Budget 2020: Midler til tandsundhedsplanen

☒ Åben indstilling Sagsbehandler:
☐ Lukket indstilling Hanne Linnemann

Chefteammøde 20. december 2019

Mødedeltagere:

Baggrund
Aarhus Kommune udarbejdede i 2018 en fælles tandsundhedsplan, der beskriver målgrupperne for kommunal og social tandpleje og kommer med forslag til mulige indsatser, der kan forbedre tandpleje for socialt udsatte borgere og mindske social ulighed i tandsundhed.

Afdeling/Ansvarlig leder:
Otto Ohrt

Hanne Linnemann

Opfølgning
I samarbejde med Voksentandplejen sker der løbende opfølgning på målgruppen for omsorgstandplejen.
Sundhedsstaben er ansvarlig for at indkalde til møderne.

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter tilbud i Omsorgstandplejen og Specialtandplejen og det
stigende behov for mere komplicerede behandlinger hos de mest udsatte borgere, har Forligspartierne bag
budgetforliget 2020 besluttet at afsætte 3,1 mio. i 2020 og 3,6 mio. årligt fra 2021 til tandsundhedsplanen.
Af de i budget2020 afsatte beløb, tilføres Sundhed og Omsorg årligt fra Budget 2020 0,9 mio. kr. til Omsorgstandplejen.
Det foreslås, at de 0,9 mio. kr. til Omsorgstandplejen overføres til Fællesstabens budget vedr. Omsorgstandpleje. Herudover foreslås det, at de 0,5 mio. kr. fra 2021 til forebyggende indsatser overføres til Sundhedsstrategi og Forebyggelse. Sundhedsstrategi og Forebyggelse vil i samarbejde med Kvalitet og Borgersikkerhed samt Voksentandplejen i MBU udarbejde et forslag til plan for den forebyggende indsats på tandsundhedsområdet med virkning fra 2021. Chefteamet bliver præsenteret for et forslag til denne indsats i efteråret
2020.

Kommunikation
Der er udarbejdet informationsmateriale om tilbuddet om omsorgstandpleje.
Information om målgruppen for omsorgstandpleje samt mulighed for visitation dertil kommunikeres ud i Fagligt
Hjørne.

Forligspartierne bag B2020 ønsker, at MSB, MBU og MSO i fællesskab undersøger muligheden for fremadrettet at samle budgettet til omsorgstandplejen, specialtandplejen samt socialmedicinsk tandklinik i MBU.
Der er inviteret til møde herom medio januar 2020.

Beslutninger
Chefteamet skal beslutte:
At 0,9 mio. årligt fra 2020 overføres til budgettet til omsorgstandplejen i Fællesstaben (MSO)
At 0,5 mio. årligt fra 2021 overføres til budgettet i Sundhedsstrategi og Forebyggelse mhp. at der i
løbet af 2020 sammen med Kvalitet og Borgersikkerhed og Børn og Unge drøftes, hvordan midlerne skal udmøntes.

Effekt
Initiativet understøtter såvel Sundhedspolitikkens satsningsområder om at mindske uligheden i sundhed og
at vi holder borgerne væk.

Koordinering
Indstillingen er koordineret med Fællesstaben og Mål- og Økonomistyring

Direkte udgifter (tkr.)
2020

900 (1400)

2021

1400

2022

1400

2023

1400

Udgiften finansieres inden for:
☒ Afdelingens grundbudget
☐ Afdelingens opsparing
☐ MSO’s fælles opsparing

0,9 mio. kr. overføres til budget vedr. omsorgstandplejen i
Fællesstaben (MSO) mhp. fortsat drift.

Indirekte udgifter

PROCES

0,5 mio. kr. reserveres centralt i MSO. Økonomi bemyndiges til at udmønte den andel som Sundhedsstrategi og
Forebyggelse, når der foreligger en udmøntnings- og implementeringsplan i løbet af 2020.
Udarbejdelse af fælles tandsundhedsplan
samt budgetforlig 2020
2018 - 2019

Chefteam-møde

Drøftelser med MBU og MSB om
evt. samling af budget i MBU

CT modtager oplæg vedr. den forebyggende
indsats på tandsundhedsområdet

Næste skridt

Opfølgning til xx

20. december 2019

Januar 2020

Oktober 2020

Dato

Dato

Referat
Chefteamet besluttede:
- At 0,9 mio. årligt fra 2020 overføres til budgettet til omsorgstandplejen i Fællesstaben (MSO)
- At 0,5 mio. årligt fra 2021 overføres til budgettet i Sundhedsstrategi og Forebyggelse mhp. at der i løbet af 2020 sammen med Kvalitet og Borgersikkerhed og Børn og Unge drøftes, hvordan midlerne skal udmøntes.
Hosea ønskede et bud på hvordan de 0,9 mio. kr. årligt kan bruges som et ekstra tilbud – udover behandling af et større antal borgere. Sundhedsstrategi kommer med et bud.

