Vesthimmerlands Kommune
Att. Borgmester Per Bach Laursen
Aalestrup den 19. september 2020

Ændringsforslag til budget 2020.
Undertegnede byrådsmedlem Per Bisgaard, Venstre ønsker at nedenstående ændringsforslag behandles
ved budgetseminaret den 24. og 25. september med ønske om vedtagelse ved budgettets 2. behandling.
Som det fremgår af tidligere behandling på sundhedsudvalgets dagsorden – tirsdag den 8. oktober pkt. 142
– så har sundhedsforvaltningen/forvaltningen indstillet at der afgives en betinget interessetilkendegivelse
om kommunal anvendelse/leje af et anslået areal på 125 kvm i den private del af læge- og sundhedshus
Aalestrup under hensyntagen til mulighederne for et fremtidigt samarbejdsfællesskab.
Sundhedsudvalget besluttede på daværende tidspunkt, at de nuværende lokaler dækker behovet, og at
der derfor ikke fremsendes interessetilkendegivelse.

Forslag: Etablering af sygeklinik ifm. med opførelse af læge- og sundhedshus i Aalestrup.
Mit forslag går på, at Vesthimmerlands Kommune lejer lokaler i den private del af læge- og sundhedshuset
svarende til det anførte: 125 m2 á ca. 850 kr. pr m2 – en årlig husleje på 106.250 kr. Som det fremgår af
sagsfremstillingen, så vil der være éngangsudgifter på 60.000 kr. til indkøb af møblement, testcykel og en
Tanita-vægt.
I sagsfremstillingen til pkt. 142 på sundhedsudvalgets dagsorden den 8. oktober fremhæver forvaltningen
flg. samarbejder, der vil skabe merværdi for borgeren/borgerne:
1. Den ældre, kronisk syge borger. Det vil kræve et tæt samarbejde mellem sygehus, lægerne,
sygeplejeklinik og sundhedscenter(kommunens tilbud til kronikere), hvor borgeren går ét sted hen
for at få den rette koordinerede hjælp. I givet fald skal sundhedscentret have lokale til
kronikerindsats.
2. Et sundhedscenter med fælles funktioner kan give mulighed for tæt samarbejde mellem lægerne,
sygeplejeklinikken og sundhedscentret om sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.
3. Den ”usunde borger”, hvor borgere med overvægtsproblemer eller rygestop kan få et koordineret
tilbud mellem læger og sundhedscenter. Det kan muligvis begrunde et lokale til sundhedscentret.
4. Mental sundhed, hvor borgere med mentale sundhedsudfordringer kan få et koordineret tilbud
mellem læger, sundhedscenter, jobcenter mv. Det begrunder muligvis lokaler til sundhedscenter,
jobcenter/bostøtte.
Forvaltningen stiller flg. spm.: Er interessenterne i læge- og sundhedshuset (praktiserende læger,
tandlæger, fysioterapeuter, apotek, zoneterapeuter, kiropraktorer, jordemoder mv) klar til et øget
samarbejde på tværs med borgeren i centrum eller har de et mere snævert fokus på levering af egne
ydelser?
Til dette spm. kan jeg som medlem af Initiativgruppen (gruppen som gennem flere år har arbejdet med
projektet og skaffet 1: - de økonomiske forudsætninger for at opføre læge- og sundhedshuset og 2: - indgået
aftaler med kommende interessenter og ikke mindst 3: - fået den folkelige og borgernære opbakning til

projektet) svare klart og entydigt. Fællesskabet og samarbejdet har været og vil være øverst på dagsordenen,
og der er ingen tvivl at spore hos de interessenter, som på nuværende tidspunkt har sagt ja til at være en del
af læge- og sundhedshuset, at denne nye konstruktion vil skabe MERVÆRDI i ordets bredeste forstand.

ØKONOMI: Læge- og sundhedshuset forventes at stå klar til ibrugtagning 1. januar 2021 og derfor vil den
årlige udgift til lejeomkostninger først vedrøre budget 2021. Det er dog vigtigt, at beslutningen træffes nu,
inden den 1. november, hvor selve skitse- og plantegning igangsættes.

Med venlig hilsen

Per Bisgaard
Byrådsmedlem(V)

