
 

 
 
Høringssvar vedr. forslag til Administrativ Struktur i Ny Silkeborg Kommune 
 
Ergoterapeutforeningen vil gerne pege på to områder, som vi finder det vigtigt at have stort fokus 
på, nemlig faglig udvikling og faglig ledelse. 
 
Faglig udvikling: 
For at bevare og skabe fortsat kvalitet og sund økonomi indenfor områderne sundhedsfremme og 
forebyggelse, genoptræning samt rehabilitering, mener vi, det nødvendigt at etablere en 
udviklingsafdeling, hvor bl.a. ergoterapeuter ansættes i udviklingsstillinger med ansvar for 
kvalitetsudvikling og forskning. 
 
Faglig ledelse: 
Ergoterapeutforeningen er af den mening, at faglig ledelse er alfa og omega for en positiv 
udvikling af faget. Vi har desværre i andre egne af landet set eksempler på, hvordan manglende 
faglig ledelse har forhindret faglig udvikling, har medført kvalitetstab og har betydet stor uro og 
utilfredshed blandt medarbejderne med konstant personaleudskiftning som følge. Dette problem 
har været særlig udbredt i nogle mindre kommuner, og det er ergoterapeutforeningens håb, at 
etableringen af større kommuner kan medvirke til, at alle ergoterapeuter kommer under 
ergoterapifaglig ledelse. 
 
Herudover vil vi opfordre til, at man, ved besættelse af lederstillinger på alle niveauer, er sig 
bevidst, at tværfaglighed kan være medvirkende til at skabe en synergieffekt, således at man får 
større kvalitet til færre penge. 
 
Sidst men ikke mindst: 
Ergoterapeutforeningen er bekendt med det høringssvar som ergoterapeuterne i Silkeborg 
Kommune har fremsendt, og håber man vil lytte meget til netop dette høringssvar, som kommer 
fra lokale medarbejdere, der ved hvor ”skoen trykker”, og som engageret og kvalificeret giver 
deres bud på den fremtidige organisering indenfor deres brede arbejdsfelt. Vi kan kun opfordre 
til, at man i så høj grad som muligt også fremover inddrager medarbejderne i processen. 
 
Ergoterapeutforeningen ønsker Ny Silkeborg Kommune held og lykke og god arbejdslyst 
med etablering af Ny Silkeborg Kommune! 
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