
Høringssvar fra HovedMed 

 

I Furesø HovedMed har vi nu gennemlæst og debatteret det store sparekatalog. Vi ser bestemt ikke frem til 

de kommende fire år med de voldsomme besparelser, der ser ud til at ramme vores borgere og ansatte, 

ung som gammel, frisk som syg.  

Vi vil derfor opfordre til, at I som Byråd fortsat står ved, at der kommer til at ske serviceforringelser, og at 

det er en politisk beslutning I i fællesskab, står til ansvar for. Vi vil samtidig opfordre til, at på trods af 

serviceforringelserne, så værnes der om kerneopgaven og medarbejdernes muligheder for at udføre et 

meningsfuldt arbejde.  

Den krise, vi oplever i hele landet, ja i hele Europa, har desværre en negativ effekt på vores allermest 

sårbare borgere: ældre, børn og handicappede. Vi vil derfor opfordre jer til at fjerne de besparelser, der 

rammer disse grupper hårdest. I stedet må vi finde besparelserne på områder, der er rare at have, men 

som ikke skaber store konsekvenser for de svageste. 

Vi mener også, at der nogle gange skal foretages investeringer, for at vi kan spare, og det vil vi meget gerne 

fortsat være i dialog med jer omkring.  

Vi kvitterer i øvrigt for et godt samarbejde med Furesø Byråd og med forvaltningen. Vi ønsker og vi arbejder 

hver eneste dag for at finde løsninger sammen. Dette gælder også i så svær en periode, som venter forude. 

Vi håber derfor også, at I som politikere vil komme til os, hvis I har brug for at dele tanker og/eller ideer 

med os, men at I også i Byrådet vil arbejde tæt sammen om at løse de store udfordringer, vores kommune 

står overfor.  

Vi må erkende, at vi fortsat skal have fokus på at kunne tiltrække medarbejdere til kommunen. Lad os 

hjælpes ad med fortsat at skabe de bedste rammer for vores kollegaer i hele kommunen. 
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