
 

 

Skabelon til brug for udvalgets 2. og 3. budgetdrøftelse: 

Budgetlægningen 2021-2024  
 

Budget/finansieringsforslag: Nye arbejdsmetoder efter Corona krisen 

 
Fremsat af: Radikale Venstre 

Formål og indhold: 

Hvilket problem vil I løse? I forbindelse med Corona krisen er meget arbejde blevet udført 
på nye og smartere måder, med mindre bureaukrati og ved øget brug af teknologiske 

løsninger. Dette skal vi lære af fremadrettet.  
 

Hvordan foreslår I, at problemet løses? Vi foreslår, at der i Regionen afsættes et beløb, der 
kan anvendes til at udbrede og permanentgøre nogle af de gode løsninger, der har fundet 

anvendelse under Corona krisen. Dette beløb kan fx dække bedre og mere udstyr til 
afholdelse af telekonferencer, hvilket både kan spare personalet rejsetid og -omkostninger 
samt forbedre CO2-regnskabet (hvis personalet fremover i højere grad kan holde møder 
virtuelt fremfor at rejse for at deltage i møder). Samtidig kan bedre faciliteter til afholdelse af 

videokonferencer sikre nemmere afholdelse af MDT-konferencer, hvilket kan være afgørende 
for en hurtig udredning eller igangsætning af behandling (undgåelse af flaskehalse).  
 
Men der kan også være andre gode ideer, der er opstået under Corona krisen, som med fordel 

vil kunne videreføres i det daglige arbejde på regionens arbejdspladser. 
 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
Mio. kr.  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 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 3. drøftelse af 
budgetinitiativer. 

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 

 

Administrationen udfylder dette afsnit når udvalget er færdig med de tre 

udvalgsbehandlinger.  

 
 

 


