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Forord
Det Regionale Udviklingsråd for Region Syddanmark besluttede på baggrund af sin redegørelse i 2007, at der skulle
udarbejdes en analyse over virkningerne af kommunalreformen ude på de tidligere amtslige tilbud. Som grundlag for
beslutningen var en mini-undersøgelse lavet blandt et udsnit
af de tidligere amtslige tilbud i regionen af Udviklingsrådets
sekretariat.
Udviklingsrådet fandt, at idet forholdene omkring tilbudsområdet blev belyst fra de kommunale forvaltningers vinkel
i de kommunale redegørelser, kunne det være interessant at
få flere nye vinkler på, nemlig dels hvordan tilbuddene selv
oplever ændringer i hverdagen, dels hvordan brugere, pårørende og brugerorganisationer oplever reformen ude i de enkelte tilbud.
”Virkeligheden” er jo ikke objektiv, men en oplevet størrelse; oplevelser om kommunalreformen blandt de målgrupper, der indgår i analysen, er derfor et lige så
vigtigt bidrag som kommunernes redegørelser til Udviklingsrådet.
Denne analyse, udarbejdet af CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, har
således helt udeladt de kommunale/regionale forvaltningers vinkel, og beskæftiger
sig alene med brugerne, pårørende og brugerorganisationerne.
Det er Udviklingsrådets håb, at analysen dels kan være med til at belyse virkningerne af reformen for fremtiden, dels kan udgøre et referenceværktøj for de kommunale og regionale driftsherrer for de tidligere amtslige tilbud, når der skal ske
en fortsat videreudvikling omkring kommunale og regionale tilbud fremover – og
hvor man ønsker at udnytte erfaringerne fra tilbuddene selv og de mange borgere,
der er brugere af de konkrete tilbud.
Analysen kan – sammen med Udviklingsrådets redegørelse til ministrene – findes
på Udviklingsrådets hjemmeside http://www.statsforvaltning.dk/site.aspx?p=4236
April 2009
Herdis Hanghøi
Formand for Det Regionale Udviklingsråd for Region Syddanmark
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Indledning
Med kommunalreformen overgik myndighedsansvaret på socialområdet og
specialskoleområdet til kommunerne, og en stor del af de tidligere amtstilbud blev hjemtaget til kommunerne, mens andre overgik til regionen.
Det regionale udviklingsråd for Region Syddanmark har i forbindelse med
den årlige redegørelse til Folketingets Socialudvalg ønsket at få foretaget en
undersøgelse, der belyser, om og på hvilke måder kommunalreformen har
medført ændringer i tilbuddenes praksis, herunder hvordan samarbejdet fungerer for de tilbud, som tidligere lå under amtet. Der er tale om de sociale
tilbud på børne- og ungeområdet, på voksenområdet (tidligere amtslige
døgninstitutioner) og specialundervisningsområdet.
Interessen er først og fremmest knyttet til brugernes oplevelse af ændringerne i forbindelse med kommunalreformen og hverdagen i tilbuddene. Hvad
mener brugerne om forholdene og vilkårene i tilbuddene? Har de mærket
eller oplevet nogen ændringer i dagligdagen, i målgruppen og i aktiviteterne
efter kommunalreformen?
Der er derfor gennemført en brugerundersøgelse med vægt på en kvalitativ
tilgang. Der er gennemført fokusgruppeinterview med forældre til børn og
unge, som er i tilbud på børneområdet, forældre til børn og unge på specialeskoleområdet og voksne i tilbud på voksenområdet – primært socialpsykiatriske tilbud og boformer for hjemløse. Derudover er der afholdt fokusgruppemøder med brugerrepræsentanter for forskellige lokale brugerforeninger. CASA vil gerne sige tak til alle, som har taget sig tid til at deltage i
fokusgruppemøderne.
Ud over brugerdelen indeholder rapporten også en kortlægning af de tilbud,
der er på socialområdet og på specialskoleområdet, med henblik på at belyse i hvilket omfang tilbuddene har oplevet konsekvenser af kommunalreformen. Der har samlet deltaget 116 tilbud i undersøgelsen. Der er desuden
gennemført 2 fokusgruppemøder med ledere i tilbud for de 3 områder.
Undersøgelsen er gennemført i perioden november 2008 til april 2009.
Undersøgelsen er finansieret af Det Regionale Udviklingsråd for Region
Syddanmark.
Undersøgelsen er udført af Marianne Malmgren, Jonas Markus Lindstad og
Finn Kenneth Hansen.
CASA, April 2009
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1

Resumé og sammenfatning

1.1

Specialtilbud og brugere om kommunalreformen

Denne rapport sætter fokus på vilkårene og kvaliteten i arbejdet i tilbud på
det sociale område og specialundervisningsområdet i Region Syddanmark.
Der sættes fokus på forholdene, som de er i dag, men med henblik på at undersøge, hvordan og i hvilket omfang kommunalreformen har påvirket tilbuddenes praksis og samarbejdet med andre på området.
Med kommunalreformen overgik myndighedsansvaret på socialområdet og
specialundervisningsområdet til kommunerne, og en stor del af de tidligere
amtstilbud blev hjemtaget til kommunerne, mens andre overgik til regionen.
Disse ændringer har haft en række konsekvenser for tilbuddene – ud over
ændringer i ejerform gælder det både udbuds- og efterspørgselsforholdene
for tilbuddene.
I og med at kommunerne har overtaget myndigheds- og finansieringsansvaret på social- og specialundervisningsområdet, har en række kommuner også overtaget det driftsmæssige ansvar for de specialiserede tilbud, der tidligere blev drevet af amterne. Der er tale om tilbud målrettet brugergrupper,
der i mange tilfælde forekommer sjældent i den enkelte kommune.
Andre kommuner har ikke haft mulighed for at hjemtage tilbud på det sociale område eller specialundervisningsområdet og henviser deres borgere til
tilbud i andre kommuner, i regionen eller private tilbud.
Enkelte kommuner har etableret et samarbejde med andre kommuner om
varetagelsen af visse opgaver på bl.a. det sociale område og specialundervisningsområdet.
Med nedlæggelsen af amterne fik regionerne leverandøransvaret i forhold
til kommunerne. Regionerne kan opfylde deres forpligtelse ved at bruge egne tilbud eller ved at samarbejde med kommunerne, andre regioner eller
private tilbud, herunder selvejende institutioner.
Regionsrådenes leverandøransvar betyder, at regionerne er forpligtede til at
tilpasse kapacitet og udvikle de regionale tilbud efter aftale med kommunerne i regionen. Som redskab til at koordinere og planlægge udviklingen i
forholdet mellem kommunernes behov og det samlede udbud af tilbud i regionen, er der indført en forpligtelse til at udarbejde en rammeaftale for
hver region.
En række kommuner har ud over myndighedsansvaret i forhold til kommunernes borgere fået et økonomisk driftsansvar for tilbud på socialområdet
5

og/eller specialundervisningsområdet. Derved er kommunerne gået fra at
være kun efterspørger af tilbud til borgere, der har behov for hjælp og behandling, til også at være udbyder af tilbud til egne og andre borgere. Det
gælder i første omgang de kommuner, som har hjemtaget tidligere amtslige
tilbud, men det gælder også kommuner, som har etableret nye tilbud. Der er
kommuner, som har etableret deres egne nye tilbud, fordi kommunen har
prioriteret at kunne tilbyde egne tilbud til kommunens egne borgere.
Formålet med den foreliggende undersøgelse er at belyse, om og hvordan
kommunalreformen har medført ændringer i tilbuddenes praksis, og hvordan samarbejdet er med den nye arbejdsgiver og med regionen.
Er der sket ændringer i afgrænsningen af målgruppen på de enkelte institutioner og i visitationen? Hvordan er sammensætningen af medarbejdere og
ressourcer i institutionen – herunder rekruttering af nye medarbejdere? Kan
der peges på gode eller uheldige erfaringer eller følgevirkninger af kommunalreformen med henblik på arbejdet i institutionerne?
Interessen er først og fremmest knyttet til brugernes oplevelse af ændringerne i forbindelse med kommunalreformen og hverdagen i tilbuddene.
Hvad mener brugerne om forholdene og vilkårene i tilbuddene? Har de
mærket eller oplevet nogen ændringer i dagligdagen, i målgruppen og/eller i
aktiviteterne efter kommunalreformen?
Ud over brugerdelen indeholder rapporten også en kortlægning af de tilbud,
som er på socialområdet og på specialskoleområdet med henblik på at belyse, i hvilket omfang tilbuddene har oplevet konsekvenser af kommunalreformen. Der har samlet deltaget 116 tilbud i undersøgelsen. Der er desuden
gennemført 2 fokusgruppemøder med ledere i tilbud for de 3 områder.
Det er med undersøgelsen tilstræbt at indfange synspunkter og vurderinger
fra det, man kunne kalde både et fra-neden perspektiv og et fra-oven perspektiv. Fra-neden perspektivet repræsenterende brugernes oplevede indtryk af, hvordan tilbuddene virker, og hvordan dagligdagen går, og brugernes oplevede ændringer i vilkårene efter kommunalreformen. Fra-oven perspektivet repræsenterende lederne af tilbuddene. Hvordan ser de, som har
ledelsesansvaret for hverdagen, på tilbuddene, ændringerne og konsekvenserne af kommunalreformen?
Det er tilbuddene og brugerne af tilbuddene, som er i fokus i undersøgelsen.
Derfor omfatter undersøgelsen ikke den part, som har myndighedsansvaret
– nemlig kommunerne.
I det følgende vil der blive foretaget en sammenfatning af rapporten med
vægt på, hvad undersøgelsen viser om konsekvenserne af kommunalreformen.
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1.2

Fra-neden perspektiv – brugernes perspektiv

I det følgende vil vi først præsentere brugernes synspunkter og holdninger
til tilbuddene med vægt på brugernes oplevelser af forholdene og konsekvenserne af kommunalreformen. Det vil være baseret på fokusgruppeinterview med brugere i forskellige tilbud og fokusgruppeinterview med lokale brugerorganisationer.
1.2.1 Ændringer i tilbud og henvisningsmønstre
Brugerundersøgelsen viser, at tilbuddene udgør en væsentlig omsorgsmæssig ramme for brugerne og deres hverdagsliv. Brugerne er meget positive,
hvad angår vurderingerne af deres tilbud og mindre, hvad angår vejen ind
og ud af tilbuddet, samarbejdet med kommunerne samt de økonomiske rammer. På den ene side er der brugere, som ikke har oplevet væsentlige konsekvenser af kommunalreformen – de er i de tilbud, de hele tiden har været i,
og deres naboer er stort set de samme som før reformen. På den anden side
har nogle brugere oplevet forskellige konsekvenser af reformen. Disse er
samlet nedenfor.
Målgruppen bliver bredere
Brugerne oplever, at der optages brugere i tilbuddene, som enten ikke matcher tilbuddets ydelser eller ikke passer sammen med de andre brugere i tilbuddet. Det er således oplevelsen, at der i højere grad bliver optaget nye
brugere med andre vanskeligheder. På specialundervisningsområdet ses fx
en uheldig sammenblanding af handicappede og udadreagerende børn og
unge. På socialområdet ser brugerne specielt på voksenområdet og i de socialpsykiatriske tilbud en tendens til, at der optages brugere, som ikke er en
del af kernemålgruppen – typisk borgere som har misbrugsproblemer.
På specialundervisningsområdet oplever brugerne også, at der er kommet
flere elever på tilbuddene – en oplevelse som ikke fremdrages af brugerne
på de 2 socialområder.
Usikkerhed omkring tilbud
Forældre til børn i kommuner, som er i gang med at etablere egne specialundervisningstilbud og hjemtager elever, oplever denne proces med ængstelse. De er bekymrede for, hvilket skole- og fritidstilbud, der vil blive tilbudt deres barn, når kommunen tager børn hjem til eget tilbud. Overgangsperioden har for forældrene medført utryghed og bekymring på grund af
usikkerheden om, hvilke børn og unge der kunne blive i de eksisterende tilbud, og hvem der eventuelt skulle flyttes til andre tilbud.
Blandt forældre til børn på større specialiserede tilbud er der en fremadrettet
bekymring for skolernes fremtidige økonomiske grundlag og de konsekvenser, det kan medføre for deres skole, når de omkringliggende kommuner
etablerer egne tilbud og visiterer egne børn og unge elever til disse. Der er
også en bekymring for fremtiden i forhold til, i hvilken udstrækning denne
7

etablering og fastholdelse vil forekomme: Hvor mange børn vil kommunerne trække hjem til lokale tilbud, og hvilke konsekvenser vil det få for specialskolernes forskellige specialer?
Manglende matchning af bruger og tilbud
Brugerorganisationer peger på, at målgruppen på en række tilbud ændres til
skade for brugerne. Økonomiske prioriteringer frem for faglige prioriteringer gør, at kommunerne først og fremmest visiterer egne borgere til egne
tilbud frem for til tilbud i andre kommuner uanset faglige begrundelser.
Dermed er der brugere og tilbud, der ikke matcher hinanden, og som giver
øgede spændinger og uro i tilbuddene. Brugerne oplever det som mærkbare
forringelser, der påvirker dagligdagen og kvaliteten af tilbuddene.
Matchningen af brugerne til de rette specialiserede tilbud harmonerer ikke
altid med de økonomiske hensyn i de enkelte kommuner. Det er utilfredsstillende for borgere, som i forvejen har sociale og psykiske vanskeligheder,
og det svækker deres muligheder for at komme ud af vanskelighederne.
Ventelister og flaskehalse
Modsat tidligere oplever brugerrepræsentanter, at der til en række dag- og
døgntilbud er kommet ventelister i et omfang, de ikke har set tidligere, samtidig med at der er ledige pladser. Rent konkret nævnes beskyttede værksteder og botilbud til psykisk syge og handicappede. Forklaringen er, at de
kommunale budgetter opererer med, at et bestemt antal brugere skal være
fra nabokommuner, for at et tilbud er økonomisk bæredygtigt. Hvis der
mangler brugere udefra, vælger man hellere at holde en plads åben frem for
at tilbyde den til egne borgere.
Der er kommuner, som har oprettet eller hjemtaget tilbud ud fra en forventning om, at tilbuddene til kommunens egne brugere kunne finansieres ved
at sælge pladser til brugere fra nabokommunerne. Det har imidlertid vist sig
vanskeligere end først antaget, fordi konkurrencesituationen har betydet, at
flere kommuner har haft samme tanke, og at flere kommuner holder på egne
borgere eller holder dem i egne tilbud. Det har betydet, at der har været
sendt færre brugere over kommunegrænserne end forventet. Konsekvensen
af den mindre mobilitet kommunerne imellem er ubenyttet kapacitet, og at
der er brugere, der ender i tilbud, de ikke matcher.
1.2.2 Økonomien i kommunerne
Økonomien spiller en rolle
Det er opfattelsen blandt brugerne, at der med kommunalreformen i højere
grad inddrages økonomiske hensyn frem for socialpædagogiske og faglige
hensyn. I forhold til tidligere er der sket et skifte i prioriteringerne. Da tilbuddene lå under amterne, var det i høj grad en faglig vurdering, der lå til
grund for henvisning af den enkelte borger til det specialtilbud, som fagligt
kunne takle de specielle problemstillinger.
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I dag er det oplevelsen, at de økonomiske hensyn vejer tungt med hensyn til
henvisning til specialtilbud. Forældre på børne- og ungeområdet oplever det
på møderne i kommunen. Det drejer sig i dag i højere grad om afklaring af,
hvor længe opholdet i tilbuddet vil vare og muligheder for andre tilbud, som
er mindre økonomiske, end om hvordan det går ens barn, og hvordan barnet
trives og oplever det enkelte tilbud.
På specialundervisningsområdet er tendensen den samme. Forældre mener,
at fagligheden i mange tilfælde må vige for det økonomiske Der er ifølge
forældrene både behov for det lokalt forankrede integrerede og specielle tilbud og det mere centrale specialiserede specialskoletilbud. Forældrene er
imidlertid bekymrede for, og nogle ser allerede en tendens til, at økonomi
frem for faglighed bliver prioriteret i kommunernes visitering af elever til
specialtilbud.
Forældre, som deltager i brugerråd på døgntilbud, oplever også, at brugerrådsmøderne i højere grad end tidligere hovedsageligt handler om økonomi
og manglende økonomi samt om nyansættelser og afskedigelser – specielt
siden kommunalreformen.
Reducering af ydelse og støtte ud over kerneydelsen
Brugerne oplever generelt og overordnet set pt. ikke store kvalitetsmæssige
forringelser, hvad angår kernen af deres tilbud. Men de oplever forværringer og reducering i de støttende funktioner – det som kan karakteriseres
som de ydelser og den støtte, som ligger i periferien af kerneydelsen.
Det drejer sig fx om de fællesskabsrettede sociale aktiviteter og arrangementer og afskaffelse eller reducering i støtte fra psykolog, fysioterapeut,
ergoterapeut m.fl.
Brugerorganisationer på voksenområdet peger på forhold som fx væresteder, som er blevet lukkede, eller at åbningstider er blevet reducerede, ledsagerordningerne er forringede, fysioterapi skåret væk, og på specialområdet
er der skåret ned på fx aflastnings- og specialstøttetimer, lejrskoler og ture
generelt.
På det socialpsykiatriske felt drejer det sig om mangelfuld døgndækning.
For forældre til specialskoleelever er det opfattelsen blandt brugere, at fritidstilbuddene er ændrede fra at være kvalificerede pædagogisk støttetilbud
til pasning.
Brugerne ser generelt en risiko for, at der vil ske forringelser af kerneydelsen fremover. Det gælder brugere i kommuner, som er i gang med at etablere egne tilbud. Men også brugere i mere specialiserede tilbud har bekymringer med hensyn til kvaliteten af tilbud pga. varslede besparelser, og hvil-
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ke konsekvenser det kommer til at få, når flere kommuner vælger at holde
egne borgere hjemme i egne tilbud.
Desuden har der været en bekymring for, om den faglige specialisering vil
blive udvandet i de nye tilbud, som kommunerne etablerer. Der har som følge af reformen været megen forandring og rotation blandt personalet på tilbuddene, og det har givet en mindre stabilitet i hverdagen for nogle brugere.
Brugerorganisationerne oplever, at der nogle steder er vanskeligheder med
at rekruttere kvalificeret personale til tilbuddene.
1.2.3 Ekspertviden er forsvundet – mangel på viden i kommunerne
Forældrene til børn og unge i tilbud oplever, at den faglige ekspertise, der lå
i amterne, er blevet fordelt ud på kommunerne, og ser en risiko for, at der
fremover vil ske forringelser, hvad angår personaleressourcer og -kvalifikationer.
Kommunerne har i vidt omfang overtaget den ekspertise, der før har ligget i
amterne, men der er forskellige opfattelser af, hvorvidt der dermed er opnået et kvalitetsløft. På den ene side er der de kommuner, som har overtaget
personale fra amterne, hvor man kan tale om et kvalitativt løft. På den anden side er der kommuner, der ikke har været i stand til at tiltrække medarbejdere fra amterne, eller hvor den faglige indsprøjtning er blevet udvandet
af økonomiske hensyn eller uenighed i forhold til det eksisterende faglige
grundlag i kommunen.
De kommuner, der ikke har tiltrukket kvalificerede medarbejdere fra amterne, har i højere grad samarbejdet med brugerorganisationerne for derigennem at få den fornødne ekspertise til at løfte et område. Dermed er brugerrepræsentanterne blevet inddraget på måder, de ikke oplevede i forhold til
amtet.
Der er forældre, der oplever, at kommunens viden om specialskoleområdet
og børn med den type af særlige behov er utilstrækkelig, hvilket påvirker
samarbejdet.
Mangelfuld viden om specialundervisningsområdet medfører, at der er
børn, der visiteres til specialskoler, hvor deres problematik og/eller adfærd
ikke matcher skolens målgruppe og kompetencer, og andre elever bliver i
kommunens almene tilbud, selvom de burde visiteres til en specialskole.
Forældrene oplever således en visitation, som ikke i tilstrækkeligt omfang
foretages ud fra kvalificeret faglighed og kendskab til, hvad henholdsvis almene og specielle tilbud kan tilbyde. Der er behov for forbedret vidensdele
og drøftelse og grænsedragning mellem almene tilbud og specialtilbud – om
hvad specialskolerne kan og ikke kan, og hvad almensystemet kan og ikke
kan.
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Der er forældre, som oplever udvanding af det specielle i samarbejdsrelationer og mangel på viden og forståelse for det særlige.
Manglende faglig viden og kvalitet i ydelserne
Brugerne og deres repræsentanter sætter spørgsmål ved fagligheden i kommunerne. Der er til tider et ringe kendskab til tilbud, ydelser og målgrupper.
Der rejses en særlig kritik af kommunernes manglende forudsætninger for
at foretage udredningsarbejde, hvilket førhen har ligget i en række særlige
tilbud. Mangelfuld udredning fører til, at brugerne ikke får det tilbud og de
ydelser, der matcher deres behov.
På børne- og ungeområdet oplever forældre en faglig forringelse ved, at der
ikke længere deltager en person fra amtet på de netværksmøder/statusmøder, som afholdes hvert ½ år. Hvor amtets person tidligere sikrede drøftelsen af, hvorfor barnet var anbragt og enten fortsat skulle være det eller
hvorfor ikke, opleves dette reduceret til kontante spørgsmål om varighed og
økonomi:
”Tidligere handlede det mere om hvorfor – det blev der taget hånd om
fra amtets side. Min hjerne kan godt forstå det, men mit hjerte kan ikke. Da amtet var med, var de mere empatiske. I kommunen er det kort:
- Hvad fejler barnet, og hvor længe skal han være der?”

Brugerorganisationer på voksenområdet efterlyser fælles standarder for tilbuddene og mere ensartethed. Ledsageordningen (efter lov om social service § 97) for voksne brugere er blevet forringet efter kommunalreformen.
Det er den enkelte kommune, der bevilger ledsageordninger. Men kommunerne fortolker reglerne på området forskelligt. Konsekvenserne bliver en
uens ydelse på området, at det er vanskeligt for brugerorganisationerne at
rådgive i forhold til ordningen, og at der er brugere med nedsat funktionsevne, der ikke kommer uden for hjemmet så meget, som da ledsagelse blev
bevilget af amtet.
Uvildig faglig funktion
Brugerne efterspørger faglige eksperter. På børne- og ungeområdet er der
eksempler på brugere som – i kraft af at den tidligere amtslige fagperson ikke længere eksisterer – oplever en utilfredsstillende prioritering mellem faglighed og økonomi. Der efterspørges en ombudsmandsfunktion for brugerne. Det være sig fx til at holde fast i målene for anbringelsen. Den kommunale myndigheds magt er ifølge nogle brugere blevet for enerådig. På specialundervisningsområdet er der behov for, at brugerorganisationerne kan
støtte med bisidderfunktion.
Hvem skal overvåge kvaliteten i tilbuddene?
Der er behov for et velfungerende tilsyn. Tidligere overvågede amtet kvaliteten på tilbuddene, og brugerorganisationerne efterspørger denne funktion.
Udviklingsrådet er for nuværende sådant et kontrolorgan, men spørgsmålet
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er, om det også gør sig gældende i fremtiden. Kommunerne fører det daglige tilsyn med sig selv, men der er behov for en uvildig instans fx i statsligt
regi. På fx specialområdet tog amtets medarbejdere før reformen ud på de
almene skoler og konsulterede i forhold til specialområdet. Dette er fortsat
en mulighed, fordi nogle specialskoler tilbyder sig som rådgivere og konsulenter, men det er organisationernes erfaring, at det i dag kun foregår i begrænset omfang.
1.2.4 Samarbejde
Brugernes kontakt til det offentlige sker først og fremmest gennem den
kommunale sagsbehandler med større eller mindre støtte fra tilbuddet.
Billedet af netop den kommunale sagsbehandler er ikke entydigt. Brugerne
opfatter sagsbehandleren som en instans, der kan hjælpe, men også en unødig barriere der skal overvindes for at få hjælp. Der tegnes et billede af
sagsbehandlere som ”dem i kommunen, der skal varetage kommunens interesser frem for brugernes”. Der er brugere på voksenområdet, der oplever,
at de skal ”kæmpe” for at få det tilbud, de har behov for, men med svingende succes. Økonomi spiller en vigtigere rolle i valg af tilbud end faglighed,
hvilket mærkes tydeligst, når brugerne ønsker tilbud i nabokommuner bragt
på banen.
Brugerne opfatter i højere grad tilbuddene som dem, der varetager deres interesser som regel i kraft af tilknyttede socialrådgivere og kontaktpersoner.
Disse socialrådgivere samt kontaktpersoner bruges til at bygge bro til kommunen.
Samarbejdet på børneområdet mellem forældre og kommune og særligt
sagsbehandler er vanskeligt og omhandler de store følelser. Forældrene
fremhæver, at de har mange forskellige sagsbehandlere både i børne- og i
voksenafdelingen, at interne medarbejderrokader i socialforvaltningen også
medfører skift, og at det helt konkret kan være vanskeligt at komme i kontakt med sagsbehandlerne.
De brugere, der har dårlige erfaringer med kommunale sagsbehandlere, og i
det hele taget har lidt mange nederlag gennem livet, oplever ikke, at de kan
stå på egne ben over for kommunen og er derfor afhængig af rådgivningen
fra tilbuddene.
Brugere, der har gode oplevelser med de kommunale sagsbehandlere, beskriver en sagsbehandling, der har været nem og hurtig fra et problem opstår og frem til, der er fundet en løsning.
Der er brugere i de socialpsykiatriske tilbud, der har oplevet at være kommet under et særligt team i den kommunale forvaltning, hvilket har betydet
en større reduktion i antallet af udskiftninger af sagsbehandlere.
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Samarbejde mellem region og kommune
Der er brugerrepræsentanter, der oplever, at samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien ikke er faldet endeligt på plads. Dette
skyldes bl.a., at kommunernes kendskab til reglerne og praksis om navnlig
det socialpsykiatriske område halter. Der er også behov for en styrkelse af
samarbejdet i forbindelse med udskrivningsaftalerne.

