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Læge- og Sundhedshus i Aalestrup

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:

9202000000 og F3: 4.88

Initiativgruppen til opførelse af et Læge- og Sundhedshus i Aalestrup har fremsendt en ansøgning om en
ekstra bevilling på 3,219 mio. kr. til en udvidelse af det planlagte Læge- og Sundhedshus i Aalestrup med
158 m2. Ansøgningen har været særskilt behandlet i Økonomiudvalget den 12. juni 2019, hvor
Økonomiudvalget tilkendegav en positiv indstilling overfor ansøgningen og at ansøgningen skulle indgå i den
kommende budgetbehandling.
Sundhedsudvalget godkendte den 1. marts 2018, at fremsende en ansøgning til en pulje under Sundheds- og
Ældreministeriet til etablering af et Læge- og Sundhedshus i Aalestrup. Ansøgningen var udarbejdet af
Initiativgruppen og omfattede en ansøgning om tilskud til opførelse af et 350 m2 kommunalt ejet Læge- og
Sundhedshus til 5,950 mio. kr.
Ansøgningen blev imødekommet af Sundheds- og Ældreministeriet den 7. maj 2018 med det fulde beløb.
Af ansøgningen fremgik, at Vesthimmerlands Kommune stiller en grund til rådighed for projektet. Dette var
besluttet som en hensigtserklæring i budget 2018 (ØKan-010).
Den 3. oktober 2018 godkendte Byrådet at bevillige 1,5 mio. kr. til en byggemodnet grund på Colas-grunden
på 3.000 m2 samt at afholde udgifter på 0,3 mio. kr. til intern byggestyring af projektet.
Efter Sundhedsministeriets bevilling har forvaltningen gennemregnet Initiativgruppens ansøgning og det er
konstateret, at der for 6 mio. kr. kan opføres et lægehus på minimum 292 m2. Denne bygningsstørrelse har
Initiativgruppen, efter dialog med flere læger, tilkendegivet er for lidt til at fremtidssikre lægerekrutteringen til
Aalestrup. På denne baggrund godkendte Sundhedsudvalget den 5. marts 2019 at imødekomme et ønske fra
Initiativgruppen om, at fremsende en yderligere ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet på 2,15 mio. kr.
til opførelse af yderligere 100 m2 til lægehus. Denne ansøgning modtog kommunen afslag på den 3. maj
2019.
Initiativgruppen fremsender nu ansøgning om en ekstrabevilling på 3,219 mio. kr. til finansiering af en
udvidelse af Læge- og Sundhedshuset i Aalestrup med 158 m2. Initiativgruppen begrunder deres ansøgning
med, at lægehusets størrelse på 450 m2 er anbefalet af de praktiserende læger i Aalestrup og Gedsted, som
finder at et lægehus på 300 m2 ikke opfylder deres forventede fremtidige pladsbehov. De tre læger
tilkendegiver i en skrivelse (se bilag) at de fremadrettet ser behov for et fælles lægehus med 4 læger og
plads til uddannelseslæger og til 2-3 sygeplejersker.
Vesthimmerlands kommune har indtil videre bevilliget 1,95 mio. kr. til projektet. Dette beløb fordeler sig med
1,5 mio. kr. til køb af en byggemodnet grund, 0,3 mio. kr. til internbyggestyring samt 0,15 mio. kr. til støtte til
en ekstern rådgiver til Initiativgruppen i ansøgningsfasen.

Udover ovenstående har Initiativgruppen indtil videre indsamlet 3,4 mio. kr. via donationer fra private borgere,
virksomheder og fonde til opførelse at et privat Sundhedshus på 975 m2, som skal bygges sammen med det
kommunale lægehus. Det er Initiativgruppens mål at indsamle i alt 4,5 mio. kr. til denne del af projektet. I
Sundhedshuset er det planen at private sundhedsydere skal have lejemål, fx fysioterapeuter, tandlæge,
apotek m.v.

Tilsagnet på de 5,950 mio. kr. er givet på baggrund af en forventet tidsplan, hvor byggeriet afsluttes ultimo
2020.

Forvaltningen bemærker, at der i dag er 2 ydernumre til lægepraksis til rådighed i Aalestrup. De beskrevne
planer om 4 læger vil således kræve, at yderligere 2 ydernumre flyttes til Aalestrup fra andre egne af
Vesthimmerlands Kommune. En sådan flytning kræver godkendelse i Regionsrådet i Region Nordjylland.
Det er vurderingen at driftsudgifterne til bygningen dækkes af huslejeindtægter, svarende til markedslignende
vilkår.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Etablering af et Læge- og Sundhedshus understøtter i høj grad Vesthimmerlands Kommunes ønske om, at
Vesthimmerlands Kommune skal være et godt sted at bo og leve. Opførelsen af Læge- og Sundhedshus er
med til at sikre lægedækningen i kommunen.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Vesthimmerlands kommen har vedtaget en rekrutteringsstrategi for kommende praksislæger med henblik på
at sikre lægedækningen i kommunen.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Etablering af et Sundhedens Hus vil betyde, at Teknisk afdeling vil få ansvaret for drift og vedligehold af
bygning og de omkringliggende arealer o.lign.
Konsekvenser for service til borgerne:
Borgerne i Vesthimmerlands Kommune vil med etablering af Læge- og Sundhedshus i Aalestrup vil blive
sikret øget lægedækning såfremt Regionsrådet godkender flytning af ydernumre.
Personalemæssige konsekvenser:
Ingen
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Forvaltnings MED Sundheds- og Kulturforvaltningen, Ældrerådet
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

