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Kære Claus Sørensen
Tak for din e-mail af 25. juni 2013 om jeres bekymring for lukning af
Synscenter Refsnæs og regeringens opfølgning på evaluering af kommunalreformen.
Regeringen har den 26. juni 2013 indgået en bred politisk aftale med
Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative om rammer for justering af kommunalreformen.
På det specialiserede undervisningsområde får kommunernes det fulde
forsyningsansvar for at give alle børn og unge et fyldestgørende undervisningstilbud. Samtidig skal det sikres, at der til en lille gruppe af elever,
der har meget komplicerede og sammensatte vanskeligheder, er et relevant specialiseret undervisningstilbud, og at den højt specialiserede viden
fastholdes, udvikles og formidles for bl.a. at sikre, at inklusion kan ske på
faglig forsvarlig vis.
Evalueringen af kommunalreformen har peget på en række udfordringer
bl.a. i forhold til de faldende elevtal på de lands- og landsdelsdækkende
specialundervisningstilbud og behov for bedre koordination og samarbejde om fastholdelse og udvikling af viden på det specialiserede rådgivningsområde.
Koordinationsstrukturen medfører, at kommunerne indenfor hver region i fællesskab skal afrapportere til Socialstyrelsen og Ministeriet for
Børn og Undervisning, hvordan de vil tilrettelægge og organisere indsatsen på de områder, hvor der er behov for en meget specialiseret indsats.
Intentionen er at understøtte kommunernes anvendelse af tilbuddene, og
at tilbuddene udvikles dynamisk i takt med, at behovene ændrer sig.
Med regeringens initiativ får staten en øget rolle i forhold til at understøtte og koordinere den mest specialiserede indsats. Rollen er baseret på
dialog med kommunerne, men hvis dialogen ikke er tilstrækkelig, kan
Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning i sidste instans –
og undtagelsesvist – pålægge en kommune eller region et driftsansvar og
hermed fastlægge en tilbudsstruktur på et område.
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Der er tre tilfælde, hvor Socialstyrelsen vil kunne pålægge et driftsansvar:
 Hvis Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning
identificerer et behov for en særlig indsats, der ikke bliver løftet,
og der derfor er behov for at oprette et nyt tilbud.
 Hvor et konkret tilbud, som løfter en helt særlig indsats, der ikke
kan løftes på anden vis, er lukningstruet.
 Hvor der er en række små tilbud til en målgruppe, som hver for
sig ikke er fagligt bæredygtige. Her kan en kommune eller region
pålægges at samle tilbuddene med henblik på en konsolidering.
Samtidig vil andre kommuner og regioner ikke kunne oprette nye
tilbud i forhold til denne bestemte målgruppe.
Samtidig får VISO det fulde ansvar for rådgivning på specialundervisningsområdet, og herunder for vidensudvikling på specialundervisningsområdet. Det bliver dermed staten, der sikrer viden og vidensudvikling
og kan vejlede alle kommunerne i forbindelse med at tilrettelægge et fyldestgørende undervisningstilbud.
Det fremgår af regeringens udspil til opfølgning på evalueringen af
kommunalreformen, at der ikke lægges op til ændringer i finansieringen
af de specialiserede undervisningstilbud.
Jeg ser frem til det videre arbejde med udmøntning af Aftalen om rammer for justering af kommunalreformen, hvor I også vil blive hørt over
de lovforslag, regeringen vil fremsætte.

Med venlig hilsen

Christine Antorini

