
Genoptræningsområdet mangler styring   
 
Rådmand Thomas Kastrup-Larsen glæder sig over overskud på kontoen for genoptræning. I 
Nordjyske giver han udtryk for, at man har ydet, hvad man skulle på genoptræningsområdet, og at 
man derfor med tilfredshed kan stoppe overskuddet ned i kommunekassen. 
 
Thomas Kastrup-Larsen lægger ikke skjul på, at man ikke er helt klar over, hvordan overskuddet er 
opstået. Man har som sagt ydet, hvad man skal, siger han. 
 
Men, men, men – det kan vi da ikke være tilfredse med. Ved vi overhovedet, om der er et overskud, 
når året er omme? Kunne der ikke ligge nogle regninger, der ikke er betalt? Og hvordan ser det i det 
hele taget ud på genoptræningsområdet i Ålborg Kommune? Er kvaliteten i orden? 
 
Får borgerne den genoptræning, de har krav på? 
 
Der er, blandt terapeuterne i kommunen, stor frustration over manglende styring og overblik på 
genoptræningsområdet. Det er mit klare indtryk, at området sejler, og at der mangler en samlet 
strategi og styring.   
 
Jeg vil opfordre politikere og embedsmænd til at få styr på genoptræningsområdet. Skulle det vise 
sig, at der er penge på kontoen, så brug nogen af dem til at løse problemet. Skulle der ikke være 
overskud, når året er omme og alle regninger er betalt, så gør det alligevel. For det er på høje tid! 
Borgere med genoptræningsbehov har krav på god genoptræning, skatteborgerne har krav på at 
skattepengene bliver brugt rigtigt og terapeuterne har krav på, at deres kompetencer bliver udnyttet 
bedst muligt. Kort sagt handler det om kvalitet i genoptræningen. 
 
Løsningen er enkel, og kan sættes i gang allerede i dag. Der skal blot ansættes en kvalificeret 
chefterapeut og nogle udviklingsterapeuter, der kan styre genoptræningen og skabe sammenhæng, 
udvikling og kvalitet. Hvor svært kan det være?  
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