16.10.2020

Ekstra Bladet bad om kommentarer til citater fra social- og indenrigsminister Astrid Krag – og :
fhv. direktør i Socialstyrelsen og fhv. formand for Bedre Psykiatri, Knud Aarup.
Her er deres citater og underneden i rødt vores kommentarer fra adm. direktør Henrik Sven Sørensen.
Send til Ekstra Bladet 16.10.2020:
Social- og Indenrigsminister, Astrid Krag:
- Jeg synes, det er meget svært at acceptere, at der er nogle mennesker, der synes, det er i orden at tjene
meget store summer, på nogle af de allermest udsatte borgere vi har.
- I sidste instans, så skal mennesker, der er mest optaget af at tjene penge ikke drive tilbud til vores mest
sårbare mennesker. Hvis man er i det her for at tjene en god profit, så har man ikke noget at gøre inden for
det her område, siger Astrid Krag til Ekstra Bladet.
Vores svar:
- Vi driver en fuldt lovlig virksomhed inden for de lovgivningsmæssige rammer, som folketinget selv har
vedtaget. Det er en professionel virksomhed med omkring 200 fagligt dygtige medarbejdere, der arbejder
efter overenskomster og alle øvrige regler. På vores bosteder er der er en halv gang bedre personalenormering end det, vi sammenligner os med i det offentlige. Det skammer vi os ikke over at tjene penge på
– tværtimod.

Social- og Indenrigsminister, Astrid Krag:
- Det er en af de finter, vi har hørt om, som bekymrer mig. Det er noget vi er opmærksom på, og vi vil sætte
ind overfor den her økonomiske smutvej, der er nogle, som tager for at skaffe sig en fortjeneste for de her
sårbare mennesker, siger ministeren til Ekstra Bladet.
Vores svar:
- Det er korrekt, at vi bruger vikarer fra Psykiatri Plus Vikar på vores centre. De kender vores beboere, og
vores beboere kender dem. Det giver en god tryghed for alle i dagligdagen. Det er dog kun ved sygdom, og
hvis et job ikke kan besættes, at vi bruger vikarer. Og det er kun en lille del af forretningen i Psykiatri Plus
Vikar at have vikarer på vores bosteder – i 2019 var det 7 procent af deres omsætning.

Tidligere direktør i Socialstyrelsen, Knud Aarup:
- Det dur ikke, at man hiver penge ud af sociale tilbud. De skal geninvesteres, og de skal bruges til at sikre,
der er en ordentlig faglig bistand på området, siger Knud Aarup til Ekstra Bladet.
Vores svar:
- Vi hiver ikke penge ud af sociale tilbud! Overskuddet i Psykiatri Plus er ført over i holdingselskabet, hvor
fra de geninvesteres. Over de seneste 10 år har vi investeret massivt i Psykiatri Plus. Vi har bygget moderne
specialiserede boliger, der bliver rost. Vi har investeret i forbedringer af køkken, kantine, fællesområder,
alarmer og øget sikkerhed. Alene i de seneste tre år har vi investeret i medarbejderudvikling,
efteruddannelse og træning for over 10 mio.
Om påbuddet fra tilsynsrapporten og vikarforbrug:
- Det får man ikke for sjov. Og man skal være opmærksom på, at øget brug af vikarer til den her målgruppe
simpelthen er ødelæggende i sig selv, siger Knud Aarup.
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Vores svar:
- Vi er meget kede af Socialtilsynets vurdering. Vi gør alt, hvad vi kan for at få vores bosted på rette kurs, og
det er på vej. Vi har blandt andet ansat en ny ledelse og investeret massivt i de fysiske rammer. Vi arbejder
hårdt på at få mere fast personale på vores bosteder.
I forbindelse med det store udbytte i vikarbureauet:
- Det er simpelthen for stort beløb til, at det kan give nogen som helst mening, siger den tidligere direktør i
Socialstyrelsen.
Vores svar:
- Det virker ikke som om, at Knud Aarup har læst vores regnskab specielt grundigt. Vores kapitalberedskab
samles i vores moderselskab, så der hele tiden er en buffer til investeringer, uforudsete udgifter og dårlige
tider. Derudover kautionerer holdingselskabet direkte for alle gældsforpligtelser.
I alt fik Tjørnehøj tre påbud, hvorfor bostedet nu er under skærpet tilsyn fra Socialtilsynet. Et af
Socialtilsynets påbud går på, at der er en høj personalegennemstrømning, og der bliver brugt et højt antal
af vikarer, vikarer fra Psykiatri Plus' eget vikarbureau.
- Det virker som en skjult måde at hive penge ud af et opholdssted på, og så er det uacceptabelt for mig at
se, siger Knud Aarup.
Vores svar:
- Det er en helt forkert beskyldning. Det er korrekt, at der har været for høj personalegennemstrømning på
Tjørnehøj, og det gør vi en stor indsats for at ændre. Men det er en meget lille omsætning Psykiatri Plus
Vikar har fra vores egne bosteder - det er 7 procent. Alt andet kommer fra eksterne offentlige og private
organisationer, som har stort behov for vores vikarer.

