institu

tioner med tilknytning til en af de hidtidige kommuner, skal fortsat uddeles til
personer eller institutioner med tilknytning til det stedlige område, som fundatsen
omhandler.

§ 21.
kommune overtager fra 1. april 197o at

Len nye

regne Blistrup og Søborg-Gilleleje kommuners aktiver og passiver herunder ind
tægts- og udgiftsrestancer, samt garantiforpligtelser og iøvrigt alle øvrige ret

tigheder og forpligtelser, der hidtil har tilkommet eller påhvilet de hidtidige
2 kommuner.

Le 2 kommuners aktiver, herunder kassebeholdningerne, afleveres i overens
stemmelse med forskrifterne om kasseaflevering og regnskabsaflæggelse ved nye
kommunalbestyrelsers tiltræden.
Fællesudvalget indrykker fornøden bekendtgørelse i de lokale aviser om den
nye kommunalbestyrelses ret til at indkassere og kvittere for de enkelte kommuners
fordringer.

Restancelister over de 2 kommuners udestående fordringer pr. 1. april 197o
på skatter og afgifter afleveres snarest muligt efter den nævnte dato til den nye

kommune•

Rigtigheden af fordringer på de enkelte kommuner attesteres af det afgåede
sogneråds formand.
§ 21 A.

Ler tilkommer den nye

kommune en andel af

Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuners samlede formuemasse> svarende til den
andel af henholdsvis Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuners indbyggere,
der har bopæl inden for den nye
kommunes område.
kommune overtager herunder Esbønderup-Nødebo og

30
- 11 -

Græsted-Maarum kommuners faste ejendomme og anlæg i det overførte område tillige
med inventar og påhvilende hæftelser, herunder tinglyst prioritetsgæld.
kommune overtager endvidere de pr. 1. april
197o opgjorte skatterestancer til Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuner

hos skatteydere, boende i det overførte område, og Esbønderup-Nødebo og Græsted-

Maarum kommuners tilgodehavender hos grundejere vedrørende ejendomme beliggende
indenfor samme område.

kommune indtræder også i de Esbønderup-Nødebo
og Græsted-Maarum kommuner påhvilende garantiforpligtelser for personer og in
stitutioner m.v. i det overførte område.

Det påhviler fællesudvalget i forbindelse med fællesudvalget i Hillerød
kommune og Helsinge kommune at forberede en fordeling pr. 1. april 197o af hen
holdsvis Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuners ejendele og gældsforplig

telser efter foranstående retningslinier og herunder at udarbejde en specificeret
afleveringsforretning vedrørende de aktiver og passiver, som den nye

kommune herefter skal overtage.

De Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuner tilhørende aktiver, der

herefter skal overtages af den nye
værdipapirer og andel af kassebeholdningen, afleveres til

kommune, herunder

kommune i overensstemmelse med forskrifterne om kasseaflevering og regnskabsaf
læggelse ved nye kommunalbestyrelsers tiltræden.

Det påhviler endelig fællesudvalget og fællesudvalgene for henholdsvis
Hillerød kommune og Helsinge kommune at udarbejde en opgørelse til afslutning

snarest muligt efter den 1. april 197o over henholdsvis Esbønderup-Nødebo og
Græsted-Maarum kommuners samlede formuemasse, hvori værdien af de i 2. og 5* stk.

nævnte aktiver og passiver skal medregnes.

Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum sogneråd indrykker fornøden bekendtgø

relse i de lokale aviser om den nye

kommunes ret til

at indkassere og kvittere for Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuners ude
stående fordringer, der overtages af den nye

kommune.

RestanceliBter over Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuners udeståen

de fordringer pr. 1. april 197o på skatter og afgifter hos skatteydere m.v., bo
ende i de fra disse kommuner overførte områder, afleveres den nævnte dato til
kommune, der overtager inkassationen.

Rigtigheden af fordringer på henholdsvis Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum

kommuner attesteres af det afgåede sogneråds formand.
Den nye
kommune og henholdsvis Hillerød kommune

og Helsinge kommune garanterer i forhold til kreditorerne for den del af henholds
vis Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuners gæld,

som ikke overtages af de
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respektive kommuner.

§ 22.

