
1. marts 2008 
Indsatsen over for de syge skal opprioriteres 
  
Af Anne Ehrenreich og Birger Bøgeblad, henholdsvis formand og næstformand for Beskæftigelses- 
og Erhvervsudvalget i Hørsholm Kommune (V) 
   
Langtidssyge skal have tidlig og effektiv hjælp fra kommunen, så de kan vende tilbage på 
arbejdsmarkedet og genoptage deres daglige gøremål. Det må borgerne forvente, og det er 
meningen med arbejdet med de syge i Hørsholm Kommune.  
  
Med en hurtigere og mere målrettet indsats har kommunen haft som målsætning at bringe antallet af 
personer på dagpenge ned. Desværre er det gået den anden vej. Kommunens ansatte har gjort, hvad 
de kunne for at løfte udfordringen, men antallet af borgere på sygedagpenge er steget de senere år.  
  
Det er der mange forklaringer på. En af dem er det stigende antal personer på arbejdsmarkedet, som 
vi kun kan glæde os over. Med flere i arbejde er der desværre også flere, der bliver syge. Dertil 
kommer det øgede pres på arbejdsmarkedet, som giver os mange stresssyge borgere. De har krav på 
professionel hjælp her og nu.  
  
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har fastholdt fokus på dette område, som er udvalgets største 
udfordring lige nu. Kommunalbestyrelsen har i flere omgange besluttet tiltag, som ikke har haft den 
ønskede virkning. Men for at styrke kommunens indsats yderligere har vi senest på 
Kommunalbestyrelsens møde mandag den 25. februar 2008 besluttet at intensivere indsatsen 
gennem ansættelse af yderligere medarbejdere på området. Det er vores håb, at denne opnormering 
af området vil føre til, at kommunen bedre kan håndtere udfordringerne.  
  
Opmærksomheden på dette vigtige område skal fastholdes. Det er Venstres klare politik – ingen 
tvivl om det. Hvis det ikke med de nye tiltag lykkes at bringe antallet af personer på sygedagpenge 
ned, er vi parate til at styrke indsatsen yderligere. Vi vil vende hver en sten for at få opgaven løst. 
Og vi er også rede til at kigge på omprioriteringer i kommunen bl.a. som led i den igangværende 
lean-proces. De syge borgere skal føle sig trygge ved, at de har allerhøjeste prioritet samt krav på 
professionel hjælp og støtte så hurtigt som muligt. Det er, hvad vi forstår ved helt basal offentlig 
velfærd.  
 


