
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministeren 

Frederiksholms Kanal 21 

1220 København K 

Tlf. nr.: 33 92 50 00 
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www.uvm.dk 

CVR-nr.: 20453044 

14. september 2022 

Sagsnr.: 22/16953 

 

Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på alm. del – spørgsmål 397 

I brev af 7. september 2022 har udvalget efter ønske fra Ellen Trane 

Nørby (V) og Anni Matthiesen (V) stillet mig følgende spørgsmål: 

Alm. del – spørgsmål 397: 

Ministeren bedes redegøre for, at § 20.29.18. i FFL23 Styrket indsats i 

PPR - udvikling og implementering af lettere behandlingstilbud ikke vi-

dereføres. 

Svar: 

Bevillingen for § 20.29.18. Styrket indsats i PPR - udvikling og imple-

mentering af lettere behandlingstilbud udløber ved udgangen af 2022, 

hvilket følger af aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialde-

mokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Sociali-

stisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen på for 2019-2022.  

 

Efter et tværministerielt fagligt arbejde på tværs af sundheds-, social- og 

undervisningsområdet er der givet tilskud på i alt ca. 100 mio. kr. til 37 

kommuner til udvikling og implementering af lettere behandlingstilbud 

til børn og unge med psykisk mistrivsel og/eller i risiko for at udvikle en 

psykisk lidelse. Som følge af bl.a. corona-udfordringer er en del kommu-

ner kommet senere i gang. 22 kommuner har fået adgang til at forlænge 

arbejdet ind i 2023. Derfor er den afsluttende evaluering af initiativet til-

svarende forsinket og foreligger derfor først i 2024.  

 

Det bemærkes, at PPR indgår i de planlagte drøftelser om inklusion i 

Sammen om Skolen, og der er igangsat en kortlægning af mulige udfor-

dringer i PPR bl.a. i forhold til ventetid som opfølgning på Aftale om fi-

nansloven for 2022.  

 

Derudover er den tidlige indsats for børn og unge med psykisk mistrivsel 

og/eller en psykisk lidelse også et stort fokusområde i de igangværende 

forhandlinger om en 10-års plan for psykiatrien. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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