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Kort notat vedr. status på puljen de 4,6 mio. kr. som er afsat i 
budgettet under Behandlingspsykiatrien, Fælles 
rammer/puljer.  

 
På Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 anmodede man om 
en kort redegørelse vedr. den pulje på 4,6 mio. kr. som er afsat i 
budgettet under behandlingspsykiatrien, Fælles rammer/puljer som 
er henvist som finansiering af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers 
andel af overskridelsen af licitationsresultatet. 
 
I bemærkningerne til Budget 2007, bind 2. står der vedr. de 4,6 mio. 
kr. til Bygningsvedligeholdelse på behandlingspsykiatrien: 
 

”Ramme til bygningsvedligeholdelse 
(Behandlingspsykiatri) 
Jf. afsnittet ”Rammebevilling til bygningsvedligeholdelse” 
under Sundhed foreslås der afsat en samlet pulje på 48 
mio. kr. til vedligeholdelse og genopretning af 
bygningsmassen på sundhedsområdet og 
behandlingspsykiatrien.  
 
På denne baggrund, og efter Sundhedsområdets andel 
af puljen (fordelt efter bruttobudgetandele), foreslås der 
i perioden 2007-2010 afsat en pulje på 4,6 mio. kr. til 
bygningsvedligeholdelse på Psykiatri- og Socialområdet 
til den behandlende psykiatri.” 

 
Der henvises til Sundhedsområdet/somatikken, hvor der står: 
 

”For Region Midtjylland foreslås afsat en pulje til 
bygningsvedligeholdelse inden for Sundhedsområdet 
(43,6 mio. red.). Puljen foreslås indarbejdet i 
investeringsoversigten for 2007-2010 i forbindelse med 
Forberedelsesudvalgets godkendelse af budgettet for 
2007. 
 
Formål med anlægsarbejdet 
Formålet med puljen til bygningsvedligeholdelse er at 
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Side 2

tilvejebringe de økonomiske forudsætninger for løbende at vedligeholde og 
genoprette bygningsmassen på Sundhedsområdet i Region Midtjylland, således at 
bygningsmassen til enhver tid lever op til gældende krav og regler på området. 
 
Der vil senere blive fremlagt retningslinier for udmøntning af puljen.” 

 
Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet nærmere retningslinier for 
hverken somatikkens område eller behandlingspsykiatrien. 
 
De 4,6 mio. kr. skal bruges til bygningsvedligeholdelse og opretning af den eksisterende 
bygningsmasse, således at den til enhver tid lever op til gældende krav og regler på området. 
Af den oprindelige rammebevilling til bygningsvedligeholdelse på 4,6 mio. kr. er der anvendt 
1,050 kr. til udskiftning af tagbelægning på en bygning tilhørende Børne- og 
ungdomspsykiatrien i Viborg. Til rest er der 3,550 mio. kr. som endnu ikke er øremærket til 
konkrete projekter. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers andel af overskridelsen af 
licitationsresultatet falder ind under ”bygningsvedligeholdelse og genopretning på Psykiatri- og 
Socialområdet til den behandlende psykiatri” hvorfor finansieringen henvises hertil. 
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