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Social – og Sundhedsudvalget

Høringssvar vedr. Budget 2020-2023

I temaer til budgetlægning fremhæves 3 sundhedsområder som særlige 
indsatsområder:
- Sundhedsfokus inden for socialområdet, indeholdende sundhedsfaglig 

kompetenceudvikling
- Tværgående fokus på sund kost
- Driftsønsker om sundhedstjek på bosteder.

Det mener vi er en meget positive indgang til planer for Social-og 
sundhedsområdet, med baggrund i, at det nære sundhedsvæsen allerede nu og 
højst sandsynligt i stigende omfang skal løse flere opgaver i forhold til 
samarbejdet med Regionshospitalerne. 
Derudover er der en stor og positiv opgave inden for det telemedicinske område 
begyndende med KOL-patienter.

Handicaprådet ser meget positivt på opstart af sundhedstjek på bostederne. 
Handicaprådet finder at initiativet er centralt og vigtigt i det fortsatte arbejde 
med fokus på sundhed.

Den nære psykiatri ønskes også styrket. Det har, og er på landsplan, været et 
”forsømt” sundhedsområde. Derfor mener vi at planer om styrkelse af den 
kommunale socialpsykiatri er meget vigtig. Og med dette en fortsat bedre 
koordinering mellem region og kommune.

Disse omfattende og gode planer vil få konsekvenser for budgetterne, idet disse 
tiltag vil øge udgifterne inden for de nærmeste år, men på længere sigt 
stabilisere områderne og muligvis give færre udgifter til indlæggelser og pleje i 
regionsregi (kommunen betaler døgntakst ved indlæggelse).

Vi er derfor betænkelige ved den foreslåede ”grønthøsterbesparelse” på ½ % i 
overslagsårene som giver sig udslag i budgetoversigten i ”Rammer”.
Dette fald i budgetter, sammenholdt med positive planer for styrkelse af de 
ovenfor nævnte områder, vil medføre yderligere serviceforringelser inden for 
andre områder i Social-og sundhedsområdet som helhed.

Den demografiske udvikling inden for handicapområdet, hvor flere vil have 
behov for større støtte/pleje indsats vil få indflydelse på de økonomiske råderum.
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På området omkring den nære psykiatri ser vi meget gerne at ønsket om at 
styrke dette område fastholdes og udvikles, da det i mange år har været et 
lavprioriteret område.

Konklusion:
Det er stærkt bekymrende, at der er faldende ”budget” for de næste 4 år, når 
udfordringerne viser, at stigning pga. demografi og hurtigere overgang fra 
Region til kommune.
De mange gode forslag inden for hele sundhedsområdet vil komme hele 
befolkningen til gavn, men bør ikke ske på bekostning af andre enkeltområder
(findes inden for de enkelte rammer.)
Ligeledes vil det være bekymrende hvis der ikke sker tildeling af ekstra 
bevillinger til finansieringen af de ekstra lønudgifter til Sosu-assistenter og Sosu-
hjælpere. 

Ulla Serup Thomsen
Formand for handicaprådet i Viborg

Venlig hilsen
Ulla Serup Thomsen


