
Skabelon til brug for udvalgets 1. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side]

Budget/finansieringsforslag: Hvorledes kan vi understøtte unge sårbares 
selvtillid og kompetencer, så de har de fornødne redskaber til at leve ”det 
gode liv” og få ”life skills”.

Fremsat af: Socialdemokraterne i Region H

Formål og indhold 

Hvilket problem vil I løse?

En stadig større gruppe af unge mennesker i Region Hovedstaden kæmper med psykisk 
sårbarhed og flere og flere unge ender i behandling i psykiatrien som konsekvens af dette. 
Derfor er der brug for forebyggende initiativer, der kan hjælpe med at vende denne udvikling. 
Vi ønsker derfor at tilvejebringe en indsats der kan styrke unges kompetencer i forhold til at 
sikre de unge den nødvendige modstandskraft til at leve et normalt liv på godt og ondt. Derfor 
vil det også være på baggrund af en recoveryorienteret tilgang, med de unge som aktivt 
deltagende, at denne forbyggende indsats skal ske.

Vi ønsker ikke de unge udstilles som en særligt sårbar gruppe og derfor skal det være en 
indsats der henvender sig bredt til regionens unge og forældre. Vi ønsker som udgangspunkt 
at der i undervisningen, som et dannelsesaspekt i de etablerede uddannelser, arbejdes med 
skills, som kan ruste unge til det levede liv på godt og ondt.

Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det 
nyansættelser/anlægsmidler/mv?)

Gennem et samarbejde med Skolen for Recovery, ungdomsuddannelserne og relevante parter 
fra civilsamfundet og patient- og pårørendeorganisationer foreslår vi at, at der udarbejdes og 
afholdelse af en række aktiviteter kombineret med tilgængeligt oplysningsmateriale online. 
Derudover ønsker vi som et fagligt udviklingsaspekt, at det vurderes i hvilket omfang vi kan 
bruge gode erfaringer fra erhvervsuddannelsesområdet og Copenhagen Skills. Her tænker vi 
især på erfaringer i forhold til af-stigmatisering, forældreoplysning, ung-til-ung 
kommunikation og aktiviteter med et målrettet deltager-fokus.

Vi ønsker i relation til budgetforslaget et administrativt bud på tidsramme, overordnet ramme 
for set-up, samt et økonomisk overslag for implementering og drift.

Administrationens bemærkninger: 
Forslaget er i tråd med regionens treårsplan, hvor der lægges vægt på tidlig opsporing af børn 
og unge i psykisk mistrivsel, før der udvikles egentlig psykisk sygdom. 



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. 
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