1.3

Fra-oven perspektiv – tilbuddenes perspektiv

Helt generelt gælder det for de meget forskellige tilbud, der ligger i Region
Syddanmark, og som dækker socialområdet og specialundervisningsområdet, at kommunalreformen har haft forskellig betydning. Overdragelsen af
myndighedsansvaret til kommunerne har betydet, at det nu alene er kommunen, der visiterer til specialtilbud, og på den måde er tilbuddene blevet afhængig af den visitationspraksis, som er i kommunerne, og som kan være
forskellig fra kommune til kommune. Alene sammenlægningen af kommuner har betydet, at udviklingen og afklaringen af visitationspraksis i de nye
kommuner har taget noget tid.
For tilbud, som modtager brugere fra kommuner, som har fortsat samme visitationspraksis efter kommunalreformen, har der stort set ikke været de store påvirkninger af reformen. Det er bl.a. gældende for nogle af de specialtilbud, som ligger i regionen, og som gennem en lang årrække har opbygget
en faglig ekspertise, og som dækker flere specialområder.
Kommunalreformen har imidlertid påvirket en række kommuners prioriteringer og praksis, herunder ændringer i kommunernes visitationspraksis til
specialtilbuddene. Ændringer som har haft mere eller mindre mærkbare
konsekvenser for tilbuddene.
Samtidig har hjemtagelsen af specialtilbud til beliggenhedskommunen betydet, at en række specialtilbud er kommet under en anden forvaltning og betydet ændringer af vilkår og rammer.
På den ene side kan man udlægge omlægningerne af reformen på den måde,
at der i praksis stort set er tale om samme mønster på det sociale område og
specialundervisningsområdet, hvad angår henvisning af borgere til de eksisterende specialtilbud. På den anden side er der tale om væsentlige ændringer af rammerne for tilbuddene, som betyder, at der efter kommunalreformen er tale om en konkurrencesituation mellem kommunerne og mellem de
forskellige tilbud. En konkurrence som har haft betydning for de enkelte
tilbud og givet vanskeligheder med hensyn til tilrettelæggelse af arbejdet og
kvaliteten af tilbuddet.
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1.3.1 Forholdet mellem tilbud og kommunal myndighed
Tilbuddene peger på, at de med kommunalreformen er blevet en del eller
kommet tættere på kommunen og tættere på de politiske beslutninger. Der
er tilbud, som ser det som positivt ud fra den betragtning, at dem, der står
for tilbuddet, også er dem, som er med til at udvikle tilbuddene.
Der er dog også tilbud, som beskriver situationen som at stå i vadestedet.
Adskillelsen af tilbud og myndighed har givet uklar balance. De beskriver,
at der i kommunerne mangler overblik over borgere med vanskeligheder og
tilbud til målgrupperne, og det giver usikkerhed. For de tilbud, som er i regionen, er det oplagt, at de er klar over, at de skal være mere servicemindede over for kommunerne for at få henvist brugere til deres tilbud. Det gælder også en del kommunale tilbud, som er afhængige af efterspørgslen fra
andre kommuner.
En del tilbud er i kontakt med nye kommuner andre stedet i landet, hvor
sagsbehandlergange er anderledes. Det gør, at tilbuddene skal tilpasse sig
ændrede krav. Der er kommuner, der efter reformen stiller større krav til tilbuddene, da kommunerne modsat før betaler den fulde takst. Det giver på
den ene side konflikter i forhold til behandlingskoncepter. På den anden side får tilbuddene fokus på, hvad man ikke selv kan klare sammenlignet
med, hvad de kan i andre kommuner.
Helt generelt påpeger tilbud, som tidligere var under amtet, at en af de større ulemper ved kommunalreformen er, at kommunerne ikke har erfaring for
specialtilbud og heller ikke føler sig fagligt klædt på til at håndtere målgruppernes problemstillinger. Kommunerne har heller ikke nogen speciel
forkærlighed for de forskellige målgrupper. Blandt specialtilbuddene, som
er overgået til kommunerne, er det klart opfattelsen, at der under amtet var
tale om større faglighed omkring tilbuddene og i forhold til de særlige målgrupper.
Holde hjemme politik
Et af skrækscenarierne inden kommunalreformen var, at kommuner skulle
overtage for store institutioner, forstået på den måde, at den enkelte kommune dermed var tvunget til at sælge en forholdsvis stor andel pladser til
andre kommuner og dermed være afhængige af andre kommuners visitationspraksis. Den toårige aftale om solidaritet mellem kommunerne i forhold
til at købe pladser hos hinanden er ophørt pr. 1. januar. Det presser de enkelte tilbud til at fokusere mere på at sælge ydelser frem for blot at behandle.
Det er erfaringerne fra tilbud, som modtager brugere fra flere andre kommuner, at de ikke længere modtager så mange borgere med vanskeligheder
som tidligere, fordi kommunerne forsøger at klare problemerne selv, enten i
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form af konkurrerende tilbud eller ved at forhale og udsætte visitationen til
specialtilbud.
Kommuner fastholder egne borgere
Der er kommuner, der ønsker at beholde egne borgere i egne tilbud, hvilket
er billigere end at sende borgere til tilbud i nabokommunerne. Med denne
form for binding er der risiko for, at der er brugere, der ikke får et tilbud,
der passer til deres behov.
Specialiserede tilbud oplever, at borgere med vanskeligheder bliver holdt i
lokale tilbud i længere tid, hvilket er med til at modarbejde en tidlig målrettet indsats for borgeren.
Det, at kommunerne gerne vil beholde borgere inden for kommunegrænserne, betyder samtidig, at den enkelte borgers valgfrihed til at søge til andre
kommuner bliver begrænset.
Helt generelt kan man sige, at kommunalreformen har medført, at kommunerne i langt højere grad står med den problemstilling at tage stilling til,
hvilke målgrupper og dermed tilbud kommunerne selv kan varetage, og
hvilke målgrupper de må købe pladser til i andre kommuners tilbud.
1.3.2 Nærhedsprincip og specialtilbud
Det kan være forståeligt nok, at kommunerne gerne vil efterkomme nærhedsprincippet dvs. at kunne tilbyde tilbud på alle områder så tæt på borgerne som muligt. Det vil også ofte kunne lade sig gøre i forhold til almene
problemer. Men i forhold til små grupper af borgere med særlige vanskeligheder, er det ikke så enkelt at efterkomme det ønske både af faglige og økonomiske grunde. Det kræver faglig ekspertise, som ikke ligger lige for i alle
kommuner. Kommunerne kommer derfor i forhold til disse borgere til stå i
et dilemma mellem opfyldelsen af et nærhedsprincip og så det at opfylde
nogle faglige behov i forhold til de vanskeligheder, borgerne har.
Det er derfor langt fra alle tilbud på socialområdet og specialundervisningsområdet, som de enkelte kommuner kan klare, selvom de med kommunalreformen er blevet større.
Kommunernes dilemma medfører, at kommunerne ofte forsøger sig med tilbud til borgerne i kommunen eller i nabokommunen, hvor de ud fra faglige
hensyn burde henvise til specialtilbud i andre kommuner eller i regionen.
Det er dette dilemma, som de specialiserede tilbud oplever gennem færre
visitationer og udskydelse af problemstillinger i forhold til borgere med
særlige vanskeligheder.
Økonomien spiller en rolle
Det er tilbuddenes opfattelse, at kommunerne efter kommunalreformen også ofte står i et dilemma mellem faglige hensyn og økonomiske hensyn.
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Mange tilbud oplever, at det er økonomien frem for fagligheden, som er
styrende for kommunernes praksis på nogle af specialområderne. Det er der
ikke noget nyt i, men det nye for specialtilbuddene er, at økonomien spiller
en større rolle efter kommunalreformen, da det alene er kommunen, som
skal bære udgiften, hvor den før blev delt mellem amt og kommune. Fx på
børne- og ungeområdet er der kommuner, som søger at løse problemerne
ved billigere tilbud enten ved selv at iværksætte tiltag eller sende dem til det
billigste tilbud på området.
Der er tilbud, som påpeger, at der i dag er børn og unge, som har mange
vanskeligheder, og hvor det vil være uansvarligt at lade de økonomiske
hensyn veje tungere end de faglige hensyn, fordi kommunerne ikke fagligt
kan løfte opgaven. Der efterlyses løsninger på dilemmaet specielt i forhold
til særligt vanskeligt stillede børn og unge.
1.3.3 Kvalitetsforringelser ved ændret målgruppe
Ændringerne i visitationspraksis viser sig også på sammensætningen af de
visiterede sager. Der er en række tilbud, som oplever, at borgere med vanskeligheder, der visiteres fra kommunerne, er dårligere end tidligere. Det er
opfattelsen, at kommunerne forsøger at klare problemerne selv i forhold til
grupper med knap så tunge problemstillinger, mens de visiterer de tungere
brugere til specialtilbuddene. På den måde udfordres tilbuddene på deres
målgruppe, deres faglige kompetencer og deres specialer. Det påvirker kvaliteten i det daglige tilbud, når målgrupperne ændres.
Fra værdistyring til regelstyring
Hvad angår kvalitet i tilbud, er der tilbud, der omtaler kommunalreformen
på den måde, at der er sket et skred fra en mere værdistyret organisation
som amtet, til en mere regelstyret og kontrollerende driftsherre i form af
kommunerne.
Kommunerne har ikke erfaring og kendskab til specialiserede tilbud og ingen erfaringer med døgntilbud. Der er en bekymring for, at der i kommunerne sker en tilpasning af specialtilbuddene i forhold til de øvrige kommunale tilbud. På den måde bliver det vanskeligere at fastholde det særlige ved
specialiserede tilbud og døgntilbud og behovene for disse tilbud i forhold til
de særligt vanskelige målgrupper.
I den sammenhæng peger specialtilbuddene på, at det bliver vanskeligere at
udvikle nye tilbud til nye målgrupper. Dette element lå tidligere i amtet,
men der er i den nuværende struktur ikke nogen, der umiddelbart har denne
rolle, fordi den kræver faglige kompetencer. Denne funktion findes ikke i
dag. I den forbindelse peges der på, at det tager tid for kommunerne at få
indblik i og kendskab til området.
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Bedre sammenhæng og helhed for borgeren
Der er tilbud, der peger på det væsentlige i, at man er kommet tættere på det
politiske niveau i kommunerne. De peger på mulighederne for at få en bedre sammenhæng i tilbuddene og muligheder for en bedre koordinering. Der
er nogle steder kommet en bedre dialog mellem sociale myndigheder og de
sociale tilbud og dermed muligheder for større fleksibilitet for målgruppen
med hensyn til tilbud. Afdelingerne i kommunerne holder møde sammen,
og dermed er der skabt bedre muligheder for et bedre samarbejde om tilbuddene – dette gælder særligt inden for socialpsykiatrien.
Tilbudsstørrelse for at kunne opretholde tilstrækkelig faglig kvalitet
Tilbuddenes størrelse spiller en rolle for udvikling af faglige miljøer. Mindre specialtilbud oplever vanskeligheder med rekruttering af tilstrækkeligt
kvalificerede medarbejdere. Det er opfattelsen, at det ikke er så attraktivt,
fordi det kan være vanskeligere at udvikle og fastholde et højt fagligt niveau. Der peges på behov for netværk og sparringspartnere med andre tilbud med samme målgruppe.
1.3.4 Økonomiske besparelser
En mærkbar konsekvens af kommunalreformen er de økonomiske rammer.
Det er opfattelsen, at kommunalreformen tilsyneladende har kostet mere
end budgetteret, hvilket betyder, at der er meldt besparelser i 2008-2012.
Det er opfattelsen, at der vil blive tale om besparelser, som det bliver nødvendigt at finde ved at spare på serviceydelserne.
Med de økonomiske besparelser i kommunerne er der risiko for forringelser
på tilbuddene med bl.a. nednormeringer, færre lærerressourcer og i det hele
taget en forringet økonomi.
Administrative konsekvenser
Hvad angår administration og it har reformen medført vanskeligheder i omstillingsprocessen. For dem, hvor der har været tale om en ny organisation,
har det taget tid at få den på plads, også fordi der ikke er de samme ressourcer at trække på. Kommunesammenlægninger tager tid, og organisatorisk
tager det tid endeligt at få det på plads.
På specialundervisningsområdet bliver der nævnt en ny budgetmodel til erstatning for den gamle, som tog udgangspunkt i aftalen mellem amt og
kommune. I den forbindelse er der tilført flere lærerressourcer til øvrige opgaver. Til gengæld er der sårbarhed over for elevflytninger i løbet af året.
Desuden peger tilbuddene på, at der generelt er lagt mere administrativt og
udviklingsmæssigt ud i tilbuddene, uden at der er tilført ressourcer.
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2

Formål og metoder i undersøgelsen

2.1

Kommunalreformen

Med kommunalreformen blev myndighedsstrukturen på det sociale område
og på specialundervisningsområdet ændret. Kommunerne fik – som noget
nyt – det samlede ansvar for at træffe afgørelser om borgernes visitation til
tilbud på det sociale område og specialundervisningsområdet.
I og med at kommunerne har overtaget myndigheds- og finansieringsansvaret på social- og specialundervisningsområdet, har en række kommuner også overtaget det driftsmæssige ansvar for de specialiserede tilbud, der tidligere blev drevet af amterne. Der er tale om tilbud målrettet brugergrupper,
der i mange tilfælde forekommer sjældent i den enkelte kommune.
Andre kommuner har ikke haft mulighed for at hjemtage tilbud på det sociale område eller specialundervisningsområdet og henviser deres borgere til
tilbud i andre kommuner, i regionen eller private tilbud.
Enkelte kommuner har etableret et samarbejde med andre kommuner om
varetagelsen af visse opgaver på bl.a. det sociale område og specialundervisningsområdet.
Med nedlæggelsen af amterne fik regionerne leverandøransvaret i forhold
til kommunerne. Regionsrådenes leverandøransvar betyder, at regionerne er
forpligtede til at tilpasse kapacitet og udvikle de regionale tilbud efter aftale
med kommunerne i regionen. Som redskab til at koordinere og planlægge
udviklingen i forholdet mellem kommunernes behov og det samlede udbud
af tilbud i regionen, er der indført en forpligtelse til at udarbejde en rammeaftale for hver region.
En række kommuner har ud over myndighedsansvaret i forhold til kommunens borgere også fået et økonomisk driftsansvar for tilbud på socialområdet og/eller specialundervisningsområdet. Det gælder i første omgang de
kommuner, som har hjemtaget tidligere amtslige tilbud, men det gælder også kommuner, som har etableret nye tilbud. Der er eksempler på kommuner,
som har etableret deres egne nye tilbud, fordi kommunen har prioriteret at
kunne tilbyde egne tilbud til kommunens egne borgere.
For de kommuner, som ikke har haft mulighed for at hjemtage tidligere
amtslige tilbud, er der ikke sket de store ændringer. De varetager deres borgeres interesser ved at sende dem til de tilbud, som de har været vant til –
det vil sige de tidligere amtslige tilbud, som nu er enten kommunale eller
under regionen.
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På den ene side kan man udlægge omlægningerne af reformen på den måde,
at der i praksis stort set er tale om samme mønster på det sociale område og
specialundervisningsområdet, hvad angår henvisning af borgere til de eksisterende specialtilbud. På den anden side er der tale om væsentlige ændringer af rammerne for tilbuddene, som betyder, at der efter kommunalreformen er tale om en konkurrencesituation mellem kommunerne og mellem de
forskellige tilbud. En konkurrence om de billigste tilbud og de mindste omkostninger/udgifter til den enkelte borger, og som har betydning for den enkelte borger med sociale og psykiske problemstillinger og vanskeligheder
og for kvaliteten af tilbuddene på området.
For en række tilbud gælder det, at de er kommet ind under en ny forvaltning. En kommunal forvaltning, hvor de er tættere på det politiske niveau,
men også i hård konkurrence med andre områder i den kommunale forvaltning om prioriteringen af de økonomiske midler.

2.2

Formål med undersøgelsen

Det regionale udviklingsråd for region Syddanmark – Statsforvaltningen
Syddanmark har i forbindelse med deres årlige redegørelse til Folketingets
Socialudvalg ønsket at få foretaget en undersøgelse, der belyser, om og på
hvilke måder kommunalreformen har medført ændringer i tilbuddenes praksis, herunder hvordan samarbejdet fungerer for de tilbud, som tidligere lå
under amtet. Der er tale om de sociale tilbud på børne- og ungeområdet, på
voksenområdet (tidligere amtslige døgninstitutioner) og specialundervisningstilbud.
Formålet er at undersøge og belyse, om der er sket ændringer i afgrænsningen af og praksis omkring målgruppen på de enkelte tilbud og i visitationen.
Hvordan er sammensætningen af medarbejdere og ressourcer i tilbud – herunder rekruttering af nye medarbejdere? Kan der peges på gode eller uheldige erfaringer eller følgevirkninger af kommunalreformen med henblik på
arbejdet i tilbuddene?
Interessen er først og fremmest knyttet til brugernes oplevelse af ændringerne i forbindelse med kommunalreformen og hverdagen i tilbuddene.
Hvad mener brugerne om forholdene og vilkårene i tilbuddene? Har de
mærket eller oplevet nogen ændringer i dagligdagen i målgruppen og i aktiviteterne efter kommunalreformen?
Brugerundersøgelsen er central, idet et primært formål er at belyse, hvad
brugerne mener om forholdene på tilbuddene. Har de oplevet ændringer, er
der sket forbedringer eller forværringer, og er der ønsker til ændringer eller
andre forhold på tilbuddene?
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Undersøgelsens overordnede spørgsmål er: Hvilke konsekvenser har kommunalreformen haft for de sociale tilbuds praksis på de tre områder? Hvad
har kommunesammenlægninger og kommuners overtagelse af myndighedsansvaret haft af konsekvenser for tilbuddenes kvalitet, hvad angår målgrupper, ydelser, personaleressourcer, samarbejde og indflydelse?
Undersøgelsen er baseret på vurderinger fra tre aktørgrupper:
• Brugerne: forældre til børn på døgntilbud, forældre til børn på specialundervisningstilbud og voksne fra voksenområdet.
• Repræsentanter for lokale brugerorganisationer i regionen.
• Lederne af de sociale tilbud og specialskolerne i regionen.

2.3

Metoder i undersøgelsen

Undersøgelsen består af en brugerundersøgelse med forældre, brugere og
repræsentanter for brugerorganisationer, af en spørgeskemaundersøgelse til
tilbuddene og en perspektivdel med ledere af tilbud.
Brugerundersøgelsen er kvalitativ og baseret på syv fokusgrupper med 36
forældre og brugere i forskellige typer af tilbud. Det er brugernes oplevelser
og vurderinger af kvaliteten på tilbuddene, som har været omdrejningspunktet på møderne. Desuden er der afholdt to fokusgruppemøder med deltagelse af 12 repræsentanter fra forskellige brugerorganiseringer i regionen.
Undersøgelsen af de faktuelle forhold på tilbuddene samt ledernes vurderinger er gennemført som en kvantitativ undersøgelse. Et spørgeskema er
udsendt elektronisk til samtlige tilbud på de tre områder, og ledelsen på den
enkelte institution har udfyldt skemaet. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen har været at foretage en kortlægning af de tilbud, som er på socialområdet og specialskoleområdet, og som har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at belyse, i hvilket omfang tilbuddene har oplevet konsekvenser af kommunalreformen. Der har samlet deltaget 116 tilbud
i undersøgelsen, 22 tilbud på børne- og ungeområdet, 77 tilbud på voksenområdet og 17 tilbud på specialundervisningsområdet.
Perspektivundersøgelse med ledere har haft til formål at pege på tilbuddenes rolle og udvikling af nye tilbud, behov for forbedringer af tilbud og
kvalitet i arbejdet på tilbuddene. Der er afholdt to fokusgrupper med 15 ledere fra tilbud. En uddybning af de anvendte metoder findes i bilag til rapporten.
Det er med undersøgelsen tilstræbt at indfange synspunkter og vurderinger
fra det, man kunne kalde både et fra-neden perspektiv og et fra-oven perspektiv. Fra-neden perspektivet repræsenterende brugernes oplevede indtryk af, hvordan tilbuddene virker, og hvordan dagligdagen går, og om bru21

gerne har oplevet ændringer i vilkårene efter kommunalreformen. Fra-oven
perspektivet repræsenterende lederne af tilbuddene. Hvordan ser de, som
har ledelsesansvaret for hverdagen, på tilbuddene, ændringerne og konsekvenserne af kommunalreformen?
Det er tilbuddene og brugerne af tilbuddene, som er i fokus i undersøgelsen.
Derfor omfatter undersøgelsen ikke den part, som har myndighedsansvaret
– nemlig kommunerne.

2.4

Rapportens opbygning

I kapitel 1 er der foretaget en sammenfatning af rapporten med vægt på,
hvad undersøgelsen viser om konsekvenserne af kommunalreformen.
Fremstilling af brugernes erfaringer og vurderinger samt brugerorganisationernes vurderinger er at finde i rapportens kapitel 3, 4 og 5.
I kapitel 3 er det forældre til børn på døgntilbud, som kommer til orde. Forældrene repræsenterer børnene, idet hverken rammer eller ressourcer har
været til at inddrage børnenes egne vurderinger.
I kapitel 4 er det voksne brugere og repræsentanter fra brugerorganisationerne, som kommer til orde. De brugere, der har været interviewet på området, kommer fra forsorgshjem, udslusningsboliger og socialpsykiatriske
botilbud.
I kapitel 5 er det vurderinger fra forældre til børn i specialundervisningstilbud samt repræsentanter fra brugerorganisationer, som kommer til orde.
Fremstilling af, hvilke tilbud som indgår i undersøgelsen samt deres synspunkter på, i hvilket omfang tilbuddene har været påvirket af kommunalreformen, er at finde i rapportens kapitel 6 og 7.
I kapitel 6 er der foretaget en kortlægning af tilbuddene på socialområdet og
specialundervisningsområdet i Region Syddanmark.
Konsekvenser af kommunalreformen, som lederne på tilbuddene har beskrevet, fremgår af kapitel 7.
I kapitel 8 er tematiseret de problemstillinger og perspektiver, som lederne
gennem den perspektiverende del af undersøgelsen har peget på.
I bilag er der redegjort for metoderne i rapporten.

22

3

Forældre til børn på døgntilbud

I denne del af brugerundersøgelsen stiller vi skarpt på de temaer, som forældre til børn, som bor på døgntilbud, har peget på. Forældrene repræsenterer børnene i denne undersøgelse, hvor hverken rammer eller ressourcer har
været til at inddrage børnenes egne vurderinger. Desuden er forældrene de
mest velegnede brugerrepræsentanter, når problemstillingen omhandler betydninger af kommunalreformen. Citaterne i kapitlet er udtalt af forældre til
børn på døgntilbud. Ingen af forældrene sidder i brugerorganisationer.
Brugerundersøgelsen er baseret på de deltagende forældres erfaringer, hvad
angår kvaliteten af deres barns tilbud:
• Hvilke oplevelser og erfaringer har forældrene med forholdene på tilbuddet?
• Hvilke ønsker til ændringer, hvad angår deres barns tilbud, har de?
Disse overordnende spørgsmål har forældrene drøftet på fokusgruppemøderne under temaerne målgrupper, kvalitet i ydelsen, personaleressourcer,
samarbejde og brugerinddragelse.
Der er 6 forældre til børn på 4 forskellige døgntilbud, som har deltaget i de
to afholdte møder i henholdsvis Odense og Haderslev. Nogle af forældrene
har været tilknyttet døgntilbuddet forud for reformens ikrafttrædelse, andre
ikke. Se endvidere bilag for en mere udfoldet beskrivelse af de anvendte
metoder.

3.1

Forskellige børn på tilbuddene og behov for opdeling

Forældrenes måde at beskrive målgruppen på er koncentreret om alder og
køn, at børnene er forskellige, ligesom også årsagerne til, at de bor på tilbuddene, er forskellige. Afdelingerne på tilbuddene er typisk opdelt efter
alder, anbringelsesårsag og om det er unge, der er på vej til at skulle stå på
egne ben. Netop tilbuddenes muligheder for at opdele børnene under hensynstagen til disse forhold er afgørende fra forældrenes perspektiv.
I forældrenes øjne er det forskellige børn og unge, som bor på det enkelte
tilbud. De bruger bl.a. begrebet problembørn og uddyber, at nogle er født
med problemerne, og andre har fået dem gennem livet:
”Det er helt almindelige stille og rolige børn. Der er ikke meget ballade, men de sidste par måneder har der været ballade med bl.a.
smadrede vinduer. Der har været nogle lidt uheldige unge, som er
voldeligt anlagt – men de kan ikke bare smide dem ud igen – de skal
ikke sparkes videre.”

