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Kære Ellen Trane Nørby
Jeg skriver til dig i anledning af, at bekendtgørelsen om frit valg til genoptræning nu er trådt i kraft
med den virkning, at borgere med en genoptræningsplan frit kan vælge en privat leverandør fra
den liste over private leverandører, som Kommunernes Landsforening har indgået aftale med, hvis
kommunen ikke inden for 7 dage kan tilbyde opstart af genoptræning.
Hjernesagen har med stor forundring noteret sig, at KL har meldt ud, at det ikke har været muligt at
indgå de nødvendige aftaler med private leverandører med virkning fra 1. juli, hvor bekendtgørelsen trådte i kraft.
Denne udmelding indebærer, at der vil gå lang tid, før borgerne kan få fordel af de nye bestemmelser. Det nye selskab ”FritValgService” forventer ovenikøbet, at der kan gå mange måneder, før
man er parat til at tilbyde sådanne genoptræningstilbud.
Efter Hjernesagens vurdering er der reelt tale om, at de nye bestemmelser, der skulle sikre, at borgerene undgår ventetid på genoptræning, udskydes på ubestemt tid, og at borgerne på tilsvarende
vis bliver sat i venteposition på ubestemt tid, før det frie valg er en realitet.
Hjernesagen har i foreningens høringssvar anbefalet, at lovens ikrafttræden blev udskudt for at
sikre, at loven kunne overholdes. KL gjorde ligeledes sundhedsministeren og Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg opmærksom på, at det ikke vil være muligt at leve op til lovgivningen fra 1.
juli.
Hjernesagen finder det uacceptabelt, at syge borgere stilles i udsigt, at de pr 1. juli d.å. får kortere
ventetid til genoptræning uden, at dette rent faktisk er tilfældet.
Hjernesagen vil derfor bede om at få oplyst:
1. Hvordan Kommunernes Landsforening egenhændigt kan beslutte at udskyde en lov på
ubestemt tid, som både er vedtaget i Folketinget og også trådt officielt i kraft?
2. Hvornår det forventes, at de nye regler vil komme borgerne til gode i praksis?
3. Hvilken kommunikation der vil blive givet til de berørte borgere i mellemtiden?
Hjernesagen vil til slut opfordre dig til, at der fastsættes en fast og snarlig deadline for, hvornår
borgerne i praksis vil få glæde af de nye regler.
Med venlig hilsen

Lise Beha Erichsen
Landsformand

