Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

Råderum

Ønske

X

BFdr-003
Børne og Familieudvalget

Børn i Bevægelse

I 1.000 kr.
Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter
Emne
Profitcenter & F3-niveau

2020

2021

2022

2023

+250

+250

+250

+250

Genoptræningsplaner
Børn i Bevægelse

Beskrivelse:
Hvis en borger har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus, skal
sygehuset lave en skriftlig genoptræningsplan, senest ved udskrivelsen. Genoptræningsplanen sendes til
kommunen. I genoptræningsplanen er borgerens konkrete behov for genoptræning beskrevet.
Kommunen har ansvaret for genoptræningen
Skærpet lovgivning fra 1. juli 2018
 Kommunen skal senest fire kalenderdage efter borgeren er udskrevet fra sygehus med en
genoptræningsplan informere borgeren om, hvor og hvornår kommunen kan tilbyde opstart af
genoptræning.
 Genoptræningen skal påbegyndes inden 7 dage enten via kommunal eller privat leverandør
(finansieret af kommunen)
 Opstart defineres som første møde med den sundhedsperson, der skal varetage hele eller dele af
genoptræningsforløbet
I Vesthimmerlands Kommune modtages genoptræningsplanerne i Bevillingsenheden i Sundhedsforvaltningen.
Bevillingsenheden videreformidler genoptræningsplaner på børn og unge til Børn i Bevægelse, hvorefter BIB
tager kontakt til borger
Antal behandlinger genoptræningsplaner pr. år
Antal
behandlinger

Antal
henvisninger

Budget til GOP

2011

353

30

200.000

2012

502

47

200.000

2013

361

40

200.000

2014

477

50

200.000

2015

784

84

200.196

2016

758

72

203.280

2017

748

84

207.671

2018

818

89

210.000

I 2011 var der 30 genoptræningsplaner og 353 behandlinger. Antallet er i 2018 steget til 89
genoptræningsplaner og 818 behandlinger.
Behandlinger varetages både i Børn i Bevægelses egne lokaler, på skoler, i institutioner og i eget hjem.
BIB er tilført 200.000 kr. til at varetage genoptræningsplaner. Beløbet har ikke ændret sig, på trods af den
store stigning i antallet og senest de skærpede krav til opstart af træning indenfor 7 dage.
Såfremt Børn i Bevægelse ikke er i stand til at levere tilbuddet inden for tidsfristen på 7 dage skal
Vesthimmerlands Kommune afholde udgiften til privat leverandør, hvis borgeren benytter sig at muligheden.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
Ingen aktuelle nøgletal

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Konsekvenser for service til borgerne:
Børn i Bevægelse vil med denne styrkelse af driften vedr. genoptræningsplaner blive i stand til at leve op til
gældende lovgivning og lovbundne tidsfrister.
Personalemæssige konsekvenser:
Tilførsel af 0,5 stilling
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
o MED – Børn i Bevægelse
Afledt ændring i taksten for området:
Ikke aktuelt