23

Citatet illustrerer en rummelighed fra forældrenes side, hvad angår tilbuddets målgruppe. De fortæller, at døgntilbuddene generelt tager alle, og at
det således er tilfældigt, hvordan den aktuelle børne- og ungegruppe er.
Selvom nogle børn reagerer voldeligt, skal de fortsat være på tilbuddet, er
forældrenes umiddelbare refleksion.
Der er forældre, som har erfaring med, at tilbuddene har udvidet målgruppen til også at omfatte yngre børn, hvilket de vurderer positivt, fordi det
opfattes som et udtryk for en tidligere indsats.
Nogle forældre har erfaringer med børn, som aldrig er faldet til på døgntilbuddet. En tillægger årsagen hertil barnet samt barnets og hendes relation,
og knytter det ikke an til døgntilbuddet. En anden har lignende erfaringer og
tilskriver det en uhensigtsmæssig matchning mellem tilbud og barn.

3.2

Kvalitet i ydelsen

Den problematiske vej ind og ud
Forældrene er glade for og tilfredse med døgntilbuddene. Den mest centrale
opsummering på forældrenes erfaringer er den problematiske vej ind og ud
af tilbuddet, og det gode tilbud deres barn er i:
”En ting, man virkelig skal fokusere på, er fra man står ude i familierne med alle problemerne og over bjergkæden til botilbuddet – hvis
man kunne få lagt den bjergkæde ned. Og får snakket lidt mere med
forældrene om, at man på ingen måde vil tage barnet, og at forældrene hele tiden er med i processen, så er det ikke så tabubelagt. Så bliver alting meget nemmere… Når man er igennem og har tilbud – så
begynder det at fungere… når man har med bostedet at gøre, så opdager man, hvor positivt det er – forinden tror man, at man bliver frataget sit barn, sin forældrerolle og sit selvværd.”

Nogle forældre har gennem flere år kæmpet med egne og børnenes problemer forud for, at deres barn anbringes på et døgntilbud. Der er erfaringer fra
sundhedsfagligt personale, som negligerer problemerne:
”Vores datter har altid været vores problem – hun lavede nogle sidespring, som var underlige allerede som helt lille. Jeg meldte hurtigt ud
til sundhedsplejerske og læger, men fik bare at vide, at hun ikke fejlede noget… Først da jeg sad til 5 års undersøgelsen, og lægen spurgte
mig om, hvordan det gik, brød jeg sammen – det gik bare ikke!”

Andre fortæller om, hvordan deres børn har fået det vanskeligere og vanskeligere i den almindelige folkeskole og til sidst er holdt op med at komme
til undervisningen, og de peger på, at der mangler skoletilbud til svage børn.
Generelt efterspørger forældrene en tidligere og hurtigere indsats og at blive
taget alvorligt af enten skole eller sundhedsvæsen på et tidligere tidspunkt.
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En forælder fortæller, at netop kommunalreformen betød meget for familien, fordi hvor den tidligere kommune før reformen ikke var lydhør over for
familiens behov for hjælp og støtte, var den nye sammenlagte kommune
det. Et problematisk samarbejde mellem familien og den kommunale sagsbehandler blev desuden også bedre, fordi familien i den nye kommune fik
en anden sagsbehandler.
En anden fortæller om de belastede år, hvor barnet skifter skoler og fritidstilbud, fordi de ikke kan rumme barnet, og om lettelsen, da barnet får en
diagnose, som baner vejen til et specialtilbud.
Også vejen ud af tilbuddet er problematisk. En af de deltagende familier
står overfor at skulle hjemtage deres barn og kæmper i den forbindelse med
usikkerheden om, hvorvidt de kan magte forældreansvaret. De ønsker ikke
endnu en kommunal familierådgiver, som skal starte forfra med at lære familien at kende. Derfor arbejder de på muligheden for fortsat at kunne kontakte døgntilbuddet i en periode efterfølgende for råd, hvis forældreskabet
igen bliver for vanskeligt.
Erfaringer peger på problemer med efterværn ved hjemgivelse. Andre fortæller om, hvor svært det har været at have deres teenagebarn hjemme enten
i forbindelse med skift i anbringelsessted eller ved hjemgivelse, fordi det er
svært at være forældre til en teenager og især, når man ikke længere kender
sit barn så godt.
Der er behov for redskaber til at forbedre forældre/barnrelationen. En forælder fortæller positivt om at have fået sådanne redskaber ved det kommunale familierådgivningstilbud.
Gode tilbud med fritidsaktiviteter, individuelle hensyn og omsorg og
behov for tidssvarende pædagogik
Forældrenes overordnede og generelle vurdering er, at kvaliteten af deres
barns tilbud er god:
”Jeg er tilbuddet taknemmelig for, at de har haft mine børn i den periode. De var trygge i deres hverdag.”

Forældrene beskriver tilbud karakteriseret ved individuelle hensyn og planer udarbejdet i fællesskab med forældrene, om god omsorg og mange muligheder for fritidsinteresser som at gå til sport og også aktiviteter som at
sejle, køre cros, tage i svømmehal, spille computer på internetcafé og gå i
biografen:
”De oplever en masse ting ift. andre børn – spændende ting.”

Forældrene er positive over for de fritidsaktiviteter, lommepenge og service
børnene har til rådighed, mens de er på døgntilbuddet, og ser det vanskeligt
for dem at kunne tilbyde det samme, når og hvis børnene igen flytter hjem:
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”Vi har også en lillesøster, som hele tiden er hjemme. Vi kan ikke gøre det samme, som 6 pædagoger kan. Vi skal også stå for madlavning,
tøjvask og alle de praktiske ting, som de her har andre til at lave [
bl.a. rengørings- og køkkenpersonale]. Jeg kunne også godt få min
familie til at fungere 100 %, hvis der kom en og ordnede alle de ting.”

Forældrene oplever, at deres barn bliver set og mødt som individ, og at der
bliver taget højde for de særlige behov, barnet har, og at støtten tilrettelægges i forhold til disse. Nogle oplever, at støtten bliver revideret løbende til
glæde for barnets fortsatte udvikling. Andre har erfaringer med det modsatte, nemlig at der ikke sker en løbende tilpasning af barnets behov for støtte i
forhold til at kunne udvikle sig tilstrækkeligt, og nogle har på denne baggrund kæmpet for at få flyttet deres barn til et andet tilbud.
Forældrene fremhæver en problemstilling vedrørende serviceniveauet og
mener, at der er brug for mere fællesskabsrettede husopgaver på tilbuddet:
”Der mangler noget mere kollektivt samarbejde om tøjvask, opvask og
lettere rengøring – det gjorde de derhjemme. Det gør de ikke mere –
de siger fedt, de skal ikke engang selv vaske. De lærer fx at samarbejde bedre, når der bliver vasket op sammen.”

En af forældrenes vurdering er også, at der er behov for en fornyet og tidssvarende pædagogik på døgntilbuddet. Han oplever, at det fungerer som i
gamle dage med kæft, trit og retning og ser behov for styrkelse af medarbejdernes relationskompetence over for børnene.
Kontrol og tilsyn
Centralt for forældrene er sikkerheden for, at der bliver foretaget tilsyn med
døgntilbuddet:
”Det virker kontrolleret og godt, og jeg er glad for, at mit barn er
her”.

Nogle kender eksempler fra andre steder for år tilbage, hvor der ikke var tilsyn, og hvor de unge gik til i druk og junk. Dette synspunkt afføder en debat blandt forældrene om, hvorvidt der ikke også er nogle børn fra de steder, de kender, som er blevet taget hjem pga. forholdene på stedet. Og videre diskuteres det, at et døgntilbud ikke er anderledes end andre steder, hvor
unge mennesker er samlet, og hvor de ryger og drikker som en del af ungdomskulturen:
”Der foregår alt, når der er unge kreative mennesker – de er ikke anderledes end andre børn lige fra at ryge en cigaret som 10 årige …
Mellem succes og fiasko er lige lang her, som andre steder.”

Besparelser
Forældrene har mærket besparelser fx direkte udtalt ved drøftelse om tilbud
til barnet samt på tilbud om fx familierådgivning.

26

3.3

Personaleressourcer

Hvad angår personaleressourcer på de døgntilbud, som forældrene kender,
siger de, at de på den ene side ikke ved, om de er tilstrækkelige, men at det
må de på den anden side være, fordi børnene er tilfredse, og der er flere
medarbejdere til en mindre gruppe børn i løbet af dag- og aftentimerne og
også en nattevagt.
Der er tilsyneladende ikke sket reducering af medarbejdere som følge af
kommunalreformen, men der har været mange udskiftninger blandt samtlige personalegrupper, hvilket har givet en turbulent tid for børnene, og desuden har der været brugt mange vikarer.
Forældrenes umiddelbare vurdering er, at de er tilstrækkeligt kvalificerede.
Denne vurdering baserer de på, at deres børn giver udtryk for at være glade
for tilbuddet. Desuden lægger forældrene vægt på, at personalet kender både børn og forældre, og de støtter dermed en størrelse tilbud, som kan opretholde dette personlige kendskab.
Det er centralt, at uanset hvilken medarbejder der tager imod børnene, så
bliver de mødt med glæde og imødekommenhed, og børnene virker trygge
og er velkomne:
”Det virker som om, det kører, som det skal – og de har styr på, hvad
de laver, og der er overskud og plads til det enkelte barn.”

En forælder fortæller imidlertid også om behov for, at personalet henvender
sig til børnene i et andet sprog og i en bedre tone, og at der er behov for både unge og ældre medarbejdere på tilbuddene, samt at der kunne være behov for personalets opkvalificering på nogle af tilbuddets afdelinger. En har
erfaring med at flytte sit barn, fordi der manglede kvalificeret støtte og udviklingsperspektiver.
Psykologtimer er et fokuspunkt for forældrene, og de efterspørger lettere
adgang til psykolog for børnene på tilbuddene.

3.4

Samarbejde

Forældre og kommune
”Mine oplevelser med tilbuddet er meget positive indtil nu. Men der er
et forudgående slagsmål med den enkelte socialforvaltning først. Når
du kommer ud på den anden siden, hvor tilbuddene er – så lyser det
op… Kommunen står som en dør mellem et barns velbefindende og
rent kaos. De har ikke ekspertisen, og så handler det om penge og
penge – det er det eneste, man hører om.”
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Samarbejdet mellem forældre og kommune og særligt sagsbehandler er
vanskeligt og omhandler de store følelser:
”Vores sagsbehandler foreslog døgnbehandling, og jeg kan huske, at
jeg kiggede på hende og havde allermest lyst til at slå hende, fordi hun
ikke skulle tage mit barn fra mig. Men hun brugte lang tid på at forklare os, at det var os, der havde alle rettigheder, og at vi nærmest
kunne tage barnet hjem fra time til time.”

En fortæller om manglende information i forbindelse med, at barnet bliver
flyttet fra et tilbud til et andet, hvor forældrene først senere og nærmest ved
en tilfældighed får det at vide. Desuden fremhæver forældrene, at de har
mange forskellige sagsbehandlere både i børne- og i voksenafdelingen, at
interne medarbejderrokader i socialforvaltningen også medfører skift, og at
de helt konkret kan være vanskelige at komme i kontakt med. Sagsbehandlerne er ifølge forældrene enten syge, stressede eller holder ferie, og det er
vanskeligt at få kontakt med dem.
Forældrene kunne godt tænke sig, at der frem for forholdet mellem dem og
sagsbehandler var et form for nævn – altså en gruppe fagpersoner, som gik
ind i drøftelserne vedrørende anbringelsen, fordi de så kunne undgå, at den
dårlige kemi mellem dem og den pågældende sagsbehandler fik så fatale
konsekvenser. Andre peger på, at det udelukkende burde være garvede
sagsbehandlere frem for nyuddannede og helt unge uden egne erfaringer
med forældreskab, der varetager børnesagerne, når det omhandler anbringelse. Forældrene har både gode og mindre gode erfaringer med samarbejdet mellem dem og sagsbehandleren. Når det går godt, er det bl.a. fordi:
”De behandler en - som mor, uanset om man er syg, psykisk syg eller
har et misbrug. At de snakker med en som et menneske – at de kan
snakke med en uden at give skyld. At de kan være medfølende og vise
empati.”

Familierådslagning fremhæves som et tilbud, som forældrene og deres familie har brugt positivt i støtten til barnet.
Forældrene oplever en faglig forringelse ved, at der ikke længere deltager
en person fra amtet på de netværksmøder/statusmøder, som afholdes hvert
½ år. Hvor amtets person tidligere sikrede drøftelsen af, hvorfor barnet var
anbragt og enten fortsat skulle være det, eller hvorfor ikke, opleves dette
reduceret til kontante spørgsmål om varighed og økonomi:
”Tidligere handlede det mere om hvorfor – det blev der taget hånd om
fra amtets side. Min hjerne kan godt forstå det, men mit hjerte kan ikke. Da amtet var med, var de mere empatiske. I kommunen er det kort:
Hvad fejler barnet, og hvor længe skal han være der?”

Forældrene beskriver ændringen fra fokus på barnet og faglig psykologisk
ekspertise til rationel forretning:
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”Amtets person var der for barnets skyld. De var 100 % på barnets side, de lyttede på barnet og tog en snak med barnet, hvis det var nødvendigt. Hvis barnet var ked af at være på tilbuddet - så lyttede de. I
dag er børnene mere frustrerede, fordi de ikke kan komme ud med noget af dette – det kan de ikke snakke med en pædagog om – det bliver
fejet væk. Barnet har haft en ombudsmand … Kommunen har for meget magt, og de gør ikke nok ved tingene – de tager de små problemer
og lader de store ligge.”

Forældrene efterspørger en uvildig part, som kan tage barnets parti og tage
udgangspunkt i det enkelte barns behov, også når det går imod forældrenes
synspunkter:
”Til halvårsmøderne skal du slås for dig selv, om hvad der skal stå i
rapporten, med kommunens behandler og for dit barn. Tidligere skulle
du kun slås for dig selv. I dag er barnets sikkerhed der ikke – er anbringelsesstedet og kommunen enig i porten – så er der ikke noget at
gøre.”

Forældre, der udelukkende har erfaringer fra efter kommunalreformen, og
altså ikke har haft en person fra amtet med til statusmøderne, vurderer disse
som velfungerende.
”Jeg har indtil videre deltaget i de to første møder, hvor der var fagpersoner ind over og snakke om, hvilken hjælp jeg skal have, og hvilken hjælp min søn skal have, og hvad de skal arbejdet med i forhold til
ham, for at han kan forstå, hvad der er galt med hans mor. Han har
mange lig i lasten fra hele livet igennem.”

Forældre og tilbud
Samarbejdet mellem forældre og tilbud vurderer forældrene mere positivt.
En fortæller om, hvordan barnets tilbud fungerer som mægler mellem forælder og kommune:
”Jeg har fået en fantastisk opbakning på døgntilbuddet… jeg kan tale
min sag der, og så bringer de det videre til kommunen. Og den anden
vej er der noget kommunen vil vide – så kommer de ikke til mig, men
til tilbuddet – det er dem, der har mit barn i behandling og som ved,
hvad hun har brug for.”

Men det er også en vanskelig situation for forældrene, fordi hvilke valgmuligheder har de reelt, når der opstår uenigheder eller anklager fra barnet
mod tilbuddet? – at flytte barnet eller at have tillid til tilbuddet og deres
håndtering af det?
Desuden ser de det som en fordel – det som tilbuddet kan – og som de ikke
selv havde mulighed for, fx fremskynde en undersøgelse, der ellers er lang
ventetid til og etablere kontakt til barnets anden forælder.
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Ud over netværksmøder er der eksempel på, at der hver måned afholdes
møde med døgntilbuddets pædagog om, hvad barnet skal og ikke skal inden
for den næste måned:
”Nogle gange er vi ikke enige… fx har tilbuddet fået stoppet medicinen, og det har jeg været gal over… På trods af, at vi har været uenige, har vi opretholdt et godt samarbejde.”

Nogle forældre oplever en forringelse efter kommunalreformen, hvor der
ikke kontinuerligt hvert år bliver lagt nye mål for anbringelsen, men at der
gå flere år imellem.

3.5

Brugerinddragelse

Hvad angår temaet om brugerinddragelse og indflydelse har forældrene følgende synspunkter:
• Både erfaringer med tilstrækkelig og utilstrækkelig informering og inddragelse om forhold i barnets daglige liv.
Nogle forældrene oplever at være velinformeret om barnet og at have gode
muligheder for at opretholde forældreskabet under anbringelsen – både gennem information og direkte kontakt. De vurderer informationen og deres
indflydelsesmuligheder på barnets dagligdag som tilstrækkelig og tilfredsstillende. De fortæller om, at de bliver kontaktet og spurgt til råds i forhold
til barnets omgangskreds’ vaner, og hvordan barnet fx tænker i forskellige
sammenhænge, at det respekteres, når der er familiemedlemmer, barnet ikke må have kontakt til, og at forskellige forhold vedrørende børnenes skolegang, sundhed og familieforhold bliver koordineret og varetaget på en god
måde:
”Er der noget med mit barn, så ringer de til mig: Jeg føler, at jeg er
stadigvæk er forælderen, og at jeg stadigvæk har noget at skulle have
sagt.”

Andre er utilstrækkeligt informeret og inddraget. De oplever udelukkende
at få viden om fx forældrearrangementer på tilbuddet gennem deres børn,
og at de selv skal henvende sig og insistere på at tale med en voksen, ellers
lader personalet barnet selv fortælle om hverdagen.
• En barriere for deltagelse i brugerråd er skammen forbundet med. at man
ikke kunne magte sit forældreskab – en anden den manglende kompetence eller at der ikke eksisterer et brugerråd på tilbuddet:
”Jeg er ikke interesseret i at stå frem – et eller andet sted bliver man
alle sammen ramt på sin forælderevne, når ens barn er anbragt uden
for hjemmet.”
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De forældre, som deltager i brugerråd på døgntilbud, oplever, at det hovedsageligt handlet om økonomi og manglende økonomi siden kommunalreformen samt om nyansættelser og afskedigelser. Deres indflydelse er begrænset, og de fungerer nærmere som kontaktforældre for de øvrige forældre og
for børnene og de unge, hvis der er nogle ønsker, de gerne vil have igennem
på tilbuddet. Det er vanskeligt at få forældre til at være med i rådet, for nogle er det nærmest praktisk umuligt ift. afstanden mellem deres bopæl og tilbuddet, andre magter det ikke, og nogle kan ikke deltage pga. deres arbejdstider.
De forældre, som ikke deltager i deciderede råd, oplever at være informeret
samt have mulighed for at påvirke forskellige forhold på tilbuddet. Måden
er mere ad hoc og individuel og foregår ved at snakke med personalet eller
lægge forslag i en intern postkasse. Men der er også nogle, som vurderer, at
de ikke bliver inddraget, men får at vide, når beslutningerne er taget.
En anden barriere for at sidde i et brugerråd er den manglende kompetence,
der er forbundet hermed:
”Vi har alligevel ikke noget at skulle bestemme alligevel. Vi har ikke
noget at skulle have sagt. Vi kan godt give vores besyv med, men kompetencen har vi ikke.”

Desuden peger forældrene på, at det handler om, hvor meget man selv vil
deltage, og at der også er nogle forældre, som ikke deltager:
”Nogle børn er anbragt mod forældrenes vilje – og de forældre siger
helt klart ikke ret meget, fordi så er de bange for at miste endnu mere,
end de har mistet i forvejen. Jeg har selv bedt om hjælp til anbringelse
– så jeg har ingen hæmninger i forhold til at sige min mening.”

• At være forældre til et barn på døgntilbud er knyttet til nuet og stedet, og
derfor har fx et initiativ om forældreforening ingen interesse:
”Her i huset har de været ved at lave en forældreforening, men det
tror jeg nok, vi fik manet i jorden, fordi når det er afsluttet, så gider
jeg ikke bruge resten af mit liv på det … Det du oplever her på tilbuddet, det er i nuet, og når jeg møder andre forældre her, så er det i nuet, og jeg ønsker, at det er i nuet, og når jeg går herfra, så er det
glemt.”

• FBU:
”FBU er et godt sted, fordi de hjælper dig i alle hjørner og kanter.”

Forældrene synes deres brugerforening FBU er god, og der har de fået meget information og god støtte.
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3.6

Opsamling

Målgruppe
Forældrene er rummelige, hvad angår tilbuddenes målgruppe. De beskriver
børnene på tilbuddene i forhold til køn, alder, anbringelsesårsag, og at det
generelt er meget forskellige børn og unge. Tilbuddenes muligheder for at
opdele børnene under hensynstagen til bl.a. alder er afgørende fra forældrenes perspektiv.
En forælder oplever, at tilbuddet efter kommunalreformen er begyndt at tage også yngre børn ind, hvilket vurderes positivt, fordi det ses som konsekvens af en tidlig indsats, hvilket forældrene efterspørger på baggrund af
deres egne erfaringer.
Kvaliteten i ydelsen
For forældrene er vejen ind og ud af døgntilbud problematisk. Typisk kommer støtten for sent med forudgående perioder, hvor barnet har mistet skolegang, og familien har levet i en kaotisk hverdag. Ved hjemgivelse peger
forældrene på behov for efterværn og redskaber til at varetage forældreskabet, fx erhvervet gennem kommunale familierådgivningstilbud samt generel
støtte til at styrke og kvalificere deres forældreskab.
Kvaliteten af tilbuddenes ydelser vurderer forældrene overordnet positivt,
fordi der er gode fritidsmuligheder for børnene, fordi der bliver taget individuelle hensyn og givet individuel støtte samt, at der generelt er omsorg for
børnene.
Forældrenes erfaringer tegner imidlertid et billede af stor variation i tilbuddenes praksis mellem det individuelle og det fællesskabsrettede og mellem
pligter og omsorg.
Der er ifølge forældrene behov for modernisering af pædagogikken på
døgntilbuddene samt fornyelse og styrkelse af medarbejdernes relationskompetencer. Desuden er tilsyn med tilbuddet et centralt aspekt for forældrene.
Personaleressourcer
Som følge af kommunalreformen har der været forholdsvis mange personaleudskiftninger på døgntilbuddene, hvilket har medført turbulens for børnene. Forældrene lægger vægt på, at størrelsen af tilbud tilgodeser muligheden
for, at personalet har et personligt kendskab til både forældre og børn. Lettere adgang til psykolog til børnene bliver efterspurgt.
Samarbejde
Som følge af kommunesammenlægningerne har nogle forældre oplevet en
forbedring af deres rettigheder.
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Samarbejdet mellem forældre og kommunal sagsbehandler er typisk vanskeligt, og forældrene ser behovet for en uvildig fagperson til at deltage i
drøftelserne om anbringelse, samt at de sagsbehandlere, som arbejder med
børnesager, er de rutinerede frem for de unge nyuddannede. Centralt i samarbejdsrelationen er, at forældrene bliver betragtet som forældre på trods af
problemstillingen. Nogle oplever, at døgntilbuddet fungerer som mægler
mellem forældre og kommune, og de oplever tilbuddet som den instans, der
er i besiddelse af ekspertise.
Forældrene oplever en faglig forringelse, fordi der ikke længere deltager en
person fra amtet på de halvårlige netværksmøder. Tidligere sikrede den
amtslige deltagelse barnets tarv og en faglig vurdering. Der er behov for en
form for barnets ombudsmand.
Brugerindflydelse
Det er afgørende for forældrene at være tilstrækkeligt informeret og inddraget om forhold i deres barns liv – erfaringerne varierer.
Hvad angår de formelle forældreråd på tilbuddene, er der nogen steder, hvor
det findes, og andre, hvor det tilsyneladende ikke findes. Forældrene nævner forskellige barrierer for deltagelse i brugerråd, fx manglende kompetence i rådene, og at der kan være skam forbundet med at have sit barn anbragt,
hvorfor nogle forældre ikke ønsker synlighed forbundet hermed. FBU er
forældrene positive overfor, og de har gode erfaringer med deres forening
og den støtte og information, de kan hente her.
Tilbud der mangler
En sammenstilling af forældrenes erfaringer peger på, at de efterspørger
støtte til vejen ud og ind af tilbuddet, herunder styrkelse af efterværn og familierådgivning samt psykologisk støtte til børnene. Skoletilbud til de svage
elever er der ifølge forældrene mangel på. Desuden er en væsentlig konsekvens af kommunalreformen, at der mangler en funktion, som sikrer barnets
tarv ved anbringelsen og ved statusmøder – nogle peger på behov for et
uvildigt fagligt nævn.
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4

Brugerne på voksenområdet

4.1

Socialområdet for voksne under serviceloven

Voksenområdet omfatter tilbud under servicelovens § 108 og § 110. I Region Syddanmark er der mere end 100 specialtilbud omfattende forskellige
målgrupper – herunder udviklingshæmmede, handicappede, psykiatribrugere og hjemløse. Der er 20 tilbud under servicelovens § 110.
Tilbuddene er mangeartede. Der er tilbud til fx brugere af udslusningsboliger og til hjemløse i form af forsorgshjem. Disse tilbud og tilknyttede tilbud
opfattes som midlertidige tilbud. Tilbud til brugere af de socialpsykiatriske
botilbud opfattes som værende varige tilbud. Visitationsprocedurerne er forskellige. Til fx forsorgshjem er der ingen visitation – selvmødeprincippet
betyder, at brugerne kommer ind, hvis der er plads, hvorefter regningen
sendes til hjemkommunen. Til andre tilbud er der i højere grad tale om visitation, som i dag ligger i kommunerne.
De brugere, der har været interviewet på området, er kommet fra forsorgshjem, udslusningsboliger eller socialpsykiatriske botilbud. Umiddelbart kan
brugerne opdeles i hjemløse med mindre misbrugsproblemer og brugere
med psykiatriske problemer i egen bolig.
Til belysning af voksenområdet har der desuden været gennemført interview med brugerrepræsentanter på området, herunder repræsentanter for
gruppen af handicappede samt udviklingshæmmede.

