Mandag den 25. marts 2019

De specialiserede sociale tilbud og specialundervisningstilbud
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er
enige om, at det er væsentligt at fastholde og fortsat styrke en høj faglighed på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til gavn for borgere med sjældne eller
særligt komplekse behov. Det gælder eksempelvis mennesker med hjerneskade, udviklingshæmning, psykiske vanskeligheder, multiple funktionsnedsættelser og hjemløse. Derfor
iværksætter parterne en grundig undersøgelse, der skal kortlægge de regionale tilbud på det
specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, inden der skal tages stilling til,
hvor tilbuddene skal placeres i en ny struktur.
Regionerne driver i dag lidt over 60 tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Nogle af disse tilbud retter sig mod meget små målgrupper og/eller med
meget komplekse behov. Det er afgørende for aftaleparterne, at den mest specialiserede viden på det sociale område og på specialundervisningsområdet sikres og videreudvikles, så
der også fremover er de rette tilbud og specialiseret viden til målgrupperne. Derfor vil placeringen af de regionalt drevne socialtilbud og specialundervisningstilbud i den nye struktur ske
på en sådan måde, at der tages hensyn til tilbuddenes særlige karakter, herunder bl.a. under
hensyn til den sundhedsfaglige indsats i eksempelvis Synscenter Refsnæs.
I dag eksisterer den nationale koordinationsstruktur (NATKO), der blev oprettet efter evalueringen af kommunalreformen, med det formål at sikre, at vi i Danmark har et tilstrækkelig udbud
af højt specialiserede tilbud og indsatser til målgrupper med sjældne eller særligt komplekse
behov. NATKO indebærer i praksis, at Socialstyrelsen skal sikre, at kommunerne har adgang
til tilbud til personer med behov for særlig ekspertise.
Der er derfor enighed om at igangsætte en undersøgelse med henblik på at identificere de
regionale tilbud, som indeholder mest specialiseret viden og dermed leverer de mest specialiserede indsatser. Undersøgelsen skal være afsluttet i august 2019. Børne- og socialministeren og undervisningsministeren kan i forbindelse med en høring over de identificerede tilbud
fastsætte deres fremtidige placering i den nye decentrale struktur. Parterne er desuden enige
om at styrke den nationale koordinationsstruktur med henblik på - via en observationsliste
over de identificerede mest specialiserede regionale tilbud - at følge udviklingen i specialiseringen og sikre, at behovet for en specialiseret indsats og viden fortsat imødekommes. Sigtet
er at sikre, at borgere med sjældne og eller særligt komplekse behov har adgang til tilbud af
høj kvalitet.

1