Blistrup og Søborg-Gilleleje kommuners regnskaber for regnskabsåret 1969-7o

afsluttes og afgives til revision på foranstaltning af kommunalbestyrelsen for
den nye
kommune. Det påhviler dog medlemmerne af de
afgåede sogneråd at stå til rådighed med alle oplysninger regnskaberne vedrørende.
§ 22 A.
Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuners regnskab for regnskabsåret

1969-70 afsluttes ved den nye
foranstaltning. Det påhviler herunder

kommunalbestyrelses
kommunalbesty

relse at anmelde de henholdsvis Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuner til

kommende refusionøkrav og herunder angive, hvor stor en del heraf, der i overens
stemmelse med de foranstående bestemmelser i §§ 1$, 16, 17 og 18 skal udbetales
til hver af de nye kommuner, hvori dele af henholdsvis Esbønderup-Nødebo og Grm
sted-Maarum kommuner indgår. Det påhviler endvidere

kommunalbestyrelse at afgive det afsluttede regnskab til revision ved den af
kommune antagne sagkyndige revision. Et udvalg,

hvortil der vælges 2 medlemmer af hver af de nye kommuner, hvori dele af Esbønderup-

Nødebo og Græsted-Maarum kommuner indgår, træffer afgørelse med hensyn til spørgs
mål, der måtte opstå i forbindelse med revisionen af regnskabet. Om fornødent
foretager udvalget indstilling til de implicerede kommunalbestyrelser i de nye

kommuner med hensyn til de økonomiske spørgsmål, der affødes af revisionBbehandlingen. I mangel af enighed imellem kommunalbestyrelserne træffer indenrigsmini

steriet afgørelsen.

§ 23.
Kommunalbestyrelserne kan kun efter forudgående orientering af fællesudval
get påtage sig forpligtelser, som efter sammenlægningens ikrafttræden vil overgå
til den nye
kommune eller meddele større bevillinger

eller afholde større udgifter, der ikke fremgår af kommunernes overslag eller er
fastsat i lovgivningen. Ved dispositioner, der kræver tilsynsmyndighedens godken
delse, skal andragende herom ledsages af en udtalelse fra fællesudvalget.
Dør er med tilslutning af fællesudvalget og tilsynsmyndigheden tillagt sogne
rådsf ormændene
Charles Petersen,
Blistrup kommune
Esbønderup-Nødebo kommune
Hans Frederiksen,
K.A. Kofod,
Græsted-Maarum kommune
Oluf Petersen,
Søborg-Gilleleje kommune
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pensionsret i medför af § 2, stk. 6, 2. pkt., i ”Tillæg til vedtægt for styrelsen
af de kommunale anliggender vedrorende pensionering af sognerådsformænd”, gældende

i de respektive kommuner.
§ 24.
De for Blistrup og Søborg-Gilleleje kommuner vedtagne årsoverslag for regn

skabsåret 1970-71 sammenarbejdes af fællesudvalget til et fælles overslag for den
nye

kommune •
I det fælles overslag for den nye

kommune indar

bejdes endvidere en efter forhandling mellem fællesudvalgene for de nye kommuner,

hvori dele af Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuner indgår, fastsat andel
af de enkelte poster på det for henholdsvis Esbonderup-Nødebo og Græsted-Maarum
kommuner vedtagne årsoverslag for 197o-71« I mangel af enighed herom, træffer

indenrigsministeriet afgørelse.
§ 25.
Antallet af medlemmer af den nye

kommunalbesty

relse fastsættes til 19«

§ 26.
Der afholdes valg til den nye

kommunalbestyrelse

i marts 197o på den dag, der af indenrigsministeren fastsættes for afholdelse af

ordinært kommunevalg. Det i § 2 omhandlede fællesudvalg forbereder indenfor sam
menlægningsområdet valgets afholdelse og tilrettelægger dette samt forestår dets
opgørelse. De dele af Esbønderup-Nødebo og Græsted-Maarum kommuner, der omfattes
af sammenlægningen, udgør hvert et selvstændigt afstemningsområde ved det nævnte
kommunalvalg.

Personer, der på valgdagen er bosat i sammenlægningsområdet og efter lovens
almindelige regler ville have valgret og valgbarhed til kommunalbestyrelsen i bo
pælskommunen, har i stedet valgret og valgbarhed til den nye

kommunalbestyrelse. Ved afgørelse af, hvorvidt valgret kan udøves, betragtes flyt
ninger, der før valget er foretaget inden for sammenlægningsområdet, som foreta
get inden for samme kommune.

§ 27.
Ved stemmelighed inden for fællesudvalget eller i tilfælde, hvor samtlige
medlemmer af kommunalbestyrelserne i forening skal træffe beslutning, forelægges
sagen til indenrigsministeriets afgørelse.
Bestemmelsen i stk. 1 finder alene anvendelse i de tilfælde, hvor beslut-
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led i sammenlægningen.

§ 28.
Tvivl, der måtte opstå med hensyn til forståelse af spørgsmål angående sam
menlægningen og vilkårene for denne, afgøreB, for så vidt der ikke foran er be

stemt andet, af indenrigsministeriet.
Der forbeholdes indenrigsministeriet adgang til at ændre vilkårene, for så
vidt forudsætningerne for disse som følge af ændringer i lovgivningen eller af

andre grunde på en efter ministeriets skøn væsentlig måde forrykkes.
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Blistrup sogneråd, den
Charles Petersen
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