4.2

Udvidet målgruppe

Brugerne på voksenområdet peger på, at målgrupperne for de forskellige
tilbud har ændret sig i de seneste år. Flere typer af brugere kommer eller
henvises til tilbuddene og omfatter i forhold til tidligere ofte brugere, der
enten ikke matcher tilbuddets ydelser og/eller ikke passer sammen med de
andre brugere i tilbuddet.
På forsorgshjemmene er det indtrykket, at der er kommet yngre hjemløse
til. Det opfattes som noget negativt, at de yngre kommer i kontakt med de
ældre med misbrugsproblemer, hvor der ofte er nogen med kriminel baggrund:
”Forsorgshjem er for de gamle som os. De yngre kommer, fordi der
ikke er andre steder, de kan gå hen. Der er et svigt et eller andet sted.
Det er for tidligt at komme på forsorgshjem som 18-årig og lære alle
de ting, som andre har brugt 20 år på at lære. Man skal ikke blande
på tværs af alder. Der er et hul et eller andet sted, når de unge kan
komme på forsorgshjem. Det er folk, der har opgivet.”

35

For de yngre brugere er det vanskeligt at identificere sig med ældre brugere.
Netop fælles identitet fremhæves som noget vigtigt for det sociale samvær i
et tilbud.
Brugere af de socialpsykiatriske tilbud oplever, at der er kommet flere misbrugere i tilbuddene. Personer med dobbeltdiagnoser (både misbrugs- og
psykiatrisk diagnose) er en krævende brugergruppe for medarbejderne, hvilket giver mindre tid og omsorg til de andre brugere. Dette opleves tydeligt i
aften- og nattetimerne, når bemandingen er reduceret.
En forklaring på ændringerne i visitationen til tilbuddene er, at der er kommunale tilbud, der pålægges at modtage egne borgere. En anden mekanisme
er, at der er tilbud, der budgetterer med et fast antal brugere fra andre kommuner. Af økonomiske hensyn optages der derfor hellere en bruger udefra
end en bruger fra egen kommune uanset, om vedkommende passer ind i
målgruppen og fx har misbrugsproblemer.

4.3

Ydelser og kvalitet i behandlingen og tilbuddene

Voksenområdet omfatter en meget stor bredde af specialtilbud med kvalificerede medarbejdere, dvs. medarbejdere der kender til og er vant til at arbejde med særlige målgrupper.
Fælles for størstedelen af tilbuddene er, at der er tale om døgntilbud med
trygge rammer, hvor brugerne kan være og har mulighed for adgang til professionelle medarbejdere, der kan hjælpe dem i forhold til deres problemstilling.
Både brugere af forsorgshjem og brugere af socialpsykiatriske tilbud skelner mellem den behandling og hjælp, der har direkte at gøre med deres problemer, og de aktiviteter, der mere handler om at give dem indhold og glæde i hverdagen.
Begge grupper giver udtryk for, at de får den hjælp og behandling, de har
behov for i forhold til deres problemer, og at de er tilfredse hermed. Kontakten til støtte-/kontaktperson, psykolog, misbrugskonsulent, socialrådgiver og anden professionel hjælp foregår i dagtimerne i tilknytning til det
tilbud, de er en del af, hvad enten der er tale om forsorgshjem, udslusningsbolig eller psykiatrisk botilbud.
Fra brugerrepræsentanterne dækkende socialpsykiatrien efterlyses der imidlertid fælles standarder for ydelserne, der kan variere fra tilbud til tilbud,
selvom man har at gøre med den samme målgruppe. Det er som repræsentant vanskeligt at få overblik over reglerne, og man ønsker derfor mere ensartethed for at støtte og rådgive brugerne.
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For brugerne er det centralt, at de med mellemrum har mulighed for at
komme væk fra de fysiske rammer i tilbuddene. Det giver brugerne variation i hverdagen og mindsker fornemmelsen af ikke at kunne klare sig selv.
Dette er naturligvis lettere for nogle brugere end andre. Der er brugere, der
er meget afhængige af, at tilbuddene planlægger og står for fx udflugter og
aktivering, hvilket dermed forudsætter transport og medarbejdere samt dækning af andre udgifter.

4.4

Fritidsaktiviteter og velfærd i hverdagen

Der er brugere, der oplever, at de ydelser, der ikke knyttes direkte til deres
problemer og i højere grad handler om velfærd, er blevet ændrede.
Samme melding kommer fra brugerepræsentanterne, der melder om, at der
har været gennemført besparelser i tilbuddene. Disse besparelser har ikke i
første omgang ramt kerneydelserne, men derimod andre mindre velfærdsmæssige ydelser, der ligger i periferien af tilbuddene. Brugerrepræsentanterne peger på, at ledsagerordningerne er blevet forringet sammenlignet
med tiden under amterne. En forklaring er, at kommunerne tolker loven anderledes, end amterne gjorde.
Lederne på de enkelte tilbud spiller en stor rolle for, hvordan tilbuddene
fungerer. Brugerne mærker forskel på, hvorledes ydelserne ændres, når ledelsen ændres, eller når de skifter til tilsvarende tilbud andre steder. Lederne har forskellige kvaliteter og prioriterer forskelligt. Lederne sætter deres
præg på medarbejderne og på, hvordan tilbuddet skal fungere i hverdagen.
Som udgangspunkt er det kommunerne, der har myndighedsansvaret og
fastlægger standarden. Der rejses fra brugerrepræsentanterne dog tvivl om,
hvorvidt alle kommuner er lige gode til dette, hvormed det falder tilbage på
de enkelte ledere, der både skal konkurrere på kvalitet og på pris.
Brugerrepræsentanterne har forskellige opfattelser af, hvorvidt der er sket et
generelt kvalitetsløft. På den ene side tegnes der et billede af, at der i kommunerne er sket et løft først og fremmest i kraft af, at nogle kommuner har
overtaget kvalificeret personale fra de tidligere amter. På den anden side
bliver der peget på, at kommunernes kendskab til specialområdet er mangelfuldt, og at kommunerne for at opveje mangler i viden, overfører erfaringer fra fx mere almene områder som ældreområdet til specialområdet inden for ydelser og bolig.
Færre medarbejderressourcer
Brugerne har som regel kontaktpersoner, som de er tættere på end de andre
medarbejdere:
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”Ens kontaktperson er en, man kan tale med om noget, man ikke synes, at alle skal vide. Det er kontaktpersonen, der har alle værktøjerne
til at arbejde med én. Der gør man kun i forhold til en enkelt person.”

I forhold til ændringer på området oplever brugerne, at kontaktpersonerne i
dag har flere at være kontaktperson for end førhen:
”Mindst 4-6 hver. Tidligere var det kun 2-3 stykker. Nogle gange skal
de hurtigere af sted og videre til en anden, så de har fået mindre tid til
den enkelte beboer.”

Brugerne oplever, at medarbejdere har mindre tid til den enkelte, og der er
eksempler på, at for få medarbejdere ikke har kunnet overskue brugerne,
hvilket har givet grobund for ukontrollable misbrugsmiljøer på tilbuddene.
Der er brugere, der har oplevet, at medarbejderressourcerne er blevet beskårede.
Brugere i udslusningsboliger eller i egen bolig med støtte har brug for
ugentlige og i perioder daglige hjemmebesøg. De savner den sociale kontakt, der var i deres tidligere tilbud. At kunne komme i kontakt med medarbejdere er vigtigt for brugere, der er udsluset til beskyttede boliger. Den
ændrede boform er et stort skridt og giver usikkerhed om, at man kan klare
sig. De oplever, at det er vanskeligt at gennemskue, hvordan medarbejderressourcerne bliver fordelt mellem de enkelte brugere.
Blandt brugerrepræsentanterne peges der på, at medarbejdernormeringerne
ikke er ændrede i de seneste år. Der er stadigvæk det samme antal medarbejdere pr. bruger. Der er dog en tendens til, at opgaverne for den enkelte
medarbejder er blevet udvidet uden, at opgraderingerne tilsvarende er fulgt
med. Det får den konsekvens, at der er medarbejdere, der udfører opgaver,
de ikke er kvalificerede til, og kræfterne til de primære opgaver mindskes.

4.5

Den kommunale sagsbehandler

Brugernes kontakt til det offentlige sker først og fremmest gennem den
kommunale sagsbehandler med større eller mindre støtte fra tilbuddet.
Billedet af netop den kommunale sagsbehandler er ikke entydigt. Sagsbehandleren opfattes som en instans, der kan hjælpe, men også en unødig barriere der skal overvindes for at få hjælp. Der tegnes et billede af sagsbehandlerne som ”dem i kommunen, der skal varetage kommunens interesser
frem for brugernes”. Der er brugere, der oplever, at de skal ”kæmpe” for at
få det tilbud, de har behov for, men med svingende succes. Økonomi spiller
en vigtigere rolle i valg af tilbud end faglighed, hvilket mærkes tydeligt, når
brugerne ønsker tilbud i nabokommuner bragt på banen.
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Der er brugere, der oplever, at de kommunale sagsbehandlere udskiftes
hyppigt, og at der er en ny sagsbehandler ved hvert møde. For brugernes
vedkommende betyder det, at de hver gang skal fortælle deres livshistorie
igen, hvilket kan være smertefuldt, og det kræver en tålmodighed, de ikke
nødvendigvis har. Samtidig svækker den hyppige udskiftning tilliden til den
kommunale sagsbehandling. Brugere, der karakteriserer sig selv som havende social forbi og generelt er sky personer, har endnu vanskeligere ved
at håndtere udskiftninger blandt sagsbehandlerne og vælger at opgive møder eller bliver væk, indtil deres problemer helt er vokset dem over hovedet:
”Det er ikke på kommunen, jeg får min støtte. Jeg vil hellere lade min
kontaktperson hjælpe mig frem for kommunen. Min kontaktperson er
til for mig, og hun kender reglerne. De hører ikke efter på kommunen.
Jeg har oplevet at gå med uforrettet sag.”

Brugerne opfatter i højere grad tilbuddene som dem, der varetager deres interesser, som regel i kraft af tilknyttede socialrådgivere og kontaktpersoner.
Disse socialrådgivere samt kontaktpersonerne bruges til at bygge bro til
kommunen.
De brugere, der har dårlige erfaringer med kommunale sagsbehandlere og i
det hele taget har lidt mange nederlag gennem livet, oplever ikke, at de kan
stå på egne ben over for kommunen, og er derfor afhængig af rådgivningen
fra tilbuddene.
Brugere, der har gode oplevelser med de kommunale sagsbehandlere, beskriver en sagsbehandling, der har været nem og hurtig fra et problem opstår og frem til, der er fundet en løsning.
Der er brugere af de socialpsykiatriske tilbud, der har oplevet at være kommet under et særligt team i den kommunale forvaltning, hvilket har betydet
større reduktion i antallet af udskiftninger af sagsbehandlere.
Samarbejde mellem region og kommune
Brugerrepræsentanterne oplever, at samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien ikke er faldet endeligt på plads. Dette skyldes
bl.a., at kommunernes kendskab til reglerne og praksis om navnlig det socialpsykiatriske område halter.

4.6

Velfungerende brugerinddragelse

Der er gode erfaring med brugerråd på tilbuddene. Deltagelsesniveauet kan
svinge meget, hvilket opfattes som et sundhedstegn – der er ikke så meget
at være utilfreds med.
Rammerne for indflydelse i hverdagen er veldefinerede, om end indflydelsen er til at overse, men det har alligevel betydning for brugerne, at der er
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en form for indflydelse, hvor de bliver hørt, taget med på råd og bedt om at
tage endelig stilling til konkrete og tydelige problemstillinger.
Der er brugere, der opfatter brugerrådene som fora for småbrokkerier. Men
hvis brugerrådene gør deres benarbejde godt og mobiliserer brugerne, er det
oplevelsen, at brugerne tages alvorligt og kan få indflydelse.
Brugerinddragelse afhænger af lederen af tilbuddet. Der er tilbud, hvor inddragelsen udelukkende sker gennem rådene, og andre steder, hvor brugerne
til enhver tid kan gå til lederen.
Der er samtidig brugere, der helt mangler viden om brugerråd og retningslinjerne herfor.
Der er gode erfaringer med årlige eller halvårlige handleplansmøder/statusmøder, hvor bruger mødes med kontaktperson, leder af tilbuddet og socialrådgiver fra kommunen og/eller tilbuddet. Et sådant møde betyder for brugeren, at der bliver diskuteret og lagt en plan for det næste års tid, hvilket
giver ro og tryghed i hverdagen. Møderne giver brugerne mulighed for at
komme til udtryk.

4.7

Tilbud der mangler på voksenområdet

Gennem interview med brugerne og brugerrepræsentanterne på voksenområdet er der blevet peget på en række tilbud, som de oplever mangler i forhold til de problemer og udfordringer, som de ser i og omkring de eksisterende tilbud:
•
•
•
•

Beskyttede boliger.
Væresteder.
Differentierede botilbud.
Fællesskabsrettede initiativer.

Det skal pointeres, at de listede tilbud ikke umiddelbart kan relateres til
kommunalreformen, men nærmere er tilbud, brugerne efterlyser for at opnå
en bedre dagligdag.

4.8

Sammenfatning

På voksenområdet har kommunalreformen haft en række konsekvenser for
brugerne. Økonomiske prioriteringer frem for faglige prioriteringer betyder,
at kommunerne først fremmest visiterer egne borgere til egne tilbud frem
for til tilbud i andre kommuner uanset faglige begrundelser. Dermed er der
brugere og tilbud, der ikke matcher hinanden, og som giver øgede spændin-
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ger og uro i tilbuddene. Dette er mærkbare forringelser, der påvirker brugerne af tilbuddene.
Brugerorganisationer efterlyser fælles standarder for tilbuddene og mere
ensartethed på voksenområdet. Ledsageordningen (efter lov om social service § 97) for voksne brugere er blevet forringet efter kommunalreformen.
Det er den enkelte kommune, der bevilger ledsageordninger. Det har imidlertid betydet, at kommunerne fortolker reglerne på området forskelligt.
Konsekvenserne bliver en uens ydelse på området, at det er vanskeligt for
brugerorganisationerne at rådgive i forhold til ordningen, og der er brugere
med nedsat funktionsevne, der ikke kommer uden for hjemmet så meget,
som da ledsagelse blev bevilget af amtet.
Gennemgående for området fokuseres der meget på økonomi. Den enkelte
bruger har i kraft af mere egenbetaling sværere ved at få pengene til at
strække og oplever, at der er længere mellem de aktiviteter, der ikke direkte
handler om behandling og hjælp, men mere om at øge den enkeltes velfærd.
Princippet om, at ”pengene følger borgeren”, har betydet, at brugerne inden
for voksenområdet i højere grad selv kan bestemme, hvilke aktiviteter de vil
gå til. Samtidig er der meget aktive brugere, der oplever, at de ikke kan deltage i lige så mange aktiviteter som tidligere, fordi pengene ikke rækker.
Dermed indskrænkes brugernes sociale liv.
Er der tale om kvalitetsløft?
Der er forskellige opfattelser af, hvad kvalitet i arbejdet er. Der er derfor
også forskellige opfattelser af, om overdragelsen af myndighedsansvaret til
kommunerne har betydet et kvalitetsløft for arbejdet i tilbuddene. På den
ene side er der kommuner, som har fået tilført medarbejdere, som tidligere
var i amtet, og det har betydet et løft i arbejdet. På den anden side er der
kommuner, der ikke har været i stand til at tiltrække medarbejdere fra amterne, eller hvor den faglige indsprøjtning er blevet udvandet af økonomiske
hensyn eller uenighed i forhold til det eksisterende faglige grundlag i kommunerne.
De kommuner, der ikke har tiltrukket kvalificerede medarbejdere fra amterne, har i højere grad samarbejdet med brugerorganisationerne for derigennem at få den fornødne ekspertise til at løfte et område. Dermed er brugerrepræsentanterne blevet inddraget på en måde, de ikke oplevede i forhold til
amtet.
Brugerne og deres repræsentanter sætter spørgsmål ved fagligheden i kommunerne. Der er til tider et ringe kendskab til tilbud, ydelser og målgrupper.
Der rejses en særlig kritik af kommunernes manglende forudsætninger for
at foretage udredningsarbejde, hvilket førhen har ligget i en række særlige
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tilbud. Mangelfuld udredning fører til, at brugerne ikke får det tilbud og de
ydelser, der matcher deres behov.
Ventelister og flaskehalse
Kommunalreformen har medført, at der er flaskehalsproblemer. Modsat tidligere oplever brugerrepræsentanter, at der til en række dag- og døgntilbud
er kommet ventelister i et omfang, de ikke har set tidligere samtidig med, at
der er ledige pladser. Rent konkret nævnes beskyttede værksteder og botilbud til psykisk syge og handicappede. Forklaringen er, at de kommunale
budgetter opererer med, at et bestemt antal brugere skal være fra nabokommuner for, at et tilbud er økonomisk bæredygtigt. Hvis der mangler brugere
udefra, vælger man hellere at holde en plads åben frem for at sende egne
borgere.
Forventningerne om, at nogle kommuner kunne sælge ydelser til andre
kommuner på det sociale område har ikke vist sig at holde stik. Der er kommuner, der har oprettet eller hjemtaget tilbud ud fra en forventning om, at
tilbud til kommunens egne brugere kunne finansieres ved at sælge pladser
til brugere fra nabokommunerne. Det har imidlertid vist sig, at der er kommuner, der selv ønsker at oprette tilbud til egne borgere eller i første omgang ønsker at benytte eksisterende tilbud, selvom der er tale om tilbud og
brugere, som ikke matcher fuldstændig. Dermed har der været sendt færre
brugere over kommunegrænserne end forventet. Konsekvensen af den mindre mobilitet kommunerne imellem er ubenyttet kapacitet, og at der er brugere, der ender i tilbud, de ikke matcher.
Der er meldinger fra brugerrepræsentanterne om, at der antalsmæssigt er
sket reduktioner i tilbud, og at der ikke er udvidet i forhold til de nye målgrupper, kommunerne har forpligtet sig til at tage sig af. Der peges dog
samtidig på, at eksisterende tilbud er blevet renoveret, hvormed standarden
på de enkelte tilbud er blevet forbedret.
Der er tilbud, der har haft flere pladser end indskrevne, hvilket har medført
et driftsunderskud, som tilbuddene sammen med kommunen har skullet
dække.
Brugerrepræsentanterne ser desuden også, at området har været ramt af besparelser, om end der er uenighed om konsekvenserne. Sikkert er det, at
økonomien efter reformen spiller en større rolle i forhold til fagligheden på
tilbuddene.
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5

Forældre til børn på specialskoler

I dette kapitel stiller vi skarpt på de temaer, som forældre til elever, der
modtager specialundervisning og specialpædagogisk støtte på specialskoler
og i specialcenterklasser, har peget på i brugerundersøgelsen. Forældre til
børn på disse specialtilbud repræsenterer således brugerne på området. Citaterne i kapitlet er udtalt af forældre til børn på disse tilbud. Hvis forældrene
også repræsenterer en brugerorganisation er dette specifikt nævnt efter citatet.
Brugerundersøgelsen er baseret på de deltagende forældres erfaringer, hvad
angår kvaliteten af deres barns tilbud:
• Hvordan oplever forældrene forholdene på skolerne?
• Har de mærket nogle ændringer – er der sket forbedringer eller forværringer?
• Hvilke ønsker til ændringer eller andre forhold i forhold til deres barns
skole har forældrene?
Det er disse overordnende spørgsmål under temaerne målgrupper, kvalitet i
ydelsen, personaleressourcer, samarbejde og brugerinddragelse, som forældrene har drøftet på fokusgruppemøderne.
I alt har 17 forældre til børn på specialskoler/specialklasserækker primært
forældrebestyrelsesformænd deltaget i 3 fokusgruppemøder afholdt i henholdsvis Odense, Sønderjylland og Fredericia. På mødet i Odense deltog 6
forældre fra 5 forskellige tilbud – 4 specialskoler og 1 fra en skole med specialklasse. På mødet i Sønderjylland var 4 tilbud repræsenteret – 3 specialskoler og en specialklasserække, og i alt 8 forældrebestyrelsesmedlemmer
deltog. Til mødet i Fredericia var der inviteret forældre til børn på specialskoler, som desuden også var aktive i brugerorganisationer. På dette møde
deltog 3 forældre fra henholdsvis DAMP- og Autismeforeningen. Se endvidere bilag om metoden.

5.1

Bredere målgruppe og flere elever fra færre
kommuner

Adspurgt om skolen har fået nye målgrupper gennem de seneste år peger
forældrene på både kvalitative og kvantitative ændringer. Forældrene oplever en ændret elevsammensætning med bl.a. en sammenblanding af handicappede elever og elever med udadreagerende adfærd:
”I rummelighedens hellige navn er man nu begyndt at tage nogle af de
meget udadfarende og udadreagerende børn, som findes på de almindelige skoler og flyttet dem ud. Det har vi fundet ud af, at vi ikke har
ressourcer til det.”
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Forældrene oplever, at eleverne i højere grad end tidligere kommer fra samme kommune, og at kommuner holder børn hjemme i, hvad de vurderer
som tilbud, der hverken er tilstrækkeligt specialiserede eller målrettet det
enkelte barns særlige behov:
”Jeg kan se – at der i den kommune, jeg er bosat i, tænkes på at lave
et tilbud for egne børn. Og både som forælder og som fagperson mener jeg ikke, at tilbuddet kan leve op til den kvalitet, der burde være
på det område. Det bliver så bredt et tilbud, at det ikke har nogen
værdi.”

Forældrene oplever også, at elevgruppen bliver bredere:
”Der er en begyndende tendens til, at der ikke bliver placeret så mange elever fra andre kommuner, og en begyndende tendens til, at kommunen selv vil fylde op – gør børnegruppen bredere – tage nogle, som
i dag er i små enheder på kommunens skoler og flytte dem sammen og
gøre tilbuddet bredere.”

Nogle oplever et stort pres af elever antalsmæssigt:
”Vi har flere elever, end vi egentlig er normeret til, og skolen er ikke
bygget til så mange børn. Vi frygter, vi får flere. Det er det negative
aspekt.”

Der er kommet flere børn i tilbuddene i forbindelse med reformen. Børn
som tidligere tilsyneladende har været i den almene sektor. Forældrene peger på, at de fysiske rammer er for dårlige og utilstrækkelige i forhold til
antallet af elever. Der er pladsproblemer, og det har negative konsekvenser
for både børn, medarbejdere, læringsmiljøet og det pædagogiske miljø både
i skoler og i SFOer:
”Der er kommet rigtig mange elever – stor tilgang af elever efter reformen. Bl.a. er SFOen blevet underlagt kommunens pladsgaranti og
er dermed udvidet fra 75 til 120 pladser. Vi udvider derfor hele tiden
… Og det er egen kommune, som henviser mange elever.”

Der er således både kommet flere elever i specialtilbuddene og sket en ændring af sammensætningen af elever med forskellige typer af handicap. I
nogle enheder oplever forældrene imidlertid ikke en øget bredde i elevsammensætningen, men etablering af nye specialtilbud for en lille gruppe elever.

5.2

Kvaliteten af ydelsen

Forældrene er glade for, at deres barn har et specialtilbud. De fortæller om
en svær periode begyndende fra familien har behov for specialtilbud til det
er en realitet, og også om erkendelsen i forhold til, at deres barn har behov
for specialstøtte. For nogle forældre er det en vedvarende erkendelsesfase.
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Nogle betragter deres barns skolegang på en specialskole som midlertidig.
Forældrenes overordnede og generelle vurdering er, at kvaliteten af deres
barns skoletilbud her og nu stort set er som før kommunalreformen:
”Jeg tror ikke, at vores børns hverdag på skolen er forringet – endnu i
hvert fald.”

Ifølge forældrene oplever eleverne stort set samme metoder, opmærksomhed, omsorg, støtte, træning og socialt liv som før reformen i undervisningssammenhæng. De fremhæver imidlertid følgende forringelser:
•
•
•
•

Reducering eller afskaffelse af lejrskoler og udflugter.
Fritidstilbud.
Anden faglig støtte som fx psykolog, fysioterapeut m.fl.
Bebudede besparelser personalemæssigt blandt lærere og pædagoger.

På fritidsområdet synes forringelserne at have været størst:
”Vores SFO er gået fra at være en pædagogisk læringsproces vedrørende sociale relationer og træning af praktiske færdigheder til at være opbevaring.”

