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Høring over udkast til lov om kommunernes overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende
undervisningstilbud
Dansk Psykolog Forening takker for fremsendelsen af nærværende høring og har følgende kommentarer:

Dansk Psykolog Forening udtrykte i forbindelse med evalueringen af kommunalreformen i april 2013 bekymring over kommunernes utilstrækkelige evne til at varetage rehabiliteringsindsatser, der tidligere lå
hos regionerne. Den utilfredsstillende kommunale forvaltning af rehabiliteringsindsatserne skyldes i høj
grad manglende specialiserede kompetencer i den enkelte kommune, og det er på baggrund af en uheldig
tendens til afspecialisering, at Dansk Psykolog Forening forholder sig kritisk til kommunernes mulige overtagelse af de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Ved kommunernes overtagelse af rehabiliteringsindsatser vedrørende eksempelvis erhvervet hjerneskade
har det vist sig, at sygdomsramte borgere, der tidligere automatisk har fået tilbud fra specialiserede institutioner i regionsregi, har vanskeligt ved at blive henvist og opnå relevante forløb. Tendensen er, at når
betalingen for borgerens behandling overgår til den enkelte kommune, og hver enkelt ydelse skal betales
specifikt af kommuner, så bliver tilbuddene skåret ned eller forsvinder. Dette har store omkostninger for
borgerne, samtidig med at institutionernes faglighed udhules, når deres indtægtsgrundlag svækkes.

Det er således vigtigt, at den samme fejl ikke begås, når det gælder kommunernes eventuelle overtagelse
af de specialiserede undervisningstilbud, der hidtil har hørt under regionerne. Der er i dag kun de fem allermest specialiserede undervisningstilbud tilbage i form af de i lovudkastet nævnte lands- og landsdelsdækkende tilbud. Det er derfor Dansk Psykolog Forening magtpåliggende, at der ved kommunal overtagelse af de specialiserede undervisningstilbud fortsat foreligger krav om tydeligt ansvar for at sikre eksistens og videreudvikling af de specialiserede undervisningstilbud for de børn og kommuner, der måtte have brug for det. Dansk Psykolog Forening står naturligvis til rådighed i forhold til videre udvikling og kvalitetssikring af de specialiserede undervisningstilbud.

