
Hørsholm Kommunes besparelser er kortsigtede 
Af Anne Ehrenreich, Medlem af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget samt Sundhedsudvalget (V) 

I sidste uge har jeg som kommunalpolitiker været involveret i at udvalgsbehandle de mange spareforslag, 

som flertallet har lagt frem. De forslag, som springer mest i øjnene i de udvalg, jeg sidder i, er forslag om at 

spare på børns tænder, genoptræning og hjælp til stresssyge. Det er kortsigtede besparelser, som på sigt 

kan resultere i øgede udgifter. 

Budgetforligspartierne vil øge intervallet mellem tandeftersyn for børn fra de nuværende 15 til 18-20 

måneder. Det er en kraftig forringelse, især for de børn, som har huller i tænderne og andre problemer. Det 

skal sammenholdes med, at mange af os voksne får gennemført tandeftersyn hver 6. måned. Det kan 

betyde, at nogle familier vil vælge at give deres børn et ekstra midtvejscheck hos en privat tandlæge, 

hvilket ikke alle familier har råd til. Venstre synes klart, at det her er en kommunal kerneydelse, som der 

ikke bør skæres på. Vi vil ikke være med til at snige brugerbetaling ind af bagdøren. 

Det er også kortsigtet at skære i den individuelle genoptræning til vores ældre, som er helt afgørende for at 

ældre, som har været syge eller på hospital kan få et skub til at komme i gang igen. I stedet vil man tilbyde 

holdtræning, hvilket kan være grænseoverskridende for nogle lige efter et hospitalsophold. Denne 

besparelse kan nemt betyde øgede udgifter til praktisk hjælp og dårligt velvære for de ældre, som 

fravælger træningen af denne årsag. 

Endelig vil man reducere støtten til stressbehandling, hvilket kan medføre, at borgere som ellers med 

professionel hjælp hurtigt kunne vende tilbage på arbejdsmarkedet nu må indstille sig på at være 

sygemeldt i længere tid. Det er heller ikke gennemtænkt. Det øger udgifterne til sygedagpenge samt 

risikoen for sociale problemer i forhold til familie og job. 

Venstre finder, at besparelserne er kortsigtede og frygter, at de nemt kan medføre øgede udgifter på andre 

områder.    

 


