Notat

Budgetspørgsmål 9 til budget 2019 – Tilbud om skoldkoppevaccinationen

Spørgsmål:
Der er samfundsmæssige konsekvenser når et barn får skoldkopper, hvilket
også er årsagen til, at skoldkoppevaccinationen indgår i
børnevaccinationsprogrammet i de fleste af de lande vi normalt sammenligner
os med.
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I Danmark indgår det dog ikke per automatik, men det er muligt for familier at
henvende sig til egen læge og købe vaccinationen. Dette er dog ikke en
mulighed de fleste læger eller familier er opmærksomme på. Konsekvensen
heraf er tabt arbejdsfortjeneste, tabt skatteindtægt, samt markant ulempe for
børnefamilier der bliver ramt heraf.
Spørgsmål til forvaltningen.
1. Vil det være lovligt for kommunen at tilbyde gratis
skoldkoppevaccination til børn eks. 1 til 10 år?
2. Hvis ja, hvad er forvaltningens forventninger til omkostninger herved?
3. Ser forvaltningen mulighed for at få tilskud fra forsøgspuljer,
regionstilskud eller forhandlede rabatter?
4. Hvilke samfundsmæssige gevinster ser forvaltningen ved at tilbyde en
sådan vaccination til børn i Albertslund – eks. Reduceret tabt
arbejdsfortjeneste og nedsat skatteindtægt, gevinst for virksomheder,
familier med videre. (Her sigtes ikke alene på Albertslund Kommunes
genvinster)

Svar:
1. Vi har forsøgt at indhente svar på spørgsmålet hos Sundheds- og
Ældreministeriet, men vi har endnu ikke modtaget et svar og de kan ikke give
en melding om, hvornår vi kan forvente svar. Vi har modtaget en mail fra
Ministeriet med dette svar:
Jeg har desværre ikke mulighed for at sende et svar i dag.
Det er ikke et spørgsmål vi umiddelbart har svaret på før, så det kræver
muligvis også bidrag fra andre ministerier og styrelser.
Jeg kan derfor ikke love noget nærmere om, hvornår vi kan besvare dit
spørgsmål.
Det er ikke muligt at besvare de to efterfølgende spørgsmål. Forvaltningen har
ikke kompetence til at beregne og vurdere de samfundsmæssige gevinster
bredt set, og henviser til muligheden for at stille det som paragraf 20 spørgsmål
i Folketinget.

SEKRETARIAT FOR
POLITIK & LEDELSE

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 2
2620 Albertslund
www.albertslund.dk
albertslund@albertslund.dk
T 43 68 68 68

