
 

Venstre lyver IKKE… 

 

Borgmester Morten Slotved har i et læserbrev i Ugebladet under overskriften ”Venstres sygehusløgn” 

bl.a. skrevet, at ”det jo er direkte løgn”, at Venstres forslag om sygehuset, som blev behandlet på 

kommunalbestyrelsesmødet den 20. juni, blev vedtaget. Det er en påstand og en beklagelig sprogbrug, 

som kalder på en kommentar. 

Venstres forslag havde ét formål, nemlig at få undersøgt interessen blandt private investorer for at 

overtage hele eller dele af sygehuset til sundhedsformål, inden kommunen beslutter, om bygninger og 

grund kan anvendes til andre formål. Hørsholm bør selv aktivt forholde sig til, hvordan vi synes, 

sygehusområdet bedst anvendes til gavn for kommunens borgere. Regionen ejer sygehuset, men efter 

Venstres opfattelse skal regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen ikke alene sætte dagsordenen.  

Samtidig stillede vi forslaget for at skabe debat om anvendelsen af sygehusområdet. For vi har endnu 

ikke modtaget konkrete forslag hverken fra borgmesteren eller udvalgsformanden om områdets 

fremtid. Kommunen skal give tilladelsen til en ændret anvendelse af området, og derfor har 

kommunen stor indflydelse herpå. Venstre undrer sig over den konservative modstand mod Venstres 

forslag. Ikke mindst i lyset af at de Konservative på landsplan normalt er positive over for private 

initiativer, herunder på sundhedsområdet.  

Løgne-påstanden knytter sig til udfaldet af behandlingen af forslaget i kommunalbestyrelsen.  Her har 

borgmesteren én udlægning, Venstres gruppe en anden.  

De konservative og borgmesterens støttepartier ønskede indledningsvist forslaget taget af bordet 

under henvisning til, at opfordringen til at undersøge interessen blandt private investorer skulle rettes 

af borgmesteren til regionsrådsformanden som sygehusejer. Det var Venstre enige i, og vi havde 

allerede præciseret det under præsentationen af forslaget. Venstre afviste derfor at tage forslaget af 

bordet, men var rede til at fremsætte et ændringsforslag med denne præcisering. Under en kort 

suspension af mødet og efter konsultation med kommunaldirektøren meddelte borgmesteren Venstre 

at dette var muligt. Og det var så det, der skete.  

Venstre læste sit lettere ændrede forslag op, som derpå blev vedtaget af en enig kommunalbestyrelse. 

Det oplæste forslag blev efterfølgende afleveret af Venstre til borgmesterens sekretariat. Der blev ikke 

fremsat andre forslag under debatten endsige stemt herom.  

Essensen i Venstres reviderede og nu vedtagne forslag er, at borgmesteren i sin løbende dialog med 

regionsrådsformanden skal opfordre denne til at undersøge interessen blandt private investorer for at 

overtage hele eller dele af Hørsholm Sygehus.  

I Venstre stiller vi os uforstående over for borgmesterens overraskende handlemåde i denne sag.  

Vi håber og tror, at misforståelserne hurtigt kan ryddes af vejen, så et godt og tillidsfuldt samarbejde 

kan genetableres. 

 

   