De fysiske rammer i fritidstilbuddene er utilstrækkelige, udflugter og
sportstilbud som fx svømning og ridning er reduceret eller helt taget væk,
og indgår ikke længere som en del af fritidstilbuddet. På de mindre institutioner er det desuden vanskeligt at rekruttere medarbejdere til fritidstilbuddet bl.a. på grund af det typisk begrænsede timetal, det er muligt at oppebære.
Der er således tale om forringelser på andre ydelser, end hvad der må betragtes som kerneydelser.
Usikkerhed og bekymring i forbindelse med reformprocessen
Der er forskel på erfaringerne med kvaliteten af tilbud i forhold til, hvilket
specialtilbud børnene går i, samt hvilken kommune forældrene er bosiddende i; om de er borgere i en kommune, som er ved at etablere eget tilbud og
hjemtage elever til dette, eller om de bor i en kommune, som samarbejder
og køber pladser i en nærliggende kommunes specialtilbud, eller om de er
borgere i en kommune, som har overtaget en eller flere tidligere amtslige
specialskoler.
Forældre fra mindre kommuner, som er i gang med at hjemtage elever, oplever processen med ængstelse. De er bekymrede for, hvilket skole- og fritidstilbud der vil blive tilbudt deres barn, når kommunerne tager børn hjem
til eget tilbud:
”Hjemme hos os er der usikkerhed. For nu popper kommunens egne
fristende tilbud op, og det er fastlagt, hvilke børn fra kommunen der
skulle hjem, og hvilke der skulle blive. Der er taget 5 børn hjem til
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kommunens egne tilbud. Et barn var med skolens anbefalinger, men 4
var imod skolens og fagpersonernes vurdering og anbefalinger. Hvad
jeg synes er værre – man kunne ikke sige noget nærmere om, hvilket

tilbud de kommer hjem til. Det er ikke fastlagt endnu.”
En forælder, som er bosiddende i en kommune og har sit barn i tilbud i en
anden kommune, siger:
”Forældre sætter normalt deres barn i en skole, og så ved de, hvor de
går i skole, medmindre de tager en bevidst beslutning om at flytte
dem. Men vi står med usikkerheden – hvad kommer der til at ske med
specialafdelingen? Skal de lukke den, bliver børnene sendt til ikke eksisterende tilbud i den kommune, hvor de er bosiddende? Vi kan næsten ikke sove om natten, hver gang en politiker udtaler sig – vi har
mere usikkerhed end andre, og det synes jeg ikke er rigtigt, især for
børn der har særlige behov, og familier der er belastede nok i forvejen. Vi skal bekymre os hele tiden, og det er frustrerende.”

Overgangsperioden – og dermed hvilke børn der bliver i de nuværende tilbud, hvilke der skal starte i nye, og hvilken type af tilbud der er tale om –
medfører usikkerhed om, hvilket tilbud der i fremtiden vil være for børnene,
samt at der ikke et halvt år før overgangen er viden om, hvilke personalegrupper der bliver ansat i tilbuddet:
”Der er mange bekymringer med kommunen, som vil trække deres
elever hjem, hvordan vil det berøre os? Hvad nu? Og hvis de trækker
dem ud af skolen, ryger de så automatisk ud af fritidshjemmet? … Nu
siges det så, at dem, der har fået dispensation, de for lov til at gå færdig, men de skal ud af fritidsdelen og hjem til egen kommune og gå i
fritidshjem. Rygterne går, og vi får ingen svar, vi ved ingenting – det
er noget værre noget.”

Begrænsede konsekvenser for forældre til børn på specialskoler indtil
videre
På de større tidligere amtslige specialskoler oplever forældrene ikke væsentlige konsekvenser af, at skolen har skiftet myndighed fra amt til kommune.
En af forældrene fortæller:
”Vi er privilegerede at tilhøre en stor kommune, som har overtaget
specialskolerne efter amtet, og en stor del af det personale, som på det
tidspunkt sad i amtet, sidder nu i kommunen og kører det videre. Min
opfattelse er, at kommunen stadig ikke rigtig tør gå ind og røre de
skoler med en ildtang, fordi de ikke er helt sikre på, hvordan de skal
håndtere det endnu. Kommunen har ikke lært af den erfaring, amtet
havde med de amtslige specialskoler, det er ikke helt overført til kommunen. Både rent budgetmæssigt og andre ting kører egentlig videre i
den trummerum, vi altid har kørt i, for så lang tid der ikke sker noget,
går der ikke noget galt. Pt. har vi det egentlig meget godt.”
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Der er en fremadrettet bekymring blandt forældre til børn på de store specialiserede tilbud for skolernes fremtidige økonomiske grundlag og de konsekvenser, det kan medføre for deres skole, når de omkringliggende kommuner etablerer egne tilbud og visiterer egne børn og unge elever til disse. Der
er også en bekymring for fremtiden i forhold til, i hvilken udstrækning denne etablering og fastholdelse vil forekomme: Hvor mange børn vil kommunerne trække hjem til lokale tilbud, og hvilke konsekvenser vil det få for
specialskolernes forskellige specialer?
En forælder bosiddende i en anden og mindre kommune siger:
”Vi har ikke mærket så meget andet end, at det også kører videre i
den gamle gænge rent budgetmæssigt. Kommunen har ikke helt fundet
ud af, hvordan vores skole helt hænger sammen, og hvordan de skal
gøre med den, andet end at de har sagt, at vi skal spare flere hundrede
tusinde kroner.”

Behov for både specialskoler og specialklasserækker
Forældrene mener, at der både er brug for de større og specialiserede specialskoler og de mere lokalt forankrede specialklasserækker. Nogle børn bliver dagligt transporteret over store geografiske afstande i regionen med eksempler på flere timers transport i det daglige mellem hjem og skole. Bortset fra den til tider lange transport for børnene vurderer forældrene hovedsageligt handicapkørslen som velfungerende. Men det er ikke kun et spørgsmål om transport, men også hvordan det lokale tilbud matcher målgruppen,
og hvordan den faglige kvalitet er.
En forælder, som også sidder i en brugerorganisation, fortæller:
”Nogle af kommunerne visiterer ikke ud af kommuner, som før da der
var amtslige tilbud. De skal først til at opbygge deres eget. Før var
der specialskoler næsten for hvert handicap i amtet. Men med storkommunerne er der nogle børn, der ikke får de tilbud, de har behov
for. De børn ender på normalklasser med støtte, hvilket ikke altid er
optimalt. Små klasser gør, at klasserne sammenblander målgrupper,
hvilket kan lade sig gøre, da de forskellige målgrupper kan fungere
sammen, men det kræver stor opmærksomhed.”

I nogle mindre kommuner etableres der ikke egne tilbud til specialelever,
hvorfor der bliver købt pladser på specialskoler i en nærliggende kommune.
Specialskolerne udvider desuden med yderligere tilbud til forskellige målgrupper og begynder at etablere sig som videnscentre på forskellige områder.
Set fra forældrenes perspektiv er der en fordel ved at have sine børn på en
stor skole, fordi den har mulighed for at lave afdelinger og sammensætte
klasser efter børnenes behov. Desuden giver det gode vilkår for ekspertise,
faglighed og arbejdstidskoordinering blandt personalet.
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Besparelser
Forældre har oplevet besparelser og harmionisering af service mellem de
sammenlagte kommuner:
”Nu er skolen desværre en del af kommunen, som desværre ikke har
nogen penge. Vi skulle også spare under amtet, men nu kommer det
også til at betyde personalereducering.”

Nogle har oplevet kommunale besparelser på fx aflastningstimer og specialstøttetimer til deres barn og på muligheden for at deltage i et fagligt og netværkskabende kursus om året arrangeret af brugerforeningen og finansieret
af kommunen.
Disse kurser er relevante som støtte for familierne, fordi de der får ny viden,
danner netværk og udveksler erfaringer. Desuden er det givende for den enkelte familie at møde andre med lignende problematikker i hverdagen.

5.3

Personaleressourcer

Forældrene oplever ikke tab af medarbejderressourcer, når det drejer sig om
lærere. Besparelser er derimod effektueret, hvad angår fx børnenes lejrskole
og andre ture, som enten er helt bortfaldet eller reduceret. Holdningen er, at
står valget mellem lejrskole og tab af personale i hverdagen på skolen, er
det første at foretrække, men lejrskoler er centrale set fra forældrenes perspektiv, fordi det for nogle familier er den eneste form for aflastning, de har
i de døgn, hvor børnene er på lejrskole.
Psykologtimer er et fokuspunkt for forældrene, fordi det fremadrettet er væsentligt, at de bliver prioriteret til eleverne, og andre tilføres personalet, og
der synes at være et generet pres på børnenes psykologtimer, som tilsyneladende er for nedadgående, og endvidere er der forholdsvis lang ventetid til
psykolog. Den samme tendens bemærker forældrene på andre faggrupper,
som eksempler nævnes fysioterapeuter, ergoterapeuter, sundhedsplejersker
og talepædagoger. Reduceringen af disse faggruppers indsats for eleverne –
om end de for nogle er små – mærker forældrene konsekvenserne af, når
barnet kommer hjem fra skole i en mærkbar dårligere tilstand, end når denne støtte har været givet. Desuden bevirker en reducering af terapeutiske
støttetimer til en elev fx, at vedkommende ikke får den hjælp, som kunne
skubbe læringsprocessen yderligere frem.
Generelt set er der ikke for nuværende problemer med rekruttering af lærere, og der er under de givne forudsætninger også rimelige forhold, hvad angår lærernes efteruddannelsesmuligheder og brug af samme. Forældrene
vurderer generelt set lærerne som kompetente og fagligt stærke – om end
nogle oplever et højt sygefravær.
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Der kan dog peges på, at det er vanskeligere at rekruttere lærere til centerklasser end til specialskoler, bl.a. fordi den faglige kollegiale sparring er
mere begrænset og elevgruppen mere uhomogen her.
Der bliver efterspurgt flere pædagoger i centerklasserne og en opprioritering af en anerkendende pædagogik og vægt på de sociale relationer. De
forældre, som har erfaring med en lærer og en pædagog i en klasse, vurderer dette positivt. Desuden peger forældrene på, at lærerne er frustrerede
over den pladsmangel, som de oplever, og som giver dem ringe vilkår for
en god indsats.
På sigt ser forældrene en risiko for reducering af personaletimer. Ved kommunale besparelser er det sandsynligt, at personaletimer bliver reduceret,
fordi alt øvrigt er skåret ind til benet.

5.4

Samarbejde

Serviceharmonisering på godt og ondt
Nogle forældre oplevede deres tidligere mindre kommune som mere jordnær og personlig i kontakten, fordi familiens sag var kendt af den kommunale sagsbehandler, som i øvrigt samlet stod for de fleste forhold omkring
støtte til barn og familie. Der var i det hele taget mere samling og helhedsorientering i den forskellige støtte til barnet sammenlignet med i den større
sammenlagte kommune. Her oplever forældrene flere barrierer, fordi der er
opdeling i de forskellige afdelinger, som tager sig af fx medicinudgifter,
hjælpemidler, støttetimer og aflastning samt ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste.
Desuden fortæller en forælder, som har sit barn i et tilbud i en anden kommune end den, hun er bosiddende i:
”Forholdet er blevet forkludret, fordi mit barn ikke går på en amtskommunal skole, men en anden kommunes skole, og derfor er vi tilknyttet 2 PPR. I amtet tid var man ude af PPR regi, når barnet startede på specialskolen, sådan er det ikke længere. Det betyder, at jeg har
kontaktpersoner over det hele. En ergoterapeut her og en psykolog
der, sagsbehandler i kommunen, og når der kommer noget fra hospitalet, hvor kommer det så hen? Der er ikke noget koordinering, det
skal jeg selv stå for. Der mangler koordinering – det er, når man
krydser en kommunegrænse, når bosiddende kommune betaler for
plads i nærliggende kommune – så hopper kæden af.”

Ekspertviden er forsvundet – der er mangel på viden i kommunerne
Forældrene oplever, at der i den kommunale forvaltning er utilstrækkelig
viden om handicappede børn og børn med særlige behov:
”På amtet var der medarbejdere, som uanset hvilket barn i amtet, du
nævnte, vidste, hvad barnet kunne, hvilket handicap det havde, og
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hvad der var af muligheder for, hvad det kunne lære, og hvilket tilbud
det burde have – den ekspertviden er fuldstændig væk”.

Der er forældre, der oplever, at kommunens viden om specialskoleområdet
og om børn med den type af særlige behov er utilstrækkelig, hvilket påvirker samarbejdet.
Mangelfuld viden om specialområdet medfører, at der er børn, der visiteres
til specialskoler, hvor deres problematik og/eller adfærd ikke matcher skolens målgruppe og kompetencer, og andre elever bliver i kommunens almene tilbud, selvom de burde visiteres til en specialskole. Forældrene oplever
således en visitation, som ikke i tilstrækkeligt omfang foretages ud fra kvalificeret faglighed og kendskab til, hvad henholdsvis almene og specielle tilbud kan tilbyde. Der er behov for forbedret vidensdele og drøftelse og
grænsedragning mellem almen og specialtilbud – om hvad specialskolerne
kan og ikke kan, og hvad almen systemet kan og ikke kan.
Økonomien vinder over faglighed i visitationen, er nogle forældres erfaring,
som fx har erfaringer med, at 20.2 børn over en sommer ændrede ydelsesstatus til 20.1.
Sagsbehandlersituationen og behov for mere vejledning
Forældrene fremhæver, at kontakten til sagsbehandlerne i kommunen er
problematisk, fordi der er stor udskiftning, sygemeldingsperioder og manglende viden om familiernes muligheder for støtte:
”Siden kommunalreformen har jeg på papiret haft syv sagsbehandlere, jeg har så kun haft behov for en, det var en vikar, som var der i to
måneder, men da jeg så henvendte mig igen efter fire måneder, var
han der stadig. Hvad jeg skal gøre, når jeg skal have genansøgt dækning af mine udgifter til januar, det ved jeg ikke. Jeg regner med, at
jeg mailer familielederen deroppe og hører, hvad han siger. Det hører
vi mange steder fra.”
Forælder til barn i specialskole og medlem af en brugerorganisation

Der er erfaringer med manglende oplysninger og vejledning jf. lovgivningen på området og manglende notatpligt. Nogle forældre oplever længere
ventetid, hvilket har stor betydning i hverdagen, som skal hænge sammen,
samt manglende viden om uddannelsestilbud til eleverne i ungdomsårene:
”Det er svært at vente, da der tit er akutte problemer, og fordi nedturen ikke er en trappe, men en isbelagt kælkebane. Amtet havde en viden, der lå niveauet højere end den kommunale sagsbehandler. Også
den kommunale sagsbehandler brugte amtet førhen.
Forælder fra brugerorganisation

Vurderingen af samarbejdet med sagsbehandler vurderer forældrene meget
forskelligt. Nogle har oplevet forbedringer i forbindelse med kommunalreformen og andre forværringer. En forælder fortæller om at komme fra en
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mindre kommune uden særlig viden og erfaringer om specialskoleelever til
en stor kommune, som vidste alt ”det var genialt”.
Regionen
Kontakten til regionen sker set fra forældrenes perspektiv primært i forbindelse med det psykiatriske system. Tvivl og skepsis karakteriserer forældrenes betragtning af regionens kompetence på specialskoleområdet. Regionens rolle er for forældrene usikker og perifer:
”Regionen hvilket ansvar har de? – det er kun sygehuse – og hvad
hvis regionen med denne undersøgelse finder ud af, at kvaliteten ikke
er god nok, har de så nogen kompetence til at gribe ind?”

En opgave for regionen er ifølge forældrene overblik over fagekspertisen.
Hvor de tidligere kunne ringe til amtet vedrørende udredningsmuligheder
og informationer, opleves dette ikke længere som tilgængeligt.
Forældrene efterspørger den overvågning af kvaliteten på specialtilbuddene,
som amterne tidligere forestod. Hvem varetager denne i dag, spørger de.
”Jeg savner amtet – de var uvildige og mere fjernet fra pengekassen.”

Desuden synes forældreorganisationernes repræsentanter, at der mangler
opsyn med kommunerne i forhold til, hvad de kan, og hvad de ikke kan.
Individualisering og ressourcesvage forældre
Der er forholdsvis store udgifter og ydelser forbundet med at have et handicappet barn, og forældrene oplever, at de er blevet mere synlige og individualiserede. Tidligere oplevede forældrene det som mere solidarisk, fordi
det var bundet op på et større befolkningsgrundlag. Det kan holde forældre
tilbage i forhold til at få de rette hjælpemidler og støtte til deres barn.
De ressourcesvage forældre oplever vanskeligheder, fordi det kræver gode
skriftlige og mundtlige kommunikationsevner og generelt tid, viden, ressourcer og gå på mod at få den berettigede støtte til sit barn. Et eksempel er
voksne med ADHD, som kan have vanskeligheder ved at mobilisere de
nødvendige ressourcer i kontakten og samarbejdet med kommunen om støtte til deres barn. Der kan være behov for bisiddere.
Magtforskydning mellem embedsmænd i kommunerne og skoleledelsen
I amtet havde embedsmændene faglig ekspertise og erfaringer, som var baseret på de mange forskellige skoletilbud. I den nuværende struktur har de
kommunale forvaltningsmedarbejdere især i de mindre kommuner et begrænset erfaringsgrundlag, og skolelederne har ekspertise. Forældrene savner amtet, fordi det samlede det særlige og gav magt og kvalificerede kundskaber om det særlige.
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Der er gode erfaringer med, at embedsmænd og politikere har besøgt specialtilbuddene i dagtimerne, hvilket ifølge forældrene har bidraget til at de har
fået et reelt billede af den gruppe af elever, der går på skolerne, og hvilke
særlige behov de har, og hvad et tilbud til dem kræver.
Behov for højere prioritet af forældresamarbejdet og netværksmøde
om barnet
Forældrene efterspørger et årligt møde med deltagelse af de fagpersoner,
der arbejder med barnet, hvilke ikke alle har. Der er handleplansmøde, men
her deltager tilsyneladende kun lærerne. Forældrene kunne også have brug
for muligheden af en drøftelse med fx psykolog, fysioterapeut m.fl. Der
bliver desuden peget på, at det er centralt, at skolen tager ansvar for også at
inddrage andre fagpersoner i mødet, fordi det kan være vanskeligt for særligt ressourcesvage forældre selv at varetage dette:
”På vores skole er det læreren, der spørger, hvem der skal med til
mødet – fx UUvejleder – det er også skolens ansvar. Så forældrene ikke skal ordne det hele selv. Det kan skolebestyrelserne godt have en
holdning til og forsøge at påvirke – at skolerne har et ansvar for, hvilke fagpersoner der er med på skolehjemmødet.”

Forældrene peger på, at der er brug for at styrke skolehjemsamarbejdet, fordi et årligt møde mellem skole og forældre er utilstrækkeligt, når der drejer
sig om børn med handicap.

5.5

Brugerinddragelse/indflydelse

Forældrene oplever at være inddraget på samme måde i beslutningerne omkring deres barns liv på institutionen – som før reformen. De bliver taget alvorligt og indgår i drøftelser med kvalificerede lærere og pædagoger.
Nogle forældre til børn i specialklasserækker på folkeskoler vurderer indflydelsesmulighederne som problematiske. Det er ikke altid, at der er forældre til børn i specialklasserne repræsenteret i skolebestyrelserne, og hvis der
er, kan indflydelsesmulighederne være utilstrækkelige eller helt forsvinde
blandt det almene.
Indflydelsesmulighederne er ifølge repræsentanter for brugerorganisationerne begrænsede for forældre til børn, der er enkeltintegreret.
Forældrenes generelle vurdering er, at der er sket en forringelse af indflydelsesmulighederne. For det første fordi nogle har erfaring med, at der tidligere deltog en amtspolitiker i skolebestyrelsesmøderne. Betydningen heraf
var, at forældrene havde viden om, hvilke tiltag der var på trapperne, og
hvilke vinde der blæste fra politisk niveau samt via denne direkte kontakt
havde mulighed for at drøfte de aktuelle problemstillinger på området. I dag
er det ikke alle steder, hvor der er denne direkte kontakt til det politiske ni52

veau, og de steder, hvor den foregår sammen med øvrige almene skoler i
området, er de punkter og drøftelser, som handler om specialområdet,
yderst begrænsede, og embedsmændenes viden om specialområdet ligeså.
Det specielle har således en marginal prioritering på disse samlede møder,
hvilket yderligere medfører en mere begrænset deltagelse af bestyrelsesmedlemmerne fra specialskolerne/klasserne, fordi hovedparten af dagsordenen overhovedet ikke har noget med deres område at gøre:
”Som lille gruppe bliver vi let væk i den store sammenhæng. Men det
er også godt, fordi vi følger normaliteten og har et link til det almindelige skolevæsen. Selvom vores børn går på en specialskole, er de
også almindelige børn på mange måder.”

Som fordele ved at være blevet en del af det almene skolevæsen fremhæver
forældrene fokus på test og eksaminer, som enkelte af eleverne i det speciale regi også ønsker at tage i enkelte fag, samt at specialskolerne på sigt bliver en del af folkeskolernes kommunikationsstrategi.
Forældrene savner et forum for erfaringsudveksling mellem specialskoler/rækker, og mener også at dette kunne være med til at give dem både mere
viden om, hvad der foregår på området, og dermed også bedre muligheder
for indflydelse.
Desuden bliver der peget på en generel utilstrækkelig information fra kommunerne, og nogle har eksempler på urealistiske tidsperioder til fx høringssvar. Nogle skolebestyrelser ser det som en væsentlig opgave løbende at
holde kommunerne orienteret om målgrupperne for tilbuddene og tilbuddenes karakter. Der er brug for højt informationsniveau, også ud til forældre
til børn med handicap, så de kan træffe et bevidst valg om skoletilbud til deres barn.
Med udgangspunkt i den bekymring for kvaliteten af de tilbud, kommunerne er i gang med at etablere, har nogle forældre i en kommune etableret en
forældregruppe:
”Derfor har vi lavet en forældreforening vi kalder Støttegruppe Nordfyn for Handicapfamilier, hvor vi prøver at hjælpe hinanden både med
at holde modet oppe og trænge igennem, bare netværke i det hele taget. Og råbe politikerne op. Vi startede ret kort tid efter, vi havde lavet foreningen, med at have et møde med formændene fra familieudvalget, handicaprådet og bestyrelsen. Der har vi lige haft et etårs opfølgningsmøde, for at se, hvordan det gik, og vi skal have et møde igen
om en måneds tid, fordi der var så meget. Det kan godt være, det nytter, men det er en sej lang proces, og imens skal man lige sørge for, at
ens barn er i det tilbud, man mener, er godt.”
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5.6

Tilbud der mangler

Set fra forældrenes perspektiv er der mangel på ungdomstilbud til eleverne,
når de er på vej ud af skolen – det gælder både specialefterskoler, og det
gælder i forhold til det 11. skoleår. Forældrene peger både på en problemstilling for overgangen mellem skole og ungdomsuddannelse og mellem
ung og voksen:
”Store bekymringer med, at det 11. skoleår skal hen på ungdomsuddannelsen. Jeg kan ikke se, hvorfor min søn skal ud, når han er 16 år,
hvis han kan vente til, han er 18 år.”

Til mellemgruppen af elever – altså ikke de helt tunge – er der mangel på
uddannelsestilbud, når de er på vej ud af skolen.
Fritidstilbud og fritidsordninger til eleverne er der også mangel på. Der er
for mange børn til de aktuelle tilbud, og derfor at det svært at få et fritidstilbud til børnene.
Et rådgivningstilbud til familier, hvor barnet netop har fået en diagnose, er
der ifølge forældrene behov for. På dette tidspunkt står forældrene i en situation, hvor de selv skal finde ud af alt om, hvad diagnosen betyder, hvad det
indebærer at have den pågældende diagnose, hvilke muligheder der er for
hjælp, samt hvilke følelser det er i orden at have. Et sådant tilbud kunne etableres i brugerorganisationerne. Kommunerne skulle have kendskab til det
og kunne henvise de familier, som netop havde fået en diagnose. Det er ikke en vejledning, forældrene har erfaring med er til stede i kommunerne, og
det er en relevant opgave for brugerorganisationerne at varetage.
Forældregruppen ser også mangel på velegnede botilbud til deres børn, når
de bliver voksne. De tilbud, som findes, er tilsyneladende ikke differentierede nok til at tilgodese den enkelte unges behov – der sker fx en uheldig
sammenblanding af unge og ældre med handicap og misbrug.

