
Citronen er presset – skrællen krakelerer!  

 

Desværre er det uomtvisteligt, at der er behov for besparelser, ikke bare i Frederikshavn 
kommune- men også i en lang række af landets øvrige kommuner. Jeg vil her undlade at 
grave mig dybere ned i substansen, men blot konstatere, at mange kommuners økonomiske 
situation, langt hen af vejen skyldes regeringens stramme jernhånd om kommunernes 
økonomi og regeringens gentagne skattelettelser.  

Man fristes ligefrem til at konstatere, at det flertal af befolkningen, der bakker den 
nuværende regering op med stemmer, ligger som ”man selv har redt”!   
 
Når det så er sagt, gør det mig imidlertid oprigtig vred, når jeg fra kulissen følger 
politikernes gentagne og efterhånden ”traditionsrige” besparelser i Frederikshavn kommune.  
For hvor tit er det ikke sket, at der hakkes en hæl og klippes en tå.  
 
DESVÆRRE er det så også ofte det eneste der sker, fra politikernes side. For hvor havner 
besparelsen – jo den smøres ud på de enkelte arbejdspladser.  
 
Det er bare ikke godt nok! Citronen kan ikke presses mere. 
 
Som politikere må I tage et ansvar, og fortage en prioritering af, hvor I som politikere 
ønsker serviceforringelser. Men husk nu medarbejderne. Husk at der er dygtige og 
engagerede medarbejder, der til dagligt arbejder med de områder i ”piller ved”. Inddrag 
dem i processen, hør på, hvad de har at sige og indkald eksempelvis til debat- og 
høringsmøder, så i med egne ører kan høre de berørte medarbejdere, hvad de har at sige.  
 
Efterfølgende må I træffe de endelige beslutninger om, hvor og hvordan besparelserne skal 
føres ud i livet – hvor der skal ske serviceforringelser.  
 
Jeg har en klar og utvetydig forventning om, at ”mine” og FOA Frederikshavns medlemmer 
ikke sættes i en situation, hvor de selv skal definere serviceforringelserne. For i så fald 
frygter jeg, at de blot løber endnu stærkere for at nå det samme, og det er under ingen 
omstændigheder en langtidsholdbar løsning.  
 
Medarbejderne kan ikke løbe stærkere i dagligdagen. Medarbejderne kan ikke blive ved med 
at dække sig selv ind, ved ferie, sygdom og lignende. Alle facts viser, at øget arbejdspres 
og manglende mulighed for at udføre sit arbejde på en faglig forsvarlig måde, fører til 
stress, sygemeldinger og deraf forøgede udgifter for kommunekassen. 
 
Kære politikere, tag et ansvar, og definer klart og tydeligt, hvilke serviceydelser 
Frederikshavn kommune fremover ikke kan levere.   

 

Med venlig hilsen 

Afdelingsformand, FOA Frederikshavn 

Constantiavej 35, Frederikshavn 

rejo@foa.dk  

 

 


