
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 

Budget/finansieringsforslag: Sammen med civilsamfundet om folkesundheden 

 

Fremsat af: Socialdemokratiet 

 
Formål og indhold  
 

Vi ønsker en større inddragelse af civilsamfundet, navnlig de dele der beskæftiger sig med 
den folkeoplysende virksomhed. Fokus skal være at inddrage foreninger, der i sit virke ikke 
implicit gennem deres virke beskæftiger sig med folkesundhed, sådan som f.eks. idrætten 

eller patientforeninger gør. 
 
Vi har på vores hospitaler mange eksempler på tiltag, som er helt eller delvist drevet af 
frivillige. Vi ønsker lignende tiltag forankret i lokalsamfundet, der giver mulighed for at 

bekæmpe ensomhed, promoverer en sundlivsstil eller fremmer mental trivsel blandt unge. 
Disse tiltag bedriver folkeoplysning, der gør borgerne i stand til at tage ansvar for eget liv og 
deltage i folkestyret. Folkeoplysning skal styrke folkesundheden og heri er et stærkere 
samarbejde mellem regionen og civilsamfund nødvendig. 

 
Vi ønsker initiativpuljer ud fra følgende spor og målgruppe: 
 

- Folkesundhed 

- Udsathed 
- Unge 

 
Puljen kan understøtte aktiviteter, der promoverer bedre folkesundhed i fællesskab med 
andre, bekæmper udsathed via mere inkluderende lokalsamfund eller rækker ud til grupper af 

unge, der ikke tager del i det klassiske foreningsliv. 
 
Særligt bør understøttes initiativer, der inddrager regionens matrikler eller sociale indsatser. 
 

Puljen bør laves i tæt samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd og Dansk Ungdoms 
Fællesråd med regionens Udsatteråd som sparringspartner. 
 
Et tæt samarbejde om udmøntning vil kunne nedbringe administrative omkostninger og sikre 

inddragelser af målgrupper, som regionen ikke nødvendigvis er i berøring med. 
 



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.  

 
 
 