5.7

Opsamling

Forældrenes vurderinger varierer alt efter, om de er bosiddende i en kommune, som fx har overtaget en eller flere af de tidligere amtslige specialskoler, eller som fx er i gang med at etablere eget tilbud. Holdningsmæssigt er
der blandt de forældre, som har deltaget i dialogmøderne konsensus om, at
reformen er en ”ommer” på specialskoleområdet, fordi de konkurrencemæssige forhold mellem tilbuddene og forholdene især i mindre kommuner
fremover ser ud til at føre til en forringet kvalitet for eleverne med manglende tilstrækkelige specialiserede tilbud.
Der er ifølge forældrene både behov for det lokalt forankrede integrerede og
specielle tilbud og det mere centrale specialiserede specialskoletilbud. De er
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imidlertid bekymrede for, og nogle ser allerede en tendens til, at økonomi
frem for faglighed bliver prioriteret i kommunernes visitering af elever til
specialtilbud.
Målgruppe
Elevsammensætningen er ifølge forældrene blevet bredere med større variation i handicap og særlige behov i samme skoleenhed, og der er derfor en
mere uhomogen sammensætning af elever end tidligere. Specifikt peger forældrene på elever med forskellige diagnoser. Det er forældrenes vurdering,
at der er behov for adskillelse mellem handicappede elever og udadreagerende elever.
Forældrene oplever en begyndende tendens til, at børnene på det enkelte tilbud er bosiddende i tilbudskommunen, og at nogle kommuners tilbud tilsyneladende bliver for brede og utilstrækkelige.
Der er flere børn i specialtilbuddene og et antalsmæssigt pres på tilbuddene,
hvorfor nogle af tilbuddenes fysiske rammer vurderes som utilstrækkelige
af forældrene.
Kvaliteten i ydelsen
Denne brugerundersøgelse er baseret på udsagn fra forældre til børn, som er
i tilbud, og at de netop er i specialtilbud er positivt set i lyset af de år, hvor
de ikke har haft et tilstrækkeligt tilbud til deres barn. De er for så vidt mere
bekymrede for kvaliteten af de tilbud, der vil blive givet de børn, som i
fremtiden kommer i specialtilbud, fordi de ser begyndende tendenser til
kvalitetsforringelser, fx bredere sammensætning af elevgrupper, risiko for
utilstrækkelige faglige miljøer til at opretholde en højt kvalificeret faglighed, og at økonomiske betragtninger mere end faglighed afgør visitationen
af elever til tilbud.
Overordnet og pt. oplever forældrene kvaliteten af elevernes undervisningstilbud som uændret bortset fra afskaffelse eller reducering af lejrskole og
udflugter. Men tilfredsheden varierer og er størst blandt forældre bosiddende i en kommune, som har overtaget de tidligere amtslige specialskoler. Der
er sket forringelser i fritidstilbuddet, faglig støtte ud over det rent undervisningsmæssige med fx nedgang i psykolog- og fysioterapitimer. Der ses eksempel på sammenlægning af flere funktioner, fx skole, fritidstilbud, aflastning og botilbud under samme organisering.
Forældrene oplever usikkerhed og bekymring, hvad angår kvaliteten af de
kommunale tilbud – bliver den tilstrækkelig god? Og hvilke konsekvenser
får kommuners hjemtagelse af børn for de store og mere specialiserede tilbud?
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Personaleressourcer
Forældrene oplever ikke forandringer, hvad angår lærer- og pædagogressourcer i forbindelse med undervisningstilbuddet. Men der er tilsyneladende
besparelser på vej, som vil resultere i forringelse af disse faggruppers personaleressourcer.
Derimod oplever forældrene en væsentlig forringelse af børnenes fritidstilbud, som karakteriseres at være gået fra at være et udviklende pædagogisk
støttetilbud for barnet til opbevaring.
Hvad angår anden støtte til børnene fra fx psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut, talepædagog m.fl. er der ifølge forældrene sket kraftige nedskæringer og reducering af timer.
Forældrene oplever, at den faglige ekspertise er spredt ud, og ser en risiko
for, at der fremover vil ske forringelser, hvad angår personaleressourcer og
-kvalifikationer.
Samarbejde
Forældrene oplever udvanding af det specielle i samarbejdsrelationer og
mangel på viden og forståelse for det særlige.
Generelt er det en magtbalance, som er flyttet, hvor amtet tidligere var en
fagligt og overordnet instans, er det nu den enkelte kommune, som definerer, hvad de kan og vil, og forældrene har i nogle tilfælde brug for den faglige uvildige instans, som forestår overvågning af kvaliteten på området, og
arbejder med servicestandarderne.
Brugerindflydelse
Forældrenes vurdering af deres indflydelsesmuligheder er proportionalt
med tilbuddets specialiseringsgrad, nemlig bedst på specialskolerne og
mindst ved enkeltintegration. De mangler politikerkontakt og indflydelseskanaler, som specifikt omhandler det særlige og ikke drukner i det almene.
Desuden fremhæves, at nogle forældre har vanskeligt ved at kræve deres
ret, og der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om den demokratiske proces er
svækket.
Tilbud der mangler
Uddannelsestilbud og specialefterskoler for mellemgruppen af elever efter
udskolingen, fritidstilbud og fritidsordninger, velegnede botilbud til de unge
samt rådgivningstilbud til familier målrettet perioden, hvor barnet netop har
fået en diagnose, er de tilbud, som forældrene efterspørger.

56

6

Kortlægning af tilbud

Formålet med rapporten er at undersøge kvaliteten i tilbud på socialområdet
og specialundervisningsområdet med henblik på at undersøge konsekvenser
af kommunalreformen. Det er først og fremmest brugernes oplevelse af
kvaliteten og deres erfaringer med eventuelle ændringer i målgruppe, ydelser og støtte i tilbuddet m.m. som følge af kommunalreformen, der er i fokus, og som er belyst i de foregående tre kapitler. En anden væsentlig del af
undersøgelsen er at indfange, hvordan tilbuddene konkret er blevet påvirket
af kommunalreformen. Det vil sige tilbuddenes oplevelse af kommunalreformen på socialområdet og specialundervisningsområdet.
I den forbindelse er der valgt at anvende den kvantitative metode, idet der
er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt tilbud på socialområdet
og specialskoleområdet i Region Syddanmark. Det drejer sig primært om
døgntilbud på børne- og ungeområdet og voksenområdet, som tidligere var
amtslige tilbud, samt undervisningstilbud på specialskoleområdet, som også
tidligere lå under amterne. Det er typisk lederen af det enkelte tilbud, som
har udfyldt spørgeskemaet.
I dette kapitel vil vi belyse, hvad der karakteriserer de tilbud, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, hvilke målgrupper og aldersgrupper der
kommer i tilbuddene, og hvordan rammerne er for de enkelte tilbud.

6.1

Tilbud på børne- og ungeområdet

Beskrivelsen af børne- og ungeområdet er baseret på besvarelse af et spørgeskema blandt børne- og ungetilbud med psykiske og sociale vanskeligheder. Der er primært tale om tilbud, som tidligere var amtslige. Der er rettet
henvendelse til 25 tilbud på børne- og ungeområdet, hvoraf de 22 tilbud har
besvaret spørgeskemaet.
Målgrupper
Det er karakteristisk, at tilbuddene henvender sig til børn i forskellige aldersgrupper. Der er ét tilbud, som kun henvender sig til 0-5 årige, og fire
tilbud, som kun henvender sig til aldersgruppen 15-18 årige. Andre tilbud
henvender sig til flere aldersgrupper. Der er således 7 andre tilbud, som
henvender sig til 0-5 årige, men som også rummer børn i aldersgruppen 610 år, og nogle rummer børn helt op til 11-14 år.
Der er 12 yderlige tilbud, som henvender sig til 15-18 årige, men som også
rummer børn ned til 6 år.
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Tabel 6.1: Tilbud til børn og unge opdelt efter aldersgrupper
Tilbud
Småbørn 0-5 år ................................................

Antal
8

Børn 6-10 år.....................................................

15

Børn 11-14 år...................................................

15

Børn 15-18 år...................................................

16

Tabellen er baseret på 22 tilbud til børn og unge

Tilbuddene henvender sig til socialt udsatte børn og unge og psykisk handicappede børn og unge. Derudover er der tilbud, som henvender sig til særlige grupper. Det gælder tilbud omfattende børn, som har været ofre for fysiske, psykiske seksuelle overlastninger/krænkelser, børn og unge med dysfunktioner i primære netværk samt skrøbelige unge, der har tilknytning til
ungdomspsykiatrisk afdeling, akutmodtagertilbud m.v.
Når tilbuddene selv angiver deres målgruppe, er der tilbud, som karakteriserer målgruppen ud fra børnenes vanskeligheder, mens andre karakteriserer
målgruppen ud fra, hvilken hjælp/behandling de har behov for. På den måde
kan tilbuddene til børn og unge inddeles i: 1) tilbud som henvender sig til
børn og unge, som er socio-emotionelt skadede og tilknytningsforstyrrede,
2) tilbud til børn og unge, som har sociale, psykiske og adfærdsmæssige
problemer og vanskeligheder eller er svært anbringelige med psykosociale
problemer samt 3) tilbud til børn og unge, som har behov for social, pædagogisk og psykologisk behandling.
Antal pladser – døgn- og dagtilbud
For de 22 tilbud til børn og unge er der tale om døgntilbud af forskellig
størrelse – her udtrykt ved forskellige antal pladser. De mindste døgntilbud
har pladser til omkring 10-12 børn og unge, mens der er en del, som har lige
under 20 pladser. De største døgntilbud har 30 pladser, men der er en del,
som har omkring 25 pladser.
Lidt groft kan man foretage en inddeling, som siger, at der er 12 tilbud, som
har op til 20 døgnpladser, og 10 tilbud med flere end 20 døgnpladser, hvoraf få (4) har mere end 30 pladser.
Ud over døgnpladser er der nogle tilbud, som også har tilbud om dagpladser/ambulante pladser. Der er 6 tilbud, som også har op til 10 dagpladser,
og 4 tilbud, som har mere end 10 dagpladser. Der er 12 tilbud, som kun har
døgnpladser.
Pladser efter kommunalreformen
Tilbuddene er blevet spurgt, om der er flere pladser efter kommunalreformen. Som det fremgår af tabel 6.2, er der 8 tilbud, som svarer, at der er
kommet flere pladser. Der er dog tale om forskellige former for udvidelse.
To tilbud skriver, at der udvides med dagpladser, men ikke døgnpladser.
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Andre tilbud udvider med akutfunktion (4 pladser) eller med udslusning,
efterværn og aflastning (et tilbud). For de øvrige er der tale om flere døgnpladser.
Tabel 6.2: Tilbuddenes vurdering af antal pladser efter kommunalreformen
Tilbud
Flere pladser ..............................................................

8

Uændrede pladser .....................................................

12

Færre pladser ............................................................

2

I alt .............................................................................

22

Der er 2 tilbud, som angiver, at der er færre pladser. Det ene sted er der tale
om en afdeling med plads til 8 børn, der lukker, og det andet sted er der tale
om en nednormering fra 24 til 18 elever for at give mere økonomi i tilbuddet.
Tilbuddene er blevet spurgt, om der er venteliste til tilbuddene. Der er 7 tilbud, som angiver, at der er en venteliste, mens 15 tilbud angiver, at der ikke
er tale om en venteliste.
Hvad angår personale, er der i flere tilbud tale om en forøgelse af det professionelle personale. Der er ingen tilbud, som angiver, at der er tale om
færre ansatte – bortset fra et tilbud, som angiver, at der bliver ansat færre
lærere.

6.2

Tilbud på voksenområdet

Voksenområdet omfatter sociale tilbud til personer mellem 18 og 65 år. I
dette afsnit er der alene tale om tilbud på voksenområdet omfattende § 108
og § 110. Det vil sige døgntilbud til sindslidende, misbrugere og udviklingshæmmede samt personer med funktionsnedsættelse. Derudover indgår
herberger og forsorgshjem, som også tidligere lå i amtet. I Region Syddanmark er der knap 100 tilbud omfattende § 108 og § 110 tilbud. Afsnittet
bygger på besvarelser fra 76 tilbud.
Målgruppe og ejerform
Som det fremgår af nedenstående tabel, er der tale om 20 tilbud, som henvender sig til voksne med sindslidelse, og 24 tilbud, som henvender sig til
udviklingshæmmende, og 20 tilbud, som henvender sig til personer med
funktionsnedsættelse. Der er 5 tilbud, der henvender sig til misbrugere og 6
tilbud til voksne med særlige sociale problemer.
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Tabel 6.3: Tilbud på voksenområdet opdelt efter målgrupper
Antal

Procent

Voksne med sindslidelse ..................

20

27

Særlige sociale problemer ................

6

8

Misbrug .............................................

5

7

Udviklingshæmmede ........................

24

32

Funktionsnedsættelse .......................

20

27

I alt ....................................................

75

101

Der er både tale om kommunalt ejede tilbud, regionstilbud og tilbud, som er
selvejende. Som det fremgår af tabellen, er der 40 tilbud, som er kommunalt
ejet, hvilket svarer til lidt over halvdelen (53 %). Der er 17 tilbud, som tilhører regionen, hvoraf de 13 tilbud henvender sig til udviklingshæmmede
og funktionshæmmede.
Tabel 6.4: Tilbud på voksenområdet opdelt efter målgruppe og ejerform
Kommunalt
ejede

Regionsejet

Selvejende

Andet

Total

Sindslidelser ........................

11

3

2

4

20

Særlige sociale problemer ...

2

0

2

2

6

Misbrug ................................

2

1

1

1

5

Udviklingshæmmede ...........

14

8

1

1

24

Funktionshæmmede ............

11

5

3

1

20

I alt ..................................

40

17

9

9

75

Tilbud, som har en anden ejerform end de angivne, omfatter tilbud, som er
fondsejet. Det drejer sig om 6 tilbud, som fordeler sig på alle målgrupper.
Derudover er der 3 tilbud, som henvender sig til sindslidende, som er private tilbud.
Med hensyn til fremtiden er der 3 tilbud, som overvejer at ændre ejerform,
og hvad angår de 2 regionale tilbud, overvejer hjemkommunen at hjemtage
tilbuddet.
Døgn- og dagtilbud
Stort set alle tilbud har døgnpladser. Der er et tilbud, som kun har dagpladser. Men der 34 tilbud, som både har døgn- og dagpladser.
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Tabel 6.5: Tilbud på voksenområdet opdelt efter døgn- og dagtilbud
Kun
døgn

Både
og

Kun
dag

Total

Sindslidelser .......................

8

12

0

20

Særlige sociale problemer ..

4

1

0

5

Misbrug ...............................

4

1

0

5

Udviklingshæmmede ..........

14

10

0

24

Funktionshæmmede ...........

9

10

1

20

I alt ......................................

39

34

1

74

Tilbud til misbrugere og personer med særlige sociale problemer er primært
døgntilbud, mens der blandt tilbud, der henvender sig til sindslidende, er en
overvægt af tilbud med både døgn- og dagpladser.
Ser vi i forhold til ejerform, er der en overvægt af rene døgntilbud blandt de
kommunale tilbud, mens de regionale har en overvægt af tilbud med både
døgn- og dagtilbud.
Tabel 6.6: Tilbud på voksenområdet opdelt efter døgn- og dagtilbud
Kun
døgn

Både
Og

Kun
dag

Total

Kommunalt ejede .................

24

17

1

42

Regionsejet ..........................

7

10

0

17

Selvejende ...........................

5

4

0

9

Fondsejet .............................

3

2

0

5

Andet ...................................

1

2

0

3

I alt .......................................

40

35

1

76

Størrelsen af tilbud
Tilbuddene har forskellig størrelse med hensyn til antal pladser. Lidt groft
kan vi inddele dem efter døgntilbud med under 30 pladser, mellem 30 og 60
pladser og dem med over 60 pladser.
Tabel 6.7: Tilbud på voksenområdet opdelt efter antal døgnpladser
1-30
pladser

31-60
pladser

Mere end
60 pladser

Total

Sindslidende ........................

10

6

4

20

Særlige sociale problemer ...

2

2

1

5

Misbrug ................................

5

0

0

5

Udviklingshæmmede ...........

15

4

5

24

Funktionshæmmede ............

12

6

1

19

I alt .......................................

44

18

11

73

Som det fremgår, er der flest døgntilbud med under 30 pladser. Hvad angår
tilbud til misbrugere, er der alene tale om døgntilbud med under 30 pladser.
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De store døgntilbud med 60 pladser og derover er primært tilbud til sindslidende og udviklingshæmmede.
Tabel 6.8: Tilbud på voksenområdet opdelt efter antal døgnpladser
1-30
pladser

31-60
pladser

Mere end
60 pladser

Total

Kommunalt ejede .................

22

12

7

41

Regionsejet. .........................

12

3

2

17

Selvejende ...........................

5

3

1

9

Fondsejet .............................

5

0

0

5

Andet ...................................

2

0

1

3

I alt .......................................

46

18

11

75

Opdelt efter ejerform fremgår det, at de store døgntilbud primært er kommunalt ejede tilbud. De tilbud, som ligger i regionen, er typisk mindre tilbud med under 30 døgnpladser. Det samme gælder de selvejende tilbud og
fondstilbud, som alle er døgntilbud med under 30 pladser.
Ud over døgnpladser er der tilbud, som har dagpladser. Det gælder for 35
døgntilbud. Der er 25 tilbud, som har supplerende op til 30 dagpladser,
mens 10 tilbud har 30 pladser og derover. Dagpladserne gælder både for
sindslidende, udviklingshæmmede og funktionshæmmede.
Tabel 6.9: Tilbud på voksenområdet. Opdelt efter antal dagpladser
Ingen
dagpladser

1-30
dagpladser

Mere end
30 pladser

Total

Sindslidende ........................

8

8

4

20

Særlige sociale problemer ...

4

1

0

5

Misbrug ................................

4

1

0

5

Udviklingshæmmede ...........

14

8

2

24

Funktionshæmmede ............

9

7

4

20

I alt .......................................

39

25

10

74

Det er primært de kommunalt ejede og regionstilbuddene, som har dagpladser ud over døgnpladserne. Tilbud med over 30 dagpladser er helt primært
kommunale tilbud.
Tabel 6.10: Tilbud på voksenområdet. Opdelt efter antal dagpladser
Ingen
dagpladser

1-30
dagpladser

Mere end
30 pladser

Total

Kommunalt ejede .................

24

12

6

42

Regionsejet ..........................

7

8

2

17

Selvejende ...........................

5

3

1

9

Fondsejet .............................

3

2

0

5

Andet ...................................

1

1

1

3

I alt .......................................

40

26

10

76
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Pladser efter kommunalreformen
Vi har spurgt tilbuddene, om der er kommet flere eller færre pladser efter
kommunalreformen. Efter hvad tilbuddene har rapporteret, er der både tilbud til sindslidende, udviklingshæmmede og funktionshæmmede, som svarer, at der er kommet flere pladser. Kun et tilbud til sindslidende svarer, at
der er kommet færre pladser efter kommunalreformen.
Tabel 6.11: Flere eller færre pladser efter kommunalreform
Flere
pladser

Samme antal
pladser

Færre
pladser

Total

Sindslidende ........................

5

13

1

19

Særlige sociale problemer ...

0

5

0

5

Misbrug ................................

0

5

0

5

Udviklingshæmmede ...........

3

20

0

23

Funktionshæmmede ............

3

17

0

20

I alt .......................................

11

60

1
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Af de tilbud, som har svaret, at der er kommet flere pladser, er der helt primært tale om kommunale tilbud. De færre pladser er rapporteret fra et tilbud i regionen.
Tabel 6.12: Flere eller færre pladser efter kommunalreformen
Flere
pladser

Samme antal
pladser

Færre
pladser

Total

Kommunalt ejede ...............

7

33

0

40

Regionsejet ........................

1

15

1

17

Selvejende .........................

1

8

0

9

Fondsejet ...........................

1

4

0

5

Andet .................................

1

2

0

3

I alt .....................................

11

62

1

74

Endelig har vi spurgt tilbuddene, om der er venteliste til deres tilbud. Der er
51 tilbud, der svarer, at der er en venteliste, og det gælder både blandt kommunalt ejede, regionstilbud og selvejende tilbud.
24 tilbud svarer, at de ikke har venteliste.
Tabel 6.13: Tilbud på voksenområdet. Er der venteliste?
Ja, venteliste

Ingen venteliste

Total

Kommunalt ejede .................

32

10

42

Regionsejet ..........................

11

5

16

Selvejende ...........................

5

4

9

Fondsejet .............................

1

4

5

Andet ...................................

2

1

3

I alt .......................................

51

24

75
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6.3

Tilbud på specialundervisningsområdet

Ved kommunalreformens ikrafttrædelse januar 2007 overtog kommunerne
ansvaret for de tidligere amtslige centerklasser og de amtslige specialskoler.
Specialskolerne er tilbud til skolebørn, som har forskellige former for vanskeligheder – det gælder indlæringsvanskeligheder, kontakt- og kommunikationsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser.
En række kommuner i Region Syddanmark har hjemtaget de tidligere amtslige tilbud, og som noget nyt driver specialskoler. Der er i region Syddanmark 2 specialskoler, som regionen har ansvaret for. Den ene er Strandhøjskolen. Den anden er Fredericiaskolen, som i dag ud over at være en døveskole for elever med hørehandicap fungerer som et specialrådgivningstilbud.
Der er stor forskel på, hvilke tilbud den enkelte kommune råder over, fordi
nogle kommuner har overtaget flere tidligere amtslige specialskoler fx
Odense med Nørrebjergskolen og Enghaveskolen. Andre kommuner har
overtaget én tidligere amtslig specialskole fx Haderslev med Skolen ved
Stadion, og andre igen har ikke overtaget specialskoler.
Andre kommuner har ikke overtaget skoler, men samarbejder og køber undervisningspladser på specialskoler i nærliggende kommuner således, at
elever bosiddende i de pågældende kommuner kan modtage undervisning
på skoler i disse kommuner. Det gælder fx specialskoleelever fra Ærø og
Langeland, som går på Byhaveskolen i Svendborg Kommune. Og på Aabenraa Kommunes specialskole Fjordskolen, hvor der også går elever fra
andre af de sønderjyske nabokommuner.
I Region Syddanmark er der 28 specialskoler. Der er 17 specialskoler, som
har deltaget i denne undersøgelse og besvaret et spørgeskema om forholdene på skolerne efter kommunalreformen.
Typer af specialskoler
De enkelte specialskoler rummer flere elevtyper med forskellige vanskeligheder. Det er få specialskoler, som kun omfatter en elevtype. Flertallet af
skolerne rummer elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og elever med kontakt- og kommunikationsvanskeligheder, udviklingsforstyrrelser m.v. – altså typisk flere elevtyper.
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Tabel 6.14: Antal specialskoler med elevtyper med specialundervisningsbehov
Antal
Vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder ...............

13

Kontakt- og kommunikationsvanskeligheder .....................

12

Specifikke indlæringsvanskeligheder ................................

7

Udviklingsforstyrrelser.......................................................

11

Øvrige elevtyper................................................................

6

Samlede antal ...................................................................

17

Ser vi på elevernes ”handicap” eller diagnose, rummer de fleste specialskoler flere målgrupper.
Tabel 6.15: Antal skoler med forskellige målgrupper
Antal
Talehæmmede..................................................................

14

Synshæmmede.................................................................

10

Hørehæmmede.................................................................

11

Fysisk funktionshæmmede ...............................................

13

Mentalt retarderede ..........................................................

14

Udadreagerende psykiske lidelser ....................................

11

Indadreagerende psykiske lidelser....................................

14

Andre psykiske lidelser .....................................................

6

Socialt udsatte ..................................................................

6

Andre diagnosegrupper ....................................................

6

Samlede antal ...................................................................

17

Det store flertal af skolerne rummer 5-8 målgrupper. Der er 2 skoler, som
kun rummer 2 målgrupper, og 3 skoler, som rummer 9-10 forskellige grupper.
Af de 17 specialskoler er der en enkelt, som har klasse for førskolebørn.
Der er 14 skoler, som har skolebørn i de mindre klassetrin – altså fra 6 til 10
år. Alle 17 skoler har klassetrin for børn og unge i alderen 11-18 år.
Størrelsen af skolerne – elever og ansatte
Der er stor forskel på størrelsen af de enkelte skoler. Der er skoler – de
mindste skoler – som har omkring 30-35 elever, og skoler, som har omkring
80 elever. De største skoler har omkring 160 elever – en enkelt skole, som
er den største, har ca. 270 elever.
I en mere grov inddeling kan man sige, at halvdelen af skolerne har et elevtal, som er mindre end 100 elever. Den anden halvdel er skoler med 100 eller flere elever.
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Antallet af visiterede elever til skolerne er steget i perioden. Stigningen er
dog primært fra 2007 til 2008 (se tabel).
16 af de 17 tilbud har angivet antallet af visiterede i årene 2006, 2007 og
2008. Altså tallet før og efter kommunalreformen.
Tabel 6.16: Antal visiterede til specialskolerne
Antallet af visiterede til specialskolerne
2006............................................................

624

2007............................................................

627

2008............................................................

646

Som det fremgår, var der tale om en lille stigning med indførelsen af reformen, hvorimod der har været tale om en pæn stigning fra 2007 til 2008.
Antallet af ansatte varierer afhængig af antal brugere og karakteren af brugerne. På de mindste skoler er der omkring 25-30 ansatte og de mindre omkring 55-60 ansatte. På de større skoler er der over 100 ansatte.
Igen med en grov inddeling kan man sige, at cirka halvdelen af skolerne –
med over 100 elever – har mere end 60 ansatte, og dem med mindre end
100 elever har typisk under 60 ansatte.
På stort set alle skoler – små som store – er der ansat lærere, pædagoger,
pædagogmedhjælpere, socialrådgivere, ergoterapeuter. Derimod er det kun
på nogle skoler – de større – at der er psykologer (5 skoler), sygeplejersker
(en skole) SOSU-hjælpere (4 skoler), andre faggrupper (6 skoler).
Efter kommunalreformen har de fleste skoler oplevet, at der er blevet ansat
flere. Kun hvad angår lærere og psykologer, er der nogle få skoler, som har
ansat færre.
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7

Tilbuddene efter kommunalreformen

7.1

Børne- og ungeområdet

En stor del af tilbuddene på børne- og ungeområdet var tidligere tilbud i
amtsligt regi. Det gælder for 16 af de tilbud, som indgår i undersøgelsen.
Der er 5 tilbud, der er selvejende, som også tidligere var selvejende, ligesom et tilbud i dag er fondsejet, og som også var det før kommunalreformen.
7.1.1 Området før og efter kommunalreformen – ejerform
Af de tidligere 16 amtslige tilbud er 11 tilbud blevet hjemtaget af kommunerne og er blevet kommunalt ejet. Der er 2 tilbud, som er forblevet i regionen, og 3 tilbud er blevet selvejende. Situationen i dag er, at 50 % er kommunalt ejet, og en tredjedel er selvejende tilbud.
Tabel 7.1: Ejerform på børne- og ungeområdet
Amt

Fond

Selvejende

I alt

Kommunalt ejede .................

11

0

0

11

Regionsejet ..........................

2

0

0

2

Selvejende ...........................

3

0

5

8

Fond ....................................

0

1

0

1

I alt .......................................

16

1

5

22

Baseret på 22 tilbud til børn og unge

7.1.2 Samarbejde
Med kommunalreformen har de fleste tilbud fået en ny driftsherre, som de
skal samarbejde med. Før var det amtet, nu er det kommunen eller regionen.
Spørgsmålet er, om de oplever samarbejdet bedre eller dårligere end før.
Tabel 7.2: Sammenligning af samarbejde før og efter kommunalreform
Tilbud
Det er bedre nu .............................................

