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Tak for dit brev fia den 22. september 2013 om aftalen om rammer fot
justering af kommunalreformen.
Regenngen drøfter i øjebhkket en opfølgmng på rammeaftalen på det
sp ecialis erede social- og sp ecialunderwisnings område med partietne bag
rammeaftalen.

Drøftelserne tager udgangspunkt i regeringens udspil til opfølgntng på
evaluering af kommunakeformen, hvot der lægges op td, at der ska.l ske
et bedre samarbejde om og koordination af de mest specialiserede underwisningstilbud og en samling af specialrådgivmngen i VISO.
Det indgår også i regedngsudspillet, at kommunerne skal overtage forsyningsansvaret og får mulighed for at overtage rnstitutionerne hvert f]erde
år. Regionernehat fortsat forsyningspligt og kan fortsat drive institutionerne, hvis kommuflerne ønsker det.
Som det fremght af mit brev fta den 2. lult' 201,3 har evaluerin gen af
kommunalreformen peget på en række udfordringer i fothold til de faldende elevtal på de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.

Den løsning, som regenngen arbejdet fot, er at sikte, at det skal ske en
bedre koordination og samarbeide på tvæts af regponer og kommunet for
at sikre, at der fortsat kan være tilbud ti1 rådighed fot de meget små målgrupper med sammensatte og komplicerede vanskeligheder.

Der lægges ikke op til ænddnger i finansieringen af undervisningsalbuddene.

I forhold til samlingen af specialrådgivmngen i VISO

lægger regeringen

op til, at de lands- og landsdækkende undervisningsrnstitutioner indgår

som leverandører r fothold til at levere specialrådgivningsydelserne, og
herunder vidensudvikling på området for at sikre en tæt tilknytning trl
praksis.

I{oordinationsstruktuten lægger op til, at der fremover kan arbeides med
fodøbsbeskrivelser som grundlag fot indsatsen i kommunerne.
Der pågår netop nu forhandlinger med alle Folketingets partiet om justenngaf kommunalreformen med henblik på at sikre en fortsat kvalificeret
indsats for grupper med sædige behov.
i, at der er behov fot at sikre, at flete børn og unge
med synshandicap afslutter folkeskolen med de obligatoriske afsluttende
prØver, og at flere end i dag gennemfører en ungdomsuddannelse. Det
sagende antal modtagerc af specialpædagogisk støtte (SPS) tydet ph, at
der et en positiv udvikling i gang.

Jeg er emg med

Jeg et glad

1er

fot, at I bakket op om, atbørn og unge tnkluderes i detes

nærmi7jø, og regeringens mål med justering af kommunalreformen er

netop at sikre, at kommunetne har adgang til den fornødne viden for at
kunne tilrettelægge et rnkluderende tilbud. Det gælder både rådgivning og
kompetenceudvikling.

Der er ikke planer om at gennemføre en specifik evaluering af SPSordningen i forhold til unge med synshandicap på ungdomsuddannelserne og de vrderegående uddannelset, da der foteghr et løbende atbeide
med at udvrkle SPS-støttefotmerne til blinde og svagsynede.
Der er for eksempel pr. 1. august 201.3 ndghet en samarbeidsaftale med
Nota, Nationalbibliotek for mennesket med læsevanskeligheder om levertngaf sædigt tilrettelagte studiematerialer til blandt andre unge med
synshandicap på ungdomsuddannelsetne og de videregående uddannelser. Denne samarbejdsaftale gpver nye og mete fleksible muligheder for
at få studiematerialerne. Samtidig bidrager samatbejdsaftalen til genetelt
at samle indgangen til tilgængelige tekstet og bøger i sammenhæng med

Notas almindelige biblioteksvitksomhed.

Det nævnte løbende arbeide med at udvikle SPS-støtteformerne trl unge
med synshandicap foreghrtettæt samatbejde med Instituttet for Bllnde
og Svagsynede. I forbindelse med nævnte samarbejdsaftale med Nota er
der desuden aftalt dialogmøder med "Blinde og Svagsynedes Interessegruppe for Erhverv og Uddannglse"
sen
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