
 

 

 

  

 

DAGSORDEN  

for  m ødet  den for m ødet den 15.11.2012   

BORGERREPRÆSEN TATI ONEN

[ Til bilagsfortegnelse]   

32 Medlemsforslag om 24 timers behandlingsgaranti til na rkom aner ( 2 0 1 2 - 1 6 3 6 9 8 )  

I NDSTI LLI NG OG BESLUTNI NG 

Det  foreslås,  

 

1.       at  Borgerrepræsentat ionen pålægger Socialforvaltningen at udarbejde forslag t il polit isk behandling om en 24- t imers 
behandlingsgarant i t il narkom aner. Udgifterne t il garant ien skal afholdes inden for Socialudvalgets egen budget ram me, og 
forslaget skal frem lægges inden udgangen af 4.  kvartal 2012.  

 

 (Det Konservat ive Folkepart i)  

 

MOTI VERI NG  

Det  Konservat ive Folkepart i ønsker,  at  Socialforvaltn ingen inden for  egen ramme og inden udgangen af 4. kvartal 2012 

frem kommer med en indst illing, der m uliggør at  stofm isbrugere kan komme i behandling indenfor  24 t imer fra 

m isbrugerens anmodning herom.  

 

Under budget forhandlingerne blev det af Socialforvaltn ingen oplyst , at  en behandlingsgarant i år ligt  vil koste mellem 5 og 
5,2 m io. kr . , afhængig af om garant ien bliver  en ambulant  behandling eller en døgnbehandling indenfor  24 t imer. 

 

Det  Konservat ive Folkepart i ønsker,  at  en storby som København straks skal kunne tage imod en m isbruger,  der  vil i 

behandling. Derfor  skal en mot iveret m isbruger i København have mulighed for  at  komme i am bulant  behandling og/ eller  

døgnbehandling indenfor 24 t imer. 

 

I  dag lever Københavns Kommune op t il den nat ionale behandlingsgarant i på 14 dage – det bør København kunne gøre 

bedre. Behandlingsgarant i på 14 dage t ildeler  den ret te behandling t il borgeren og skaber afklar ing af mot ivat ionen og en 

afstemning af forventninger t il behandlingen.  

 

Men Det Konservat ive Folkepart i ønsker at  udnyt te det momentum , der ligger i narkomanens motivat ion, sam tidig med en 

kombineret udredning og behandling.  

 

Det  vil give øget  brugert ilf redshed – også fra de pårørendes side. 
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