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Høringssvar til forslag til bekendtgørelse om den nationale videns- og 

specialrådgivningsorganisation – VISO  

 

Selveje Danmark har gennemgået forslaget til ny bekendtgørelse om den nationale videns- og 

specialrådgivningsorganisation – VISO- i Socialstyrelsen. 

 

Forslaget indebærer, at VISO i Socialstyrelsen – og dermed staten , overtager ansvaret for at 

tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende 

specialundervisningstilbud, og som er dækket af objektiv finansiering.VISO skal endvidere  sørge for at 

tilvejebringe en samlet koordination af specialrådgivning og videreudvikling på området for den mest 

specialiserede specialundervisning samt koordinere vidensudvikling omkring indsatsen- herunder 

forestå tilvejebringelse af relevant materialeproduktion.  

 

Generelle kommentarer 

Selveje Danmark, der repræsenterer en lang række selvejende aktører på det specialiserede 

socialområde og den mest specialiserede specialundervisning, er generelt enig i det hensigtsmæssige i, 

at centralisere koordineringen af rådgivning, vidensindsamling og vidensudvikling på området. 

 

Når viden skal overdrages er der altid en vis fare for, at relevant viden går tabt. Selveje Danmark finder 

det vigtigt, at  man i processen gøre en stor indsats for, at allerede eksisterende viden og ekspertice 

sikres bedst muligt.  

 

Yderligere skal Selveje Danmark opfordre til, at selvejende organisationer indsættes som en 

selvstændig part i forhold til opremsningen af hvilke målgrupper VISO skal bistå. Det berør §§ 2 og 7. 
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Specifikke kommentarer 

 

§9  

Det fremgår, at VISO kan bidrage til at vedligeholde og opbygge faglige miljøer og netværk indenfor 

VISO´s områder i den udstrækning, det er nødvendigt for at understøtte VISO´s virksomhed.  

 

Selveje Danmark finder, at et ”skal” i stedet for ”kan” i langt højere grad vil forpligte VISO på sådanne 

indsatser. Indsatser, der er helt nødvendige til sikring af en reel forankring af viden lokalt.  

 

Ligeledes fremgår det i §9 stk. 2 , at VISO skal sikre overblik over og indgå samarbejde med særlig 

sagkundskab på andre sektor områder, herunder sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. 

 

Selveje Danmark finder, at et samarbejde af en sådan karakter er særlig relevant og et samarbejde, 

som på alle måder kan løftes i et nyt og mere videnstungt VISO. En helhedsorienteret menneskesyn 

bør også afspejles i den rådgivning og støtte, der ydes og derved inkludere relevant viden, fra disse 

sektorer også. 

 

§10 

Den faglige bestyrelse skal også omfatte en repræsentant fra de selvejende og private tilbud, der jo 

netop er målgruppe for VISO’s aktiviteter. Efter bestemmelsen skal bestyrelsen bestå af i alt 11 

medlemmer, af hvilke KL  índstiller de 4.  

 

Det skal foreslås, at antallet af KL indstillede medlemmer i stk. 2, reduceres til 2, og der i stedet åbnes 

op for at Selveje Danmark og/eller Dansk Erhverv som repræsentanter for de selvejende og private 

tilbud gives ret til at indstille et medlem af bestyrelsen. Dette vil sikre en langt bredere foranking og 

forståelse af det arbejde der udføres i regi af VISO, ikke blot i kommuner og blandt brugere, men også 

blandt de ikke-offentlige aktører på området. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Gitte Landors 

Konsulent 

Selveje Danmark 

 


