
Skabelon til brug for udvalgets 2. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2021-2024 [max 2,5 side] 
 
 

Budget/finansieringsforslag: Fremme af trivslen blandt børn og unge med 
henblik på at forebygge ulighed i sundhed 

 

Fremsat af: Radikale venstre og Enhedslisten 

 
Formål og indhold  
 

Udvalget og regionen er meget optagede af at fremme lighed i sundhed. Alle ved, at dette 
kræver en større social lighed, eller at vi i hvert fald sætter ind for, at negativ social arv ikke 
videreføres. Vi er meget imponerede af tilgangen i Island, hvor man på alle niveauer arbejder 

for at fremme trivsel for alle børn og unge. Styrken i, at skabe betingelser, som er gode for 
alle børn, betyder at man ikke bruger det meste krudt på at udpege “særligt sårbare”. Dette 
fordi det for det første er stigmatiserende, men også fordi, der altid vil være nogen, der flyver 
under radaren. 

 

Vi er vidende om, at man siden 2017 har drevet forebyggelseslaboratoriet, som er en 
institution, som netop har til formål, at se på, hvordan man med udgangspunkt i de 
helbredsprofiler regionen laver, skaber løsninger, der er sektoroverskridende og derfor ofte vil 

kræve, at man inddrager både kommuner, regioner, almen praksis og frivillige institutioner.  
 
Vi vil opfordre til, at der indgås partnerskab med PlanetYouth (www.planetYout.org), som er 
en Islandsk universitetsinstitut med forskere i sociologi, som gennem de sidste 30 år har 

udviklet en model, der i høj grad ser ud til at kunne få trivslen blandt unge til at stige. 
På nuværende tidspunkt har instituttet/organisationen indgået partnerskab med forskere i New 
York, Sverige, Norge, Irland og mange flere. 
 

Vi mener regionens forebyggelseslaboratorium kan hente stor inspiration i planethYouth (og 
omvendt). Der er - tilsyneladende - umiddelbart ikke nogen økonomisk binding udover, at 
man bidrager med den forskning, man allerede bedriver. 
 

Regionen/udvalget påtager sig at følge udviklingen og tage initiativer til en bredere  
implementering, der må forventes at kræve deltagelse af stat, regioner og kommuner.  
 

 
Administrationens bemærkninger:  
Administrationen er enig i, at det vil være muligt at deltage i et vidensdelingsnetværk om den 

islandske model omkostningsfrit, men bemærker, at det ikke omfatter understøttelse af lokal 
implementering. 
 

http://www.planetyout.org/


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.  

 
 
 


