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Høring over forslag til lov om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning
Dansk Psykolog Forening sætter pris på muligheden for at kommentere på den fremsendte høring og har
følgende kommentarer:

Dansk Psykolog Forening udtrykte i forbindelse med evaluering af kommunalreformen bekymring over
den alvorlige afspecialisering, der som følge af kommunalreformen har fundet sted i mange kommuner.
Foreningen ser positivt på etableringen af den nye dialogbaserede koordinationsstruktur og vidensopbygning på det mest specialiserede socialområde og området for den mest specialiserede specialundervisning.

Psykologer på det kommunale område, blandt andet i PPR-regi, kan bidrage til, at den nødvendige og relevante specialrådgivning fortsat udvikles. Foreningen ser desværre, at strukturelle og organisatoriske
hindringer medfører, at der ikke gøres brug af de kompetencer, der besiddes af allerede ansatte psykologer. Foreningen opfordrer derfor til, at samarbejdsformerne i langt højere grad organiseres, således at
forskellige faggrupper får bedre mulighed for at samarbejde om opgaveløsninger. Specifikt opfordrer Foreningen til, at der fremadrettet udvikles på samarbejdsstrukturer, der gør det muligt for personale i skoler, institutioner og på ungdomsuddannelser og –tilbud at få adgang til den psykologiske rådgivning, som
allerede er etableret - for eksempel i de kommunale PPR-kontorer og i regi af VISO. En sådan adgang ville i
høj grad kunne virke udviklende for personalets faglighed samt sikre rettidig identifikation af opgaveløsninger, som ikke giver udbytte eller direkte skader. Dette er en ganske simpel løsning, da der er tale om
omorganisering af allerede ansat personale.

Dansk Psykolog Forening mener yderligere, at kommunerne bør undlade at trække børn med behov for
specialiserede indsatser tilbage til institutioner i kommuner, hvor der ikke eksisterer den fornødne adgang
til rådgivning for det daglige personale. Dette bør først og fremmest undgås af hensyn til barnets tarv.

I håbet om en bedre organisering af opgaveløsningen samt en bedre anvendelse af medarbejdernes respektive kompetencer hilser Dansk Psykolog Forening således det forøgede nationale engagement i at
værne om specialrådgivningen velkommen. Foreningen ser frem til at høre nærmere om effekterne af
den nye nationale koordinationsstruktur og vidensopbygning i løbet af de kommende år. Det er Foreningens forventning, at de nye tiltag vil blive brugt til at bremse afspecialisering og styrke indsatserne på det
specialiserede socialområde og området for den mest specialiserede specialundervisning.
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