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Danske Regioner

Sundheds‐ og Ældreministeriet har den 31. oktober 2017 modtaget et notat fra
Danske Regioner med en opdateret status på etableringen af de nye særlige pladser i
psykiatrien.
Det fremgår af opgørelsen, at i alt 122‐126 pladser først forventes klar til
ibrugtagning henholdsvis medio og ultimo 2018, og at 2 pladser herudover først
forventes at stå klar medio 2020.
Jeg skal i den anledning erindre om, at det både i delaftalen af 14. oktober 2016 til
satspuljeaftalen 2017‐2020, aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om
regionernes økonomi for 2018 samt aftalen mellem regeringen og KL om
kommunernes økonomi for 2018 er aftalt, at der skal stå 150 nye særlige pladser klar
til brug primo 2018.
Herudover er der med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018‐2021 netop
afsat yderligere midler til driften af de 150 særlige pladser med henblik på, at
pladserne oprettes primo 2018 som forudsat i delaftalen fra 14. oktober 2016.
Det undrer mig derfor, at regionernes tidsplaner for etableringen af pladser ikke er i
overensstemmelse med det aftalte. Det er ikke tilfredsstillende, at langt størstedelen
af de nye pladser først forventes klar til ibrugtagning henholdsvis medio og ultimo
2018, og jeg er helt uforstående over for, at 2 pladser først forventes at stå klar
medio 2020.
Herudover finder jeg det stærkt kritisabelt, at det af opgørelsen fremgår, at Region
Nordjylland forventer at oprette 6‐10 pladser mindre, end hvad bloktilskudsnøglen
tilsiger, således at der samlet kun planlægges der kun er planlagt etablering af 139‐
143 særlige pladser.
Jeg vil for god ordens skyld understrege, at der selvfølgelig vil blive efterreguleret i
satspuljefinansieringen for 2018 til Danske Regioner og KL i det omfang, de
finansierede pladser ikke mod forventning er klar primo 2018. Jeg imødeser derfor en
plan fra Danske Regioner og de fem regioner inden udgangen af november, der
sikrer, at der står 150 nye pladser klar til brug primo 2018 til gavn for gruppen af
særligt sårbare patienter og medarbejdere på botilbud.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby

