
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 

Budget/finansieringsforslag: Social-overlæge 
 

 

Fremsat af: Socialdemokratiet 

 
Formål og indhold  

 

Med forslaget ønsker vi at sikre stærkere ledelsesmæssig forankring samt et mere målrettet 
sundhedstilbud for udsatte grupper. Desuden ønskes at styrke personalets kompetencer og 

adgang til faglig understøttelse, når det gælder muligheden for at levere en høj kvalitet i pleje 
og behandling af brugere med misbrug, udsathed el lign. 
 

Idegrundlag: 

Vi ønsker et forslag til styrkelse af fagligheden af de sociale indsatser på sundhedsområdet, 
samt en større gennemslagskraft af disse i somatikken. 
 
Vi forestiller os ansættelse en overlæge og 1-2 læger med kompetencer inden for misbrug, 

anæstesi(smertebehandling), somatik. Disse skal understøtte socialsygeplejerskerne, som 
fortsat skal være tilknyttet de nuværende hospitaler, men de skal kunne gå på tværs af 
specialer for at skabe et fagligt miljø for denne gruppe personale. Desuden skal enheden 
tilknyttes en socialrådgiver.  

 
Dette team skal kunne: 

- Sikre ensartet implementering af sociale indsatser 

- Vejlede om indsatserne ift. andre specialer 

- Undervise i særlige problematikker relateret til misbrug, udsathed mv. 

- Ude funktion til herberg og misbrugscentret (evt. med udgangspunkt i pejlemærker fra 

Sundhedsaftalen og i Sundhedskoordinationsudvalgsregi) 

 
Det er vigtigt at denne funktion er logisk forankret, således de sociale indsatser for stærkere 

gennemslagskræft. 
 
Administrationens bemærkninger: 
 

Der er overlap til forslag stillet i både udvalg for forebyggelse og sammenhæng og i social- 
og psykiatriudvalget. 
 



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.  

 
 
 


