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Kære Sophie Hæstorp Andersen
Tak for din henvendelse af 19. maj 2017, hvor du beder mig overveje muligheden for,
at regionen kan etablere et produktionskøkken som OPP‐projekt ved siden af eller
som en del af kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Nordsjælland.
Du anfører i din henvendelse, at Region Midtjylland har indgået et OPP‐samarbejde
med Team KPC om at bygge et psykiatrisk center i Skejby i forbindelse med Det Nye
Universitetshospital. Psykiatrisk Center DNU er et selvstændigt projekt, der ikke har
været en del af kvalitetsfondsprojektet. De to sager kan derfor ikke sammenlignes.
./.

Jeg vil tillade mig at henvise til fungerende sundhedsminister Karen Ellemanns
besvarelse af SUU alm. del spm. 736 om samme emne. Det fremgår af svaret, at det
kun vil være muligt at etablere et produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland
som OPP‐projekt, hvis der er råderum til at foretage den krævede deponering inden
for projektets økonomiske totalramme.
Jeg henviser desuden til tidligere svar på regionens ønsker om at udvide totalrammen
fra Ekspertpanelet vedr. sygehusinvesteringer (1. marts 2013), sundhedsminister Nick
Hækkerup (20. februar 2015) og fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (22.
marts 2017), hvoraf det fremgår, at det er regionens ansvar at prioritere inden for
den faste økonomiske totalramme for Nyt Hospital Nordsjælland. Ministeriet indgår
fortsat gerne på administrativt niveau i en drøftelse med regionen om mulige
modeller herfor.
Situationen er, som den hele tiden har været, at Region Hovedstaden kan vælge at
etablere et produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland ved prioritering inden
for budgetrammen. Jeg vil i den anledning gøre opmærksom på, at andre
kvalitetsfondsprojekter ifølge rapportering til ministeriet har vurderet
omkostningerne ved at etablere et produktionskøkken noget lavere end Nyt Hospital
Nordsjælland.

Med venlig hilsen

Ellen Trane Nørby

