
Skabelon til brug for udvalgets 1. budgetdrøftelse: 
Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 
Budget/finansieringsforslag – Bufferkapacitet ift. beredskab ved 
spidsbelastningsperioder: 
 
Fremsat af:  
Venstre 
Formål og indhold  
 
At man, baseret på erfaringerne under covid-19, forholder sig kritisk til behovet for at opretholde en 
bufferkapacitet, for at have et sufficient beredskab til håndtering af spidsbelastningsperioder.  
 
Administrationens bemærkninger: 
Af hensyn til god ressourceudnyttelse er administrationens vurdering, at det ikke vil være 
hensigtsmæssigt at opretholde bufferkapacitet, hvis der ikke er et aktuelt behov. Det er 
derimod relevant at have en plan for, hvordan der hurtigt og smidigt kan sikres ekstra 
kapacitet i situationer, hvor der med kort frist bliver brug herfor. Det vil blandt forudsætte, at 
fysiske rammer, nødvendigt udstyr og relevant personale er til stede. Intensiv kapacitet har 
været en begrænset ressource i beredskabet under COVID-19. Også sygeplejersker med 
kompetencer i at passe intensivpatienter har været i mangel. Det samlede beredskab ved 
epidemier bør vurderes, herunder fx testkapacitet, intensiv kapacitet, infektionsmedicin og 
lungemedicin. Forslaget har evt. sammenhæng til forslag fra K vedr. strategi for 
intensivområdet. 
 
 
 
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.  

 
 
 


