
 

 

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

Budgetlægningen 2021-2024  
 

Budget/finansieringsforslag: Udbredelse af økologiske madkoncepter 

 
Fremsat af: Socialdemokratiet  

Formål og indhold: 

Hvilket problem vil I løse? Vi ønsker at indlagte patienter i Region Hovedstaden skal have 

lige god adgang til god økologisk og nærende mad som på de øvrige hospitaler (som f.eks. 
Herlev-Gentofte, og Bispebjerg Hospitaler). På disse hospitaler er der både arbejdet med 
omlægning til økologi, samtidig med at madkonceptet har fået et kvalitetsløft.  
 

Fokus skal både være på maden, omgivelserne maden indtages i og fokus på særligt 
underernærede patienter, samt indlagte patienter i psykiatrien.  
 
Hvordan foreslår I at problemet bliver løst? At der afsættes de fornødne midler til 

kompetenceudvikling af personalet, samt ombygning af køkkener, spiseområder og midler til 
at maden kan følges hele vejen fra jord til bord. Altså også det personale, der i sidste ende 
serverer maden og sikrer den rigtige ernæring. At f.eks. at principperne i Herlev Hospitals 
madkoncept “Herlevs Herligheder” udbredes til flere hospitaler. 

 
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.  

 
 

 


