Skabelon til brug for udvalgets 1. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2021-2024
Budget/finansieringsforslag: Fortsat udbredelse af den ambulante
behandling af mennesker med dobbeltdiagnoser til hele regionen
Fremsat af: SF
Formål og indhold
Alle mennesker med dobbeltdiagnoser, altså samtidigt misbrug og psykisk lidelse, skal kunne
komme i god, ambulant behandling i regionen uden for lang transport.
Derfor bør dette tilbud oprettes på 1-2 flere steder i regionen. Det vil være fordelagtigt, at det
sker i tæt dialog med ambulatoriet på Stolpegård, så det ikke går hurtigere, end de kan følge
med.
Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)
Det primære ansvar for behandling af rusmiddelproblematikker ligger i kommunerne, bortset
fra under indlæggelse eller under indsættelse i kriminalforsorgens institutioner, hvor det er
henholdsvis regionen og kriminalforsorgen, der har ansvaret. Tilbuddet på Stolpegård foregår
i samarbejde med syv kommuner og Region Hovedstaden. En yderligere udrulning afhænger
af kommunerne.
Opgaveudvalget for unge med psykisk sygdom og afhængighed har peget på et ønske om et
formaliseret samarbejde med en kommune om en koordineret behandling af psykotiske
lidelser og misbrug.
Forslaget er i tråd med regionens treårsplan for psykiatrien, særligt temaerne om ulighed i
sundhed og psykisk sygdom og misbrug
Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)
2021

2022

2023

2024

Løn til evt. nye årsværk
Øvrig drift
Etableringsudgifter
Årsværk (hvis der skal ansættes nye)
Angiv antal

Samlet udgift
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes
anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget
finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional
udvikling 2/3).
Sundhedskassen
Den regionale udviklingskasse
Det sociale område

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:
Konkret forslag til tekst til budgetaftale indsættes først i forslaget til udvalgets 2. drøftelse af
budgetinitiativer.

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål:
Administrationen udfylder dette afsnit når udvalget er færdig med de to udvalgsbehandlinger.

