
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 

Budget/finansieringsforslag – [overskrift]: Styrket øjenlægedækning i 
Planområde Syd 
 

Fremsat af: Udvalget for forebyggelse og sammenhæng 

 
Formål og indhold  
 

Udvalget for forebyggelse og sammnehæng godkendte den 29. april 2020, at administrationen 

arbejder videre med model for styrkelse af øjenlægedækningen i Planområde Syd, idet dette område 

har den dårligste dækning i Region Hovedstaden Udvalget godkendte endvidere, at forslaget indgår 

som et af udvalgets forslag i forhandlingerne om regionens budget for 2021 

 
Forslaget indebærer, at der som supplement til overenskomsten indgås en tidsbegrænset aftale om 

etablering af en øjenlægeklinik i Ishøj Kommune, som er gældende, indtil der foreligger en ny 

praksisplan. Alene øjenlæger, der har en kapacitet, har efter overenskomsten mulighed for at indgå en 

sådan aftale. 

 
Når budgettet er vedtaget, laver administrationen et opslag af aftalen, så alle kvalificerede ansøgere 

kan komme i betragtning. Ansøgningerne vil blive bedømt på tre kriterier: 1) faglige kompetencer, 2) 

organisering og indretning af klinikken og 3) pris. Der forudsættes fuld tilgængelighed for mennesker 

med funktionsnedsættelser. 

 
Aftalen skal godkendes af parterne i Samarbejdsudvalget for speciallægepraksis samt 

overenskomstens parter Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. 

 

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 3,1 3,1   
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

Udgiften til løsningen estimeres til 3,1 mio. kr. årligt i den periode kontrakten løber. 

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 X 

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.  

 
 

 


