Skabelon til brug for udvalgets 1. budgetdrøftelse:
Budgetlægningen 2021-2024
Budget/finansieringsforslag: Der tilknyttes fast sundhedspersonale på herberg og
bosteder
Fremsat af: Enhedslisten
Formål og indhold
Begrundelse:
På udvalgsmedlemmernes rundtur på herberg og bosteder hørte vi, at der var et udtalt ønske
om en fast tilknytning af sundhedspersonale, en læge, sygeplejerske eller andre.
Det handler f.eks. om mindre skavanker, sygdomssymptomer, gennemgang af medicin mm.
Det handler om forebyggende tiltag og bedre helbredstilstand og dermed mere lighed i
sundhed, som der f.eks. er omtalt i ’Ramme for at skabe lighed’.
Administrationens bemærkninger:
De fleste botilbud på handicap- og psykiatriområdet har i dag ansat personale med
sundhedsfaglig baggrund i form af sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter.
Generelt oplever tilbuddene, at borgerne får flere og mere komplekse somatiske
problemstillinger, og derfor kan behovet være stigende.
Med hensyn til herbergerne er der ikke i samme omfang tilknyttet personale med
sundhedsfaglig baggrund, og det efterspørges.
Erfaringer med en fast tilknyttet læge på handicap- og psykiatriområdet peger på, at det kan
være vanskeligt at rekruttere læger til stillingerne.
Som led i Budget 2020 bliver der arbejdet med en kortlægning af herberger i regionen, hvor
der bliver set på gode erfaringer med at skabe sammenhæng i forløbene for hjemløse med
behov for kontakt til psykiatri og rusmiddelbehandling. Resultatet af kortlægningen forventes
at kunne fremlægges for social- og psykiatriudvalget på mødet i september 2020.
Der er overlap til budgetforslag fra Socialdemokratiet vedr. udefunktion fra de psykiatriske
centre til herberger.
Forslaget er i tråd med regionens treårsplan for psykiatrien, særligt temaet om lighed i
sundhed.

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.