4

Det var bedre før...........................................

6

Det er på samme niveau ...............................

7

Ved ikke ........................................................

4

I alt ................................................................

21

Et tilbud har undladt at svare

Der er 6 tilbud, som angiver, at samarbejdet var bedre før, mens der er 4
tilbud, som angiver, at det er bedre nu. På trods af, at flere tilbud angiver, at
det var bedre før, end tilbud, der angiver, at det er bedre nu, er tilbuddenes
vurdering af samarbejdet med den ny driftsherre meget positivt. På en skala
fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste og 1 det værste, er der 12 tilbud, som giver
karakteren 7 og derover, mens kun 3 tilbud angiver mindre end karakteren
5.
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De få kritiske kommentarer omkring samarbejdet går på, at kommunen ikke
er vant til at administrere døgninstitutioner, at samarbejdet præges af økonomiske knapheder, og at der ikke er fokus på det faglige udviklingsarbejde
på institutionen. Et tilbud skriver fx:
”Spørgsmålet er svært at besvare. Vi oplever en stor imødekommenhed, men med en tydelig dagsorden, der ikke omhandler efterspørgslen på vores hidtidige kerneydelser, men hvad vi kan byde ind på til
løsning af problemstillinger, hvor økonomien er knap.”

Der er en del tilbud, som mener, at samarbejdet i dag ligner det tidligere
samarbejde, som tilbuddene havde med amtet. Endelig er der tilbud, som
peger på, at der er tale om et godt samarbejde karakteriseret ved dialog og
indflydelse og gensidig respekt. Samarbejdet er ligeværdigt og respektfuldt.
Vurderingen af samarbejdet med andre kommuner er meget forskelligt. Der
er tilbud, som intet fagligt samarbejde har ud over tilsyn, eller som har mistet kontakten til kommunerne, for nogen begrundet i, at de lukker sig om
sig selv, eller at der er for stor travlhed.
I vurderingen af samarbejdet med andre kommuner er der således 6 tilbud,
som giver karakteren 5 og derunder, mens 9 tilbud angiver karakteren 8 og
derover. (2 har undladt). Der er således tilbud, som beskriver deres samarbejde som rigtig godt – specielt med nabokommunen, men også et begyndende godt samarbejde med andre kommuner.
Angående samarbejdet med regionen er den helt overvejende opfattelse og
vurdering, at der ikke er noget samarbejde. Der er da også 9 tilbud ud af de
22 tilbud, som ikke har svaret på en vurdering af samarbejdet. For dem, der
har afgivet vurdering, er der 9 tilbud med karakteren 5 og derunder, og 3 tilbud, der har angivet 8 og derover. Om karakteren er udtryk for, at der ikke
er noget samarbejde, og man ønsker eller forventer et samarbejde, kan vi
ikke umiddelbart vide, men der er et rimeligt stort antal, som er utilfreds
med samarbejdet med regionen.
7.1.3 Kommunalreform og målgruppe
Antallet af visitationer til tilbuddene på børne- og ungeområdet er større
efter kommunalreformen. For 13 af tilbuddene (ud af 22 tilbud) er der angivet antal visiteringer, og de viser følgende udvikling fra 2006 til 2008.
Tabel 7.3: Antal visiteringer til børne- og ungeområdet
Antal visiteringer
2006..............................................................

326

2007..............................................................

349

2008..............................................................

339

Anm.: Baseret på oplysninger fra 13 tilbud ud af 22 tilbud
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Et tilbud har alene angivet antallet for 2008 med 5 visiteringer.
Man kan sige, at niveauet er løftet og derefter faldet igen fra 2007 til 2008,
men antallet af visitationer er større i 2008 end i 2006.
Det svarer til tilbuddenes svar på, om driftsherrekommunen har visiteret flere eller færre sager efter kommunalreformen. Der er 10 tilbud, som angiver,
at de har fået visiteret flere sager efter kommunalreformen. Der er således
klart flere tilbud, som har fået visiteret flere sager efter kommunalreformen
end tilbud, der har fået færre visiteret.
Tabel 7.4: Hvordan har driftsherrekommunen visiteret efter kommunalreformen?
Antal
Har visiteret flere sager .................................

10

Har visiteret færre sager ...............................

1

Har visiteret det samme ................................

6

Hører under regionen ...................................

2

Ved ikke/uoplyst............................................

3

I alt ................................................................

22

Hvad angår sagerne i forhold til tilbuddenes målgruppe, har vi spurgt, om
de visiterede sager matchede med målgruppen og spurgt til situationen før
og efter kommunalreformen.
Tabel 7.5: Matchede alle visiterede sager målgruppen?
Før

Efter

Ja.................................................

12

10

Nej ...............................................

7

8

Uoplyst.........................................

3

4

I alt ...............................................

22

22

Som det fremgår, er der lidt flere tilbud, som mener, at sagerne matchede
deres målgruppe før end efter kommunalreformen.
Spørger vi mere konkret til sagerne, er der tilbud, som klart opfatter, at de
modtager flere tunge sager efter kommunalreformen. Der er 11 tilbud, som
angiver, at de efter kommunalreformen har fået visiteret ”tungere” sager,
mens det før kommunalreformen kun var et tilbud, der havde denne opfattelse.
Tabel 7.6: Er de visiterede sager ”tungere”?
Før

Efter

Ja....................................................

1

11

Nej ..................................................

13

8

Uoplyst............................................

8

3

I alt ..................................................

22

22
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Der er en del uoplyst før kommunalreformen, hvilket kan skyldes, at tilbuddene har ændret målgruppe. Men det er klart, at flertallet af tilbuddene oplever, at de visiterede sager, som de har modtaget efter kommunalreformen,
er ”tungere” sager end tidligere.
7.1.4 Børne- og ungeområdet efter kommunalreformen
Vi har spurgt tilbuddene mere direkte, om kommunalreformen har påvirket
forholdene i det enkelte tilbud. Der er 9 tilbud, som har svaret bekræftende,
og andre 9 tilbud, som har svaret ”nej” til, at den har påvirket forholdene i
tilbuddet.
Tilbuddene peger klart på, at der med kommunalreformen er sket det, at de
er blevet en del af eller kommet tættere på kommunen og tættere på de politiske beslutninger omkring udviklingen af tilbud til børn og unge. Der er
tilbud, som ser det som positivt ud fra den opfattelse, at de, der skal bruge
tilbuddet, også er dem, som skal være med til at udvikle tilbuddene.
Tabel 7.7: Har kommunalreformen påvirket forholdene i tilbuddet?
Ja ...................................................

Antal

Procent

9

41

Nej .................................................

9

41

Ved ikke/uoplyst.............................

4

18

I alt .................................................

22

100

Der er dog også tilbud, som beskriver situationen som at stå i vadestedet.
Det er opfattelsen, at adskillelsen af tilbud og myndighed har givet en uklar
balance. De beskriver, at der mangler overblik, og det giver usikkerhed. For
de tilbud, som er i regionen, er det oplagt, at de er klar over, at de skal være
mere servicemindede over for kommunerne for at få børn og unge i deres
tilbud. Det gælder også en del kommunale tilbud, som er afhængige af efterspørgslen fra andre kommuner.
I den forbindelse er der tilbud, som peger på, at en af ulemperne ved kommunalreformen er, at kommunerne ikke har erfaring og heller ikke føler sig
fagligt klædt på og forpligtet til at udvikle nye tilbud. Kommunerne har heller ikke nogen speciel forkærlighed for de forskellige målgrupper. Der er
tilbud, som synes, at der tidligere var tale om større faglighed omkring tilbud og også i forhold til særlige målgrupper under amtet.
Endelig fremhæver en række tilbud, at de børn og unge, som visiteres til
tilbuddene, er tungere end tidligere, og andre mener, at der er færre børn og
unge i udbud. Baggrunden synes at være, at kommunerne tænker mere økonomisk, og det vil sige, at der anbringes efter pris og ikke efter kvalitet.
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Et enkelt tilbud fremhæver, at der er flere indskrivninger akut på grund af
ringere sagsforberedelse/visitation. Det giver umiddelbart en større belægning, men det forringer kvaliteten af arbejdet.

7.2

Voksenområdet

Med kommunalreformen er de tidligere amtslige tilbud overgået til kommunen eller regionen. Det er kommunerne, der har de sociale opgaver som
myndighedsområde, men alle tilbud behøver dermed ikke at være kommunalt ejet.
7.2.1 Ændring i ejerform
Ser vi på situationen før og efter kommunalreformen, har 59 tilbud ud af de
76 tilbud på voksenområdet – som deltager i undersøgelsen – været under
amtet. Der er 8 tilbud, som har været kommunale tilbud, og 3 tilbud har
været selvejende institutioner med overenskomst med amtet.
I dag er 41 tilbud kommunale, svarende til lidt over 50 % af tilbuddene på
voksenområdet. Det er 17 tilbud, som er i regionen, mens 9 tilbud er selvejende og 4 tilbud er fondsejet..
Af de 59 tilbud, som tidligere lå under amtet, er 34 tilbud blevet kommunale tilbud, (kommunerne har hjemtaget tilbuddene). Der er 17 tilbud, som er
overgået til regionen, og 5 tilbud er blevet selvejende.
Tabel 7.8: Tidligere og nuværende ejerform for tilbud på voksenområdet
Kommunalt

Region

Selvejende

Fond

Andet

Total

Amt ................

34

17

5

1

2

59

Kommune ......

7

0

1

0

0

8

Fond ..............

0

0

0

4

0

4

Selvejende .....

0

0

2

1

0

3

Andet .............

0

0

1

0

1

2

Total ..............

41

17

9

6

3

76

Procent .......

54

22

12

8

4

100

7.2.2 Samarbejde
Der er mange tilbud, som har fået ny driftsherre og dermed en ny samarbejdspartner. Vi har bedt tilbuddene sammenligne samarbejdet i dag med
det samarbejde, som tidligere var med amtet. Er samarbejdet i dag bedre
end det tidligere samarbejde med amtet?

71

Tabel 7.9: Sammenligning med tidligere samarbejde
Det er bedre nu .................................

Antal

Procent

8

10

Det var bedre før ...............................

26

34

På samme niveau .............................

27

35

Ved ikke/uoplyst................................

16

21

Total.................................................

77

100

Der er 26 tilbud, som synes, at samarbejdet var bedre før – altså inden reformen. Der er 8 tilbud, som mener, at samarbejdet er bedre i dag – underforstået end samarbejdet tidligere. Der er således flere tilbud, som synes, at
samarbejdet var bedre før kommunalreformen, end der er tilbud, som synes,
det er bedre efter reformen. Der er en ret stor del ”ved ikke” (7 tilbud) og
”uoplyst” (9 tilbud).
Spørger vi mere konkret til vurderingen af samarbejdet med den nye driftsherre, er tilbuddene meget godt tilfredse. I tilbuddenes vurdering af samarbejdet angivet på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste, er der 50 tilbud, som giver karakteren 7 og derover. Der er11 tilbud, som er uoplyst.
Det er således det overvejende flertal af tilbud, som er meget tilfredse med
samarbejdet.
Tilbuddene er også spurgt til deres samarbejde med andre kommuner. Det
er sparsomt, hvilket samarbejde der er med andre kommuner. Der er ikke
mange samarbejdsflader ud over at være betalingskommunen. Men når der
er tale om et samarbejde, vurderer de fleste det meget positivt. På en skala
fra 1 til 10, hvor 10 er bedst, giver 36 tilbud karakteren 7 og derover, mens
14 tilbud giver karakteren 5 og derunder. (Der er 19 tilbud, som er uoplyst.)
Tilbuddene er blevet spurgt til deres samarbejde med regionen. Den overvejende del svarer, at de stort set ikke har noget samarbejde eller ligefrem ikke har nogen direkte kontakt til regionen. For dem, der har et samarbejde,
bliver det vurderet positivt. Blandt de 76 tilbud, er der 26 tilbud, som er
uoplyst, hvilket skyldes, at de ikke har nogen direkte kontakt. Af de 50 tilbud, som har svaret, er der knap 20 tilbud, som har givet karakteren 7 og
derover. Der er 13 tilbud, der har givet karakteren 4 og derunder.
7.2.3 Ændringer i målgruppen efter kommunalreformen
Er der sket ændringer i målgruppen efter kommunalreformen? Vi har spurgt
tilbuddene, om der er blevet visiteret flere sager, og hvordan matchningen
er i forhold til målgruppen.
Der er flere tilbud, som har fået visiteret flere sager, end der er tilbud, som
har fået visiteret færre sager. Der er en ret stor del af tilbuddene (26 tilbud),
som har svaret ”ved ikke” eller som er ”uoplyst” – altså 1/3 del af tilbuddene.
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Tabel 7.10: Visitation af sager fra driftsherre – før og efter kommunalreformen
Visiteret flere sager .........................

Antal

Procent

12

16

Visiteret færre sager .......................

7

9

Det samme antal.............................

17

22

Hører under region .........................

15

20

Ved ikke/uoplyst..............................

26

34

I alt ..................................................

77

101

Med hensyn til matchningen af målgruppen er situationen stort set den samme efter kommunalreformen som før. Den samme andel af tilbuddene melder, at visitationen af sager ikke svarer til målgruppen. Det gælder 13 tilbud
før og 12 tilbud efter kommunalreformen – svarende til 17 % af tilbuddene.
Derimod er der et relativt stort antal tilbud, som mener, at visitationen af
sagerne afspejler ”tungere” problemstillinger efter kommunalreformen. Der
er mere end 25 % af tilbuddene, som svarer, at sagerne er blevet tungere efter kommunalreformen.
Tabel 7.11: Er sagerne blevet tungere?
Ja....................................................

Før

Efter

3

22

Nej ..................................................

30

23

Uoplyst............................................

44

32

I alt ..................................................

77

77

Både før og efter reformen er der en stor del af tilbuddene, som svarer ”ved
ikke” eller ”uoplyst” på spørgsmålet. Der er flere tilbud, som er uoplyst, når
de skal svare på situationen før reformen.
7.2.4 Voksenområdet efter kommunalreformen
En række tilbud har været påvirket af kommunalreformen. For nogle tilbud
har der været tale om en omorganisering – ny organisation – samt nye samarbejdspartnere (ny driftsherre). For andre tilbud har der alene været tale
om, at de har fået ny driftsherre.
Tabel 7.12: Har kommunalreformen påvirket forholdene i tilbuddene?
Antal

Procent

Ja....................................................

19

29

Nej ..................................................

41

63

Ved ikke ..........................................

5

7

Total ...............................................

65

99

12 tilbud er uoplyst
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Der er 19 tilbud, som mener, at forholdene i tilbuddet er blevet påvirket,
mens der er 41 tilbud, som udtrykker, at forholdene ikke er blevet påvirket
af kommunalreformen.
Tilbuddene peger på, at der er lagt mere administrativt og udviklingsmæssigt arbejde ud i tilbuddene, uden at der er blevet tilført yderligere ressourcer. For de tilbud, hvor der har været tale om en ny organisation, har det taget tid at få organisationen på plads, også fordi der ikke er de samme ressourcer at trække på:
”Der er blevet mere papirarbejde, kontrol og dokumentation. Der går
tid fra beboerne.”

Et andet forhold er økonomien. Det er opfattelsen, at kommunalreformen
tilsyneladende har kostet mere end budgetteret, hvilket betyder, at der er
meldt besparelser i 2008-2012. Det er opfattelsen, at der vil blive tale om
besparelser, som det bliver nødvendigt at finde ved at spare på serviceydelserne:
”Da kommunen vurderer, at vi er dyrere i drift end først antaget, er
der varslet besparelser for de tidligere amtslige institutioner. Det ser
ud til, at boformerne kommer til at betale til gildet.”

Et tredje forhold, der peges på, er ændringer i målgruppen. En række tilbud
peger på ændringer i visiteringen til deres tilbud. De peger på, at de visiterede brugere er dårligere end tidligere, og at der er tale om brugere med flere
og tungere problemer.
Helt generelt er der tale om forskellige vurderinger af forholdene efter kommunalreformen – specielt i forhold til kvalitet i tilbud, udvikling af tilbud
og samarbejdsmuligheder.
Hvad angår kvalitet i tilbud, er der tilbud, der peger på, at kommunerne har
mere fokus på økonomi end på kvalitet i tilbuddene. De peger på, at der er
sket et skred fra en mere værdistyret organisation som amtet, til en mere regelstyret og kontrollerende driftsherre i form af kommunerne.
I den forbindelse peges der på det kvalitative element, som hedder en pædagogisk konsulent, som var ansat i amtet og kunne rådgive og vejlede på
området. Denne funktion findes ikke i dag:
”Vi har ikke den pædagogiske sparring med tilsynet, som vi havde
med amtets konsulenter. Det må vi købe os til i form af rådgivning og
supervision.”

I den forbindelse peges der på, at det tager tid for kommunerne at få indblik
og kendskab til området. Kommunerne har ikke erfaring og kendskab til
specialiserede tilbud og ingen erfaringer med døgntilbud. Der er en bekymring for, at der i kommunerne sker en tilpasning i forhold til de øvrige kom74

munale tilbud, hvorved det bliver vanskeligt at fastholde det særlige ved
specialiserede tilbud og døgntilbud og behovene for disse tilbud i forhold til
vanskeligt stillede målgrupper.
I den sammenhæng peger nogle tilbud på, at det bliver vanskeligere at udvikle nye tilbud til nye målgrupper.
Andre tilbud peger på det væsentlige i, at man er kommet tættere på det politiske niveau og peger på mulighederne for at få en bedre sammenhæng i
tilbuddene og muligheder for en bedre koordinering. Der er nogle steder
kommet en bedre dialog mellem de sociale myndigheder og de sociale tilbud og dermed bedre muligheder for en større fleksibilitet for målgruppen
med hensyn til tilbud. Afdelingerne i kommunen holder møder sammen, og
det giver bedre muligheder for et samarbejde om tilbuddene – dette gælder
særlig inden for socialpsykiatrien:
”Det er en fordel, at det nu er muligt at etablere en samlet indsats
over for brugerne med behov for ydelser i socialpsykiatrien.”

7.3

Specialundervisningsområdet

Der er sket ændringer i ejerformen som en konsekvens af kommunalreformen. Tidligere var stort set alle specialskoletilbud amtslige. Der var dog enkelte kommunalt ejede, som havde overenskomst med amtet.
Tabel 7.13: Specialskoler fordelt efter ejerform, og om de har skiftet driftsherre
Har fået ny driftsherre ved kommunalreformen
Ja

Nej

Ved ikke

I alt

Kommunalt ejet ........

10

4

1

15

Regionsejet ..............

2

0

0

2

Alle ..........................

12

4

1

15

Som det fremgår af tabellen, er der 12 tilbud, som har skiftet driftsherre.
Heraf er 10 tilbud overgået til kommunale tilbud, mens 2 er overgået til regionen.
7.3.1 Samarbejde
En meget vigtig dimension i kommunalreformen var, at den skulle styrke
samarbejdet mellem forskellige aktører, idet der i modsætning til tidligere
kun er en myndighedsansvarlig – nemlig kommunen. Det var tidligere delt
mellem kommune og amt.
Spørger vi skolerne om det nuværende samarbejde i forhold til det tidligere,
svarer flere, at det tidligere samarbejde var bedre.
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Tabel 7.14: Sammenligning med tidligere samarbejde med amtet
Antal

Procent

Det er bedre nu .................................

1

6

Det var bedre før...............................

5

31

Det er på samme niveau ...................

8

50

Ved ikke ............................................

2

13

I alt ....................................................

16

100

Der er 5 tilbud, som svarer, at det var bedre før, mens der er 8 tilbud –
halvdelen af tilbuddene – som svarer, at det er på samme niveau som før.
Der er ikke sket de store ændringer.
Selvom vurderingen af samarbejdet for nogle synes at være vurderet bedre
før, er tilbuddenes vurdering af samarbejdet med den nye driftsherre – hvad
enten det er kommune eller region – meget positivt. For de fleste er der tale
om et samarbejde, som i vid udstrækning er af administrativ karakter. På en
skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste, har hovedparten af tilbuddene vurderet 8-9. Kun 5 tilbud har givet karakteren 6 og derunder.
Tilbuddene er også blevet bedt om deres vurdering af samarbejdet med andre kommuner.
For en meget stor del af tilbuddene fylder dette samarbejde ikke meget i
dagligdagen, og derfor er der få, som giver tilbagemeldinger, om det er godt
eller dårligt. Der er enkelte tilbud, som giver udtryk for et samarbejde, og at
det er positivt. I et tilbud, som er kendetegnet ved, at der er mange kommuner, som bruger tilbuddet, har de foretaget en tilfredshedsundersøgelse. Der
har været tale om positive tilbagemeldinger fra kommunerne. Et tredje tilbud skriver, at de har holdt ved det gamle netværk af øvrige specialskoler,
men der er ikke tale om noget samarbejde med kommunerne.
7.3.2 Kommunalreformen og målgruppepersoner
Spørgsmålet er, om der er sket ændringer i målgruppen efter kommunalreformen. Er det fortsat den samme målgruppe, eller er det fx mere tunge elever, som bliver henvist til specialskolerne?
Vi har spurgt tilbuddene, om de henviste børn matchede målgruppen for tilbuddet både før og efter kommunalreformen.
Tabel 7.15: Matchede de visiterede sager målgruppen?
Før kommunalreform

Efter kommunalreform

Ja .................................................

9

5

Nej ...............................................

5

8

Ved ikke .......................................

3

4

Total.............................................

17

17

76

Som det fremgår af tabellen, var der flere tilbud som synes at de visiterede
sager matchede deres målgruppe før reformen end efter reformen. Flere
tilbud synes, at der efter reformen ikke er den samme matchning mellem de
visiterede og det enkelte tilbuds målgruppe.
Vi har spurgt tilbuddene, om der er sket ændringer med hensyn til de elevtyper, som visiteres til tilbuddene. Det er der 8 tilbud, som svarer ”ja” til,
mens 6 tilbud svarer ”nej”.
Tabel 7.16: Er der elevtyper, hvor I kan mærke, at der visiteres anderledes?
Antal
Ja..........................................................................

8

Nej ........................................................................

6

Ved ikke ................................................................

3

Total .....................................................................

17

De tilbud, som har svaret positivt, nævner, at de ser en tendens til flere elever med sværere specifikke handicap kombineret med andre handicap, og at
elever, der visiteres, repræsenterer den ”tungere” handicappede gruppe.
Derudover peger andre tilbud på børn med adfærdsmæssige/sociale problemer – børn med psykiske vanskeligheder, udadreagerende børn, som kognitivt er gråzonebørn i forhold til den oprindelige målgruppe.
Derudover har vi spurgt tilbuddene, om der er elever, der er blevet hjemtaget til et andet kommunalt tilbud. Der er 4 tilbud, som svarer positivt til dette spørgsmål, mens 8 tilbud siger, at dette ikke er sket for elever i deres tilbud. Der er 3 tilbud, som svarer ”ved ikke”, og 2 tilbud er ”uoplyst”.
De 4 tilbud giver flere begrundelser for hjemtagelsen. 2 tilbud svarer, at forældrene ønskede et andet tilbud, og der har været enighed mellem skole,
kommune og forældre om hjemtagelsen. Andre 2 tilbud peger på, at hjemtagelsen var begrundet i økonomiske hensyn, og der var uenighed mellem
skole, forældre og kommune om hjemtagelsen.
7.3.3 Specialskoleområdet og kommunalreformen
Vi har spurgt specialskolerne mere generelt, om kommunalreformen har påvirket forholdene på skolen.
Der er 7 skoler, som har svaret ”ja” til det spørgsmål, mens 5 skoler har
svaret ”nej”. Der er 5 skoler, som har svaret ”ved ikke” – der er tale om
specialskoler, for hvem kommunalreformen ikke har haft nogen betydning,
da de ikke har fået ny driftsherre.
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Tabel 7.17: Har kommunalreformen påvirket forholdene på skolen?
Antal skoler
Ja .............................................................................

7

Nej ...........................................................................

5

Ved ikke ...................................................................

5

I alt ...........................................................................

17

Tilbuddene har peget på 3 områder, som har påvirket forholdene. Det ene er
økonomien. Der er tilbud, som svarer, at der har været tale om besparelser,
og en enkelt har svaret, at der har været tale om en nednormering af pladser.
Men typisk svarer flere, at der har været tale om en forringet økonomi, som
påvirker kvaliteten i arbejdet:
”Kvalitet i det daglige tilbud er forringet. Økonomien er forringet, og
med flere stærkt ressourcekrævende elever går det ud over det faglige
niveau.”

