
 

 
 
 
 
 
Ergoterapeutforeningen fremsender hermed høringssvar vedr. rapporterne 
om overdragelse af opgaver fra Amt til kommuner. 
 
Der har siddet mange kompetente medarbejdere i de 15 arbejdsgrupper, hvilket de foreliggende 
rapporter også vidner om. Det er et flot udrednings-, analyse- og modelarbejde, der er udført. Nu 
er det så op til politikerne at handle på det. 
 
Ergoterapeutforeningen har nogle generelle kommentarer til rapporterne: 
 
Vi kan være bekymrede for, at angsten for at tabe institutioner til Østjylland fører til, at man i 
Ringkøbing Amt lukker sig om sig selv. Vi vil opfordre til udstrakt samarbejde med hele 
regionen, for at fagligheden kan udvikle sig fra kyst til kyst. Det er vigtigt, at alle fagområder 
knytter sig op på forpligtende samarbejder med kollegaer i regionen, så den faglige 
bæredygtighed sikres. 
 
Vi finder det betænkeligt, at der endnu ikke er meldt ud, hvordan konkurrencevilkårene bliver. 
Hvis vi skal være med til at ruste vores medlemmer til at konkurrere på ydelser, er det 
nødvendigt, at vi kender konkurrencebetingelserne. Vi opfordrer til, at ansvarlige lokale 
politikere presser på overfor regeringen for at få retningslinier for konkurrence både mellem 
forskellige offentlige aktører og mellem offentlige og private aktører.  
Frit Valg på hjemmehjælpsområdet har for det første været meget dyrt at administrere, og det har 
dernæst vist sig, at der ikke er lige konkurrence mellem offentlige og private udbydere. Frit Valg 
på skoleområdet har ligeledes betydet adskillige store problemer for kommunerne. 
 
Ergoterapeutforeningen ser frem til etablering af gode faglige miljøer ikke mindst på 
genoptræningsområdet. Vi vil dog opfordre til, at man udover Genoptræning også holder fokus 
på at etablere egentlig rehabilitering på alle områder, hvor borgere kaldes klienter. Der er brug for 
en sammenhængende indsats – et ønske der netop kan indfries, hvis gråzonerne mellem 
forskellige instanser udviskes. 
 
I det hele taget håber vi, at kommunalreformen vil være anledning til at der sættes fokus på 
faglighed, dokumentation og faglig ledelse og styring. Det er kvalitet, der skal satses på, hvis 
institutioner skal bevares.  
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Det er vores håb, at man tænker kreativt, når man skal etablere faglige miljøer.  Det er vigtigt for 
udviklingen af kvaliteten, at man er bevidst om, at tværfaglighed virker, når det har basis i stærk 
monofaglighed. Skal man holde på og tiltrække dygtige medarbejdere skal der være stærke 
faglige ledere indenfor alle felter og på alle niveauer i organisationen. 
 
I håber om en fortsat god proces 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mette Schrøder 
regionsformand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


