Opsamling på kursus d. 17/18 oktober 2017

SANDs BisidderKorps

Med lov skal man land bygge
•
•

•
•

•

Lovsamling over vigtigste love på USB
Navigation: www.Socialjura.dk eller www.retsinformation.dk eller
ankestyrelsens principafgørelser
https://ast.dk/afgorelser/principafgorelser/find-principafgorelse
Princip om sanktioner:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167296
Princip om kontanthjælp og opholdskommune:
https://ast.dk/beskaeftigelse/kontanthjaelp/artikel-kontanthjaelp-ogopholdskommune
Tilbudsportalen indeholder beskrivelser af herbergernes ”kvalitet”:
https://findtilbud.tilbudsportalen.dk/Social/search?
area=5341&filteroptions=7488&page=4&remove=2381%3B45584%3B5209%3B301
7%3B13253%3B699
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Peter Juul opsamling
•
•

RTL § 3 Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at
afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må
gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis
fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren
kan forvente en afgørelse.

•

RTL § 4 Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen
tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed.

•

RTL § 5 Kommunalbestyrelsen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de
muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og
vejledning. Kommunalbestyrelsen og amtskommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan
søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.
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Peter Juul opsamling
•

SEL §§§ 107 108 110

•

§ 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

•

§ 108. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til
personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for
omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke
kan få dækket disse behov på anden vis.

•

§ 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale
problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for
tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

•

Lov om socialt tilsyn: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185589

•

§ 141 Den sociale handleplan: Når der ydes hjælp til personer under folkepensionsalderen, skal
kommunalbestyrelsen som led i indsatsen skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en
handleplan for indsatsen. Målgruppen er: personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun
med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at
forbedre de personlige udviklingsmuligheder
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Peter Juul opsamling
•

Kontakt til Jobcenter kan være røgsignaler eller telepati jf. LAB. § 18 stk. 5
Samtalen efter stk. 1-4 kan ske telefonisk, digitalt eller på anden måde, hvis personen deltager i tilbud
efter kapitel 10-12.

•
•
•
•

•

•

Hjemløse stavnsbindes:
Retssikkerhedsloven contra CPR loven
Retssikkerhedsloven § 9
Stk. 7. Den oprindelige opholdskommune har uanset stk. 1 pligt til at yde hjælp efter lov om social
service, når denne kommune eller anden offentlig myndighed har medvirket til, at personen i en anden
kommune har fået ophold i boformer efter §§ 107-110 og 192 i lov om social service.
Stk. 10. Opstår der uenighed mellem to eller flere kommuner om, hvilken kommune der er en persons
opholdskommune, må den af de uenige kommuner, som personen har eller senest har haft
folkeregisteradresse i, fungere som opholdskommune, indtil det er afklaret, hvilken kommune der er
rette opholdskommune.
Ved afgørelse af hvilken kommune, der er opholdskommune kan der lægges vægt på flere momenter. Det
kan ikke angives udtømmende, hvad der kan lægges vægt på. Folkeregistertilmeldingen er et vigtigt
moment, men de faktiske forhold vejer tungere. Dette gælder særligt i forhold til hjemløse. Et
væsentligt moment er personens egne oplysninger, ikke mindst om hvor den pågældende har været, og
hvor den pågældende har mest lyst til at opholde sig. Der kan også lægges vægt på, hvor en person
senest har været i kontakt med offentlige myndigheder for at få hjælp eller få udbetalt ydelser.
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Peter Juul
•
•

CPR loven
§ 6. Kommunalbestyrelsen skal i CPR registrere enhver på dennes bopæl i
kommunen, hvis