Høringssvar til forslag omkring en fremtidig organisering af psykiatrien og
socialområdet i Region Midtjylland.
Med udgangspunkt i det foreliggende høringsmateriale vil Socialpædagogerne
Østjylland og Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland hermed bidrage med et
høringssvar.
Vi vil først og fremmeste gerne anerkende det stykke arbejde, der er lavet i
forbindelse med det udsendte høringsmateriale.
Høringsmaterialet sætter et relevant fokus på ønsket om en fremtidig varetagelse af
psykiatrien og socialområdet.
Vi er meget positive stemte for, at I påtænker at etablere to selvstændige
driftsområder, et for socialområdet og et for psykiatriområdet, med henblik på at
styrke den faglige profil samt udvikle de respektive områder.
Igennem det seneste år har Socialtilsynet haft et kritisk fokus på det regionale
socialområde. Derfor ser vi det også som værende en stor styrke, at det påtænkes at
der bliver ansat en faglig vicedirektør med socialfaglig baggrund, som bl.a. kan
bidrage til en øget og stærkere socialpædagogisk faglighed, som Socialtilsynet har en
øget bevågenhed på. Vi tror på, at der med denne løsning, vil opstå gode
tilsynsforløb, hvor der bliver et tæt samarbejde med Socialtilsynet.
Ved at ansætte en faglig vicedirektør kan vi endvidere se, at samarbejdet med
kommunerne vil blive forstærket, således at indsatsen styrkes hos de borgere som har
brug for en særlig specialiseret indsats.
Vi er meget tilfredse med, at I fortsat vil have et øget fokus på samarbejdsfladerne
som er i forbindelse med patienter og borgere på tværs af psykiatrien og
socialområdet. Dette fokus er meget nødvendigt, både for at borgerne får det bedst
mulige tilbud, men også for at den faglige udveksling imellem områderne bibeholdes.
Vi tror på, at denne løsning vil fortsætte af den positive vej, også selvom området er
opdelt. Vi vil samtidig opfordre til, at der i den kommende beslutning indlægges en
evaluering af samarbejdet imellem områderne efter en periode.

Så hermed en tilkendegivelse af, at vi synes, at jeres høringsmateriale virker
gennemarbejdet og velovervejet. Vi ser frem til at følge den proces der kommer til at
foregå igennem de næste par år, og vi står gerne til rådighed med et konstruktivt
samarbejde.
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