
Skabelon til brug for udvalgets 1. budgetdrøftelse: 
Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 
Budget/finansieringsforslag – Flere ambulancer, særligt i planområde 
Nord: 
 
Fremsat af:  
Det Konservative Folkeparti 
Formål og indhold  
 
Hvilket problem vil I løse?  
Vi vil gerne sænke responstiderne på ambulancerne. Responstiderne har vi svært ved at leve op til på 
især B-kørslerne i Nordsjælland.  
 
Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?):  
Vi ønsker at sætte penge af til flere beredskaber. Forslaget er skalérbart, men det første beredskab skal 
gå til planområde Nord. 
 
Administrationens bemærkninger: (feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen) 
 
Der er med budgetaftalen 2020 afsat 7 mio. kr. i 2020 stigende til 10 mio. kr. i 2021 og frem til at 
supplere det nuværende ambulanceberedskab. Midlerne er tildelt Region Hovedstadens 
Akutberedskab med henblik på udmøntning. 
 
Region Hovedstaden står overfor at skulle vælge leverandør af ambulanceberedskaber. De nuværende 
kontrakter er forlænget et år, og forretningsudvalget forlægges endelig forslag til udbudsstrategi medio 
2020.  
 
 
 
 
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.  

 
 
 