Det andet, tilbuddene peger på, er administrative vanskeligheder. Administrativt har der været tale om en vanskelig proces. Der er udarbejdet en ny
budgetmodel til erstatning for den gamle, som tog udgangspunkt i aftalen
mellem amt og kommune. I den forbindelse er der tilført flere lærerressourcer til øvrige opgaver. Til gengæld er tilbuddene sårbare over for elevflytninger i løbet af året.
Af administrative vanskeligheder peges desuden på store ulemper på bygningsområdet angående vedligeholdelse og på it-området. Derudover peges
der på indviklede takstberegninger.
Det tredje, tilbuddene peger på, er harmonisering. Det er nyt, at specialområdet nogle steder er koblet sammen med den almindelige folkeskoleverden.
Der er tale om forskellige elever, idet elever fra specialområdet er meget
forskellige fra normalt udviklede elever. Specialområdet bliver tvunget til at
deltage i mange for dem ikke vigtige tiltag.
Det er opfattelsen, at et øget samarbejde på længere sigt vil/kan give større
dynamik i personalegruppen. Det er imidlertid svært at få kvalificerede lærere. Der peges på behovet for et netværk og sparringspartnere, som har
samme målgruppe.
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8

Problemstillinger og perspektiver

Dette kapitel ser nærmere på en række tendenser og perspektiver for tilbuddene på socialområdet og specialundervisningsområdet i Region Syddanmark.
Før kommunalreformen lå de almene tilbud i kommunerne, og specialtilbuddene lå i amterne med opbygget specialviden og ekspertise. Med kommunalreformen har kommunerne overtaget en stor del af specialtilbuddene
fra amterne. Omlægningen har haft en væsentlig betydning for specialtilbuddene. Man kan sige, at tilbuddene i dag i langt højere grad er underlagt,
hvad man kunne kalde et ”marked for specialtilbud” frem for som før reformen, hvor tilbuddene var karakteriseret ved at skulle dække specielle behov blandt borgere med særlige vanskeligheder.
Tilbuddene har stået over for ændringer, der ikke umiddelbart er blevet oplevet af brugerne, og det er tilbuddene, der har skullet håndtere de forandringer, der er kommet i kølvandet på kommunalreformen.
I dette kapitel vil vi sætte fokus på tilbuddene, deres ydelser og betingelser i
forhold til kommunalreformen. Der tages udgangspunkt i tilbuddenes erfaringer og vurderinger af allerede skete ændringer, og hvorledes disse bedst
håndteres: Hvad har kommunalreformen betydet, og hvordan kommer tilbuddene videre?
De forrige kapitler har vist, at der er forskelle mellem tilbuddene, hvad angår bl.a. målgruppe, formål og samarbejde. I dette kapitel vil vi se lidt fremad og indkredse nogle af de udfordringer/problemstillinger, tilbuddene står
overfor, og samtidig belyse, hvordan lederne af tilbuddene ser på perspektiverne for specialtilbuddene.
Kapitlet er primært baseret på 2 fokusgruppemøder med 15 ledere fra forskellige tilbud på socialområdet og på specialundervisningsområdet. Møderne var præget af åbenhed og fremlæggelse af forskellige perspektiver.
Men der blev i høj grad lagt vægt på både nogle væsentlige muligheder og
væsentlige barrierer for en fortsat faglig udvikling af tilbuddene. De forskellige muligheder og barrierer har vi samlet i det, vi har kaldt opmærksomhedspunkter, som kan være til inspiration for udviklingen af specialtilbud. Følgende opmærksomhedspunkter kan fremdrages ud fra drøftelserne:
•
•
•
•
•

Nærhedsprincippet.
Serviceydelser og specialisering.
At fungere på markedsvilkår.
Udvikling af kvalitet i ydelserne og udvikling af nye tilbud.
Behandling eller anbringelse.
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8.1

Nærhedsprincippet under pres

Tankerne om, at tilbuddene gennem kommunalreformen skulle komme tættere på borgerne, balancerer på den ene side mellem kravet om, at kommunerne gerne vil tilbyde egne tilbud til egne borgere, og på den anden side
kravet om høj grad af specialisering, og at tilbuddene skal være økonomisk
bæredygtige.
Ledere af mindre tilbud oplever, at det er vanskeligt at bevare en høj grad af
specialisering, fordi brugerunderlaget ikke altid er til stede. Afdelinger lukkes ned, fordi de er dyre i drift og ikke er tilstrækkelig fleksible over for andre målgrupper. Medarbejdere bliver nødt til at tage sig af andre målgrupper end dem, de er specialiseret i, hvilket gør det vanskeligere at fastholde
og rekruttere kvalificerede medarbejdere.
For kommunerne er der god økonomisk fornuft i at tilbyde egne tilbud til
egne borgere. Det betyder fx, at borgerne ikke skal flyttes væk fra vante
omgivelser til andre kommuner med nye sociale fællesskaber. Konsekvenserne er imidlertid, at økonomi og nærhedsprincip prioriteres på bekostning
af specialiseringen.
For tilbuddene bliver konsekvenserne, at de på den ene side står over for
kravene om at modtage borgere fra egen kommune, og på den anden side
står overfor at skulle konkurrere med andre tilbud om samme målgruppe.
Det første kan have som konsekvens, at de visiterede borgere falder uden
for målgruppen, og derfor udvander specialiseringen. Den anden forudsætter, at tilbuddene anvender uforholdsmæssige mange ressourcer på at opnå
en specialisering med (måske) relativt få brugere:
”Hver lille kommune har ikke de tilbud, der skal til, til de mange forskellige målgrupper. Og det er der, stavnsbindingen kommer ind, hvis
vi ikke vil sende dem derhen, hvor de passer bedst. For kommunerne
har jo ikke råd til at opbygge hele facetten selv.”

Omdrejningspunktet for bevarelse af nærhedsprincippet og specialtilbud er
samarbejdet på tværs af tilbuddene og ikke mindst på tværs af kommunegrænserne.
Hvis ikke der kommer et bedre samarbejde på tværs af kommunerne omkring udviklingen af specialtilbud, er perspektiverne ifølge en række ledere,
at ikke engang de mellemstore kommuner vil kunne opretholde og udvikle
specialtilbud. Grunden er, at de ikke kan forvente at have tilstrækkeligt med
brugere til at opretholde specialtilbud til udelukkende egne borgere og vil
være afhængige af at sælge ydelser til de andre kommuner:
”Hver kommune kan ikke rumme alverdens specialtilbud. Der er en
risiko for, at kommunerne får hver deres osteklokke af tilbud på socialområdet.”
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Problemet er imidlertid, at de ikke har garanti for, at der kommer tilstrækkeligt med brugere fra de andre kommuner.

8.2

Serviceydelser

Det er overladt til lederne på de enkelte tilbud at definere velfærden for den
enkelte bruger. Med velfærd tænkes der på de ydelser, der ikke er en direkte
del af en behandling, undervisning eller lignende kerneydelser. Der er en
begrundet bekymring for, at velfærdsydelserne, hvad enten der er tale om
ledsagerordninger, individuelle fritidsaktiviteter såvel som sociale aktiviteter, vil blive ramt at besparelser.
Spørgsmålet er, om tilbuddene bevæger sig i retning af harmonisering og
ensartethed eller i retning af specialisering?
Tilbuddene præges i høj grad af, hvilken leder der er på det enkelte tilbud.
Kommunalreformen har betydet, at lederne ofte oplever dagligdagen som
en balancegang mellem at udvikle kvaliteten i tilbuddet og holde udgifterne
på et minimum i forhold til konkurrencen med andre tilbud. Det er kommunerne, der som udgangspunkt fastlægger overliggeren for kvaliteten, men
spørgsmålet er, om de er tilstrækkeligt kvalificerede til det. De nye konkurrenceforhold betyder, at der er risiko for, at det i sidste ende er lederne eller
de givne omstændigheder, der bestemmer kvalitetsniveauet.
En af tendenserne, navnlig inden for specialundervisningsområdet, er ekspertiseudvanding blandt medarbejderne. Der peges på erfaringer med udskiftning af personalet, tilbud der skal gennemføre besparelser, og tilbud,
der ændrer medarbejdersammensætning. I forhold til det sidste er det en
kendsgerning, at fx medhjælpere er billigere end lærere. Men en ændring af
medarbejdersammensætningen ud fra denne synsvinkel vil reelt betyde en
udvanding.
Der spores en tendens til at optage bredere målgrupper enten på grund af
faldende elevtal eller økonomiske besparelser. Bredere målgrupper kan ligeledes betyde en udvanding af ekspertisen. Samtidig vil der være en risiko
for, at tilbuddene i højere grad bliver en form for opbevaring frem for karakteriseret ved undervisning og behandling.
På specialundervisningsområdet er der bekymring for, at princippet om
”den rummelige folkeskole” skal legitimere, at børn med behov for specialtilbud sættes i normalklasser med støttefunktion. Det resulterer i, at man
prøver at få disse børn til at fungere i normale skoleklasser, indtil de falder
igennem omkring de midterste klassetrin for til sidst at ende i det specialtilbud, de hele tiden burde have været en del af. Der er således erfaringer, der
viser, at det netop ikke er alle børn, der kan rummes inden for folkeskolens
rammer.
81

Navnlig takstfinansieringen, hvor pengene følger brugeren, har betydet, at
de mindre tilbud vil få sværere ved at fastholde og rekruttere kvalificerede
medarbejdere. De kan ikke tåle at miste brugere. De større tilbud kan lettere
håndtere udsving i målgrupper – antalsmæssigt og sammensætningsmæssigt. Det helt generelle spørgsmål er, hvordan man bevarer specialiseringen
i de forskellige tilbud.

8.3

At fungere på markedsvilkår

Lederne peger på, at der er kommet et markant øget fokus på udbud og efterspørgsel inden for området. De administrative opgaver er vokset betydeligt sammenlignet med før reformen. Der bliver brugt mere tid og flere ressourcer på at dokumentere og på at sælge tilbuddet. Desuden tales der mere
om finansiering end om brugernes behov for pædagogisk indsats.
Der er en række nye vilkår, som stadigvæk betegnes som ”nye”, fordi tilbuddene endnu ikke har vænnet sig til dem. Disse vilkår er, at driften skal
finansieres gennem takstydelser. Der skal ”varedeklaration” på ydelserne.
Tilbuddene skal arbejde på markedslignende vilkår, og lederne oplever, at
de skal sælge deres tilbud som en vare.
Der er brugere, der er dyrere at anbringe og behandle end andre. Disse ”meget dyre” brugere betragtes som vanskelige at anbringe, fordi der ganske
enkelt ikke er tilbud, eller hvor omstændighederne betyder, at det økonomisk ikke kan svare sig at oprette pladser. Konsekvenserne kan ofte være,
at brugerne bliver placeret i ”billigere” tilbud, hvor de ikke nødvendigvis
får den optimale behandling. Der er risiko for at disse ”vanskelige” brugere
står til at blive kommunalreformens ”tabere”.

8.4

Udvikling af kvalitet i ydelser

Der er ledere, for hvem kommunalreformen har betydet, at faglighed, pædagogik og ledelse har skullet revurderes. Vilkårene for specialtilbuddene har
ændret sig. Det handler om at sikre sig et økonomisk bæredygtigt tilbud, der
samtidig er fagligt forsvarligt af hensyn til brugerne og af hensyn til rekrutteringen af kvalificerede medarbejdere.
Revurdering af kerneydelser betegnes som en sund proces, selvom det kan
være besværligt med noget nyt.
Billedet af den faglige udvikling siden kommunalreformen er broget. Der er
sket en vis faglig spredning fra amterne til kommunerne i forbindelse med
kommunalreformen. Der er således kommuner, der har hjemtaget tilbud,
men hvor de tidligere amtslige medarbejdere ikke nødvendigvis er fulgt
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med. Derimod er der en række kommuner, der har oprettet attraktive stillinger og har formået at overtage kvalificerede medarbejdere fra amterne.
Der er bekymring i forhold til perspektiverne for den faglige udvikling i tilbuddene. Førhen blev amtet set som en vigtig bidragsyder til udvikling og
sparring af tilbuddene. Den faglige sparring, som amtet i sin tid leverede,
mangler i dag, hvilket vækker bekymring blandt især lederne af mindre tilbud, der har vanskeligt ved at fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere.
Der er kommuner og tilbud, der ikke har vænnet sig til eller fået indarbejdet
relationer til VISO. Den rolle, VISO var tiltænkt i forhold til specialområdet, lader fortsat vente på sig.
Det kan give mening for tilbuddene at indgå i faglige netværk, sådan som
der var gode erfaringer med før reformen. Meldingerne fra lederne er imidlertid, at sådanne netværk endnu ikke er etableret eller faldet på plads. Derudover viser det sig, at kommunegrænserne udgør en barriere. Indirekte har
enkelte ledere svært ved at forestille sig udbyttet af faglige netværk, hvor
deltagerne opfatter hinanden som konkurrenter.
Der er tilbud, som minder om hinanden, og hvor tilbuddene burde samarbejde og finde ud af, hvor de adskiller sig fra hinanden, og hvilke brugere
der matcher deres tilbud med henblik på at bevare de specielle tilbud. En
sådan arbejdsdeling vil være mulig for tilbud (og kommuner), hvis man er
villig til at samarbejde frem for at konkurrere og tænke ud over kommunegrænsen (og måske ud over regionsgrænsen).
Der er tilbud, der oplever at være kommet tættere på den kommunale forvaltning, hvilket har givet nye muligheder for udvikling. Tilbuddene opererer ikke længere inden for et parallelt system med både amt og kommune.
Der peges på, at der er behov for nye faglige netværk og nytænkning i forhold til at anvende sin viden anderledes og til gavn for andre tilbud. Mulighed for vidensdeling og konsulentbistand er oplagt, hvis man vil tiltrække
kvalificeret arbejdskraft.

8.5

Behandling eller anbringelse

Udgangspunktet er, at kommunerne har myndighedsansvaret, og dermed er
handlekommuner. Derfor vil kommunerne selv være med til at præge udviklingen. Dette ses som en mulighed for, at kommunerne i højere grad sikrer sig, at deres borgere får et acceptabelt tilbud.
Tendensen på børne- og ungeområdet er, at kommunerne i højere grad forsøger at varetage børnenes behov i egne tilbud, frem for at sende dem til
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tilbud, der passer til børnenes behov. Ligesom der er tendenser til, at anbragte børn hjemtages som følge af besparelser.
I forhold til fx anbringelser er skrækscenariet, at der er ekstra dårligt fungerende børn og unge, der hellere anbringes i plejefamilier frem for specialinstitutioner, og at de dermed ”blot” bliver anbragt og ikke behandlet. Der er
imidlertid også eksempler på, at der er kommuner, som ikke har den tilstrækkeligt kvalificerede ekspertise til at sikre, at børnene kommer i de rigtige tilbud med risiko for fejlanbringelser.
Der er flere eksempler på forældre, der får afslag fra kommunen på tilbud
til deres børn. Forældrene oplever, at de i højere grad skal begrunde en ansøgning om anbringelse og behandling. Konsekvensen er ofte, at børnene
venter i længere tid på at få den nødvendige hjælp og omsorg.

8.6

Opsamling

Blandt lederne af de forskellige tilbud kan der spores 2 forskellige perspektiver afledt af kommunalreformen.
Det ene perspektiv er karakteriseret ved en usikkerhed om fremtiden. Der er
bekymring for, at specialområderne i den nærmeste fremtid vil opleve besparelser, som påvirker kvaliteten af arbejdet i tilbuddene. Derudover er der
bekymring for, om kommunerne har den fornødne ekspertise inden for områderne til at kunne varetage behovene for borgere med særlige vanskeligheder, herunder vanskelige børn og unge.
Der er ledere, der peger på risikoen for, at de specialiserede tilbud vil miste
deres særlige karakter og faglighed i forhold til de bestemte borgere med
særlige vanskeligheder, både af økonomiske og faglige grunde, men fortrinsvis fordi de indgår i den normale kommunale økonomi, der er præget af
knaphed og i højere grad er styret af regler og kontrol.
Usikkerheden går især på:
• Medarbejdernes faglighed og ekspertise.
• Mulighederne for kvalitetsudvikling.
• Hvor meget kommunerne vil blande sig i de enkelte tilbuds sammensætning og udbud af ydelser.
Det andet perspektiv er karakteriseret ved at se på mulighederne for udvikling af tilbud. Der er tale om et mere positivt billede, der går på, at tilbuddene – i kraft af at de indgår i en anden forvaltningsstruktur og en anden
udviklingskultur – får mulighed for at udvikle sig og få nye og spændende
opgaver og udfordringer.
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Tilbuddene kommer tættere på forvaltningen og det politiske niveau. Der
vil være mulighed for at sidde tæt på beslutningerne om tilbud og visitering
af borgere med vanskeligheder. Der er ledere, der peger på mulighederne
for at skabe bedre sammenhæng i tilbuddene, da lederne af de forskellige
afdelinger i kommunen holder fælles møder og fælles planlægning, og hvor
mulighederne for samarbejde på tværs grundet tætheden er optimale.
Der ses således på bedre muligheder for at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere og udvikle et miljø for specialiserede tilbud. Det er mange lederes erfaringer, at et godt miljø også afføder ildsjæle, som oftest er
helt nødvendige, for at der sker et løft på området både kvantitativt og kvalitativt.
Mulighedsscenariet går især på:
•
•
•
•

Udvikling af tilbud.
Tættere på det politiske niveau.
Nye metoder og fagligt miljø.
Fastholdelse af kvalificerede medarbejdere.
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Metodebilag
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Metode
Undersøgelsen er baseret på såvel kvantitative som kvalitative metoder.
Kvantitativt er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt tilbuddene på socialområdet og specialundervisningsområdet. Skemaerne er primært udfyldt af tilbuddenes ledelsesrepræsentanter. Kvalitativt er der gennemført fokusgruppemøder med henholdsvis brugere, repræsentanter for
brugerorganisationer og ledere fra de tilbud, som indgår i undersøgelsen.
Spørgeskemaundersøgelse
Et spørgeskema er udarbejdet i samarbejde mellem CASA og sekretariatet
for Udviklingsrådet for Region Syddanmark. Spørgeskemaet er sendt til 25
døgntilbud på børne- og ungeområdet, 23 specialskoler/specialklasser og 98
voksentilbud. Således har i alt 146 tilbud haft mulighed for at deltage i
spørgeskemaundersøgelsen.
I elektronisk form er spørgeskemaet sendt til samtlige tilbud på de 3 områder, hvor ledelsen på det enkelte tilbud har udfyldt skemaet.
Der er 22 døgntilbud på børne-ungeområdet, som har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Der er 3 tilbud, der har valgt ikke at udfylde spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 88.
Der er 17 specialskoler/-klasser, der har udfyldt spørgeskemaet. Der er 6
spørgeskemaer, som ikke er blevet udfyldt, hvilket giver en svarprocent på
74.
Ud over rykkere pr. mail og telefon er 6 specialskoler og 4 døgntilbud inden
for børne- og ungeområdet efterfølgende blevet bedt om at angive, hvorfor
de ikke besvarede spørgeskemaet. Begrundelserne har først og fremmest
gået på, at de ikke har haft tid. Enkelte har tilføjet, at de i forvejen afser for
meget tid til at besvare spørgeskemaer og lignende og derfor fravælger at
deltage i en række undersøgelser.
Der har været udsendt et elektronisk spørgeskema til 22 § 110 tilbud og 76
§ 108 tilbud. Der er således udsendt i alt 98 spørgeskemaer til tilbud på
voksenområdet. 77 tilbud har valgt at besvare spørgeskemaet, hvilket giver
en svarprocent på 79.
Brugerundersøgelse gennemført med fokusgrupper
Brugerundersøgelsen er gennemført med afholdelse af 2 timers fokusgruppemøder med brugere fra forskellige tilbud.
Undersøgelsen er kvalitativ, fordi mange brugere specielt på voksenområdet
vil have vanskeligheder ved at udfylde et spørgeskema, hvorfor en for lille
svarprocent ville være sandsynlig. Fordelen ved fokusgruppemøder er, at
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brugerne har mulighed for at tilkendegive de synspunkter og vurderinger,
som er relevante for dem, og det giver mulighed for, at netop de problemstillinger, fordele og ulemper, som er væsentlige for brugerne, kommer
frem gennem anvendelse af denne metode.
Der er afholdt 7 fokusgrupper med deltagelse af i alt 36 brugere. Deltagerne
i fokusgrupperne er forældrerepræsentanter i børne- og ungetilbuddene og
på specialskolerne samt repræsentanter for brugerråd på boformerne.
Der har deltaget 14 forældrebestyrelsesmedlemmer fra 10 tilbud i henholdsvis en fokusgruppe afholdt i Odense og en afholdt i Sønderjylland. Der har
deltaget 6 forældre til børn anbragt på 4 forskellige døgntilbud, som har
deltaget i 2 møder afholdt de samme geografiske steder. På voksenområdet
har i alt 16 brugere fra 4 tilbud deltaget i 3 fokusgruppemøder – 2 møder i
Esbjerg og et i Åbenrå.
Det har været en omfattende og tidskrævende proces at få deltagere til brugerundersøgelsen. For at komme i kontakt med bestyrelsesmedlemmerne på
specialskolerne er der anvendt kontakt via skoleleder og søgning på skolernes hjemmesider. Derefter er bestyrelsesmedlemmerne blevet ringet op og
har fået tilsendt en invitation pr. mail med præsentation af undersøgelsens
formål, praktiske informationer om fokusgruppemødet og temaerne i overskrifter.
Vanskeligere har det været at rekruttere forældre til børn anbragt på døgntilbud. Først er lederne af tilbuddene blevet kontaktet pr. telefon med opfordring om at etablere kontakt til forældrene – nogle har taget denne opfordring positivt og spurgt forældre, andre har anset det for usandsynligt, at
nogle af forældrene ville deltage. For at samle deltagere til de 2 fokusgrupper er der desuden taget kontakt til FBU (ForældreLandsforeningen), som
har sendt en liste med kontaktoplysninger på forældre til børn på forskellige
døgntilbud i regionen.
Også hvad angår de voksne brugere, har der været mange snublesnore, før
grupperne var endeligt samlet. For det første er der fravalgt brugere, som
pga. deres særlige behov ikke med rimelighed kan deltage i en rundbordssamtale. Dernæst har ikke alle haft mulighed for transport den dag, mødet
var fastlagt til at foregå, og det har også været en for stor geografisk afstand
for nogle. Desuden har der været frafald på selve dagen. Fokusgrupperne er
derfor endt med at foregå lidt forskelligt. Et er sammensat af brugere fra
forskellige tilbud, et andet af brugere fra samme tilbud, men fra forskellige
afdelinger, og et tredje er foregået som et besøg i brugernes fælleshus i en
fælles bebyggelse og har haft en uformel karakter.
Fokusgruppemøderne er gennemført som en drøftelse af forskellige temaer
vedrørende brugernes oplevelse og vurdering af kvaliteter ved deres tilbud.
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Følgende overordnede temaer har forud for mødet været meldt ud til deltagerne og drøftet på mødet:
•
•
•
•
•
•

Ændringer i arbejdet på tilbuddene.
Målgrupper/beboere.
Ressourcer.
Måder og omfang af støtte og omsorg på tilbuddene.
Samarbejde.
Indflydelsesmuligheder.

Der er ikke tale om en repræsentativ undersøgelse, men en undersøgelse
som dækker brugerne bredt, og som skulle kunne give en dækkende fremstilling af brugergruppernes synspunkter og holdninger til arbejdet i tilbuddene.
Fokusgrupper med repræsentanter fra brugerorganisationer
Som led i brugerundersøgelsen er der ud over fokusgrupper med brugere afholdt 2 møder med repræsentanter fra de forskellige brugerorganiseringer i
regionen. Repræsentanter for følgende organisationer var inviteret til at deltage: Dansk Handicapforbund, LAP, LEV, SIND, Bedre Psykiatri, SAND,
SVID, Skole og Samfund, FBU, Autismeforeningen, ADHD, Danske Handicaporganisationer, Hjerneskadeforeningen og HjerneSagen.
I det ene møde deltog 3 repræsentanter fra organisationerne Autismeforeningen og ADHD-foreningen. I det andet møde deltog 9 repræsentanter fra
Bedre Psykiatri, Dansk Handicapforbund, SIND, LAP, LEV, Danske Handicaporganisationer og SVID.
Perspektivundersøgelse
Dialogmøder med skole- og institutionsledere
Med henblik på at få perspektiver og tendenser på tilbuddenes rolle og udvikling af nye tilbud samt behov for forbedringer af tilbud og kvalitet i arbejdet på tilbuddene er der gennemført et dialogmøde med skoleledere fra
specialskolerne og fra skoler med specialundervisningsafsnit. Samtlige 23
ledere på specialskolerne var inviteret til dialogmødet, og 6 valgte at deltage.
23 ledere/forstandere var inviteret til at deltage i dialogmøde på døgntilbudsområdet. Det drejer sig hovedsageligt om dem, som har kommenteret i
spørgeskemaet med enten fordele eller ulemper ved kommunalreformen. 9
personer fra henholdsvis børne- og ungeområdet, botilbud for psykisk syge
og for udviklingshæmmede har valgt at deltage. Møderne har omhandlet
perspektiver for tilbuddene, udvikling af nye tilbud og behov for forbedringer af kvaliteten i arbejdet på tilbuddene.
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Analysemetoder
På baggrund af referater fra fokusgruppemøderne er der efterfølgende foretaget en kodning af temaer med relevans for belysningen af problemstillingen. Dette valg er taget ud fra ønsket om at påvirke empirien mindst muligt
med en teoretisk forforståelse (Kvale, 1994).
I fortolkningen af empirien har vi taget udgangspunkt i en hermeneutisk tilgang, hvor der opereres med 2 fortolkningsmåder: Barmhjertighedsprincippet og princippet om mistankens hermeneutik. Barmhjertighedsprincippet
foreskriver, at informantens udsagn skal opfattes som fornuftig og meningsfuld, indtil andet er bevist, mens mistankens hermeneutik tager udgangspunkt i, at interviewpersonens udsagn kan være udtryk for noget, der er
skjult for dennes bevidsthed.
I analysen og fortolkningen bliver de 2 principper kombineret ved at have
tiltro til brugernes udsagn samtidig med en bevidsthed om, at der kan være
andre sandheder end dem, brugerne udtrykker (Gilje og Grimen).
I rapporten er brugernes identitet sløret ved nogle steder at ændre på forældres og børns køn og alder.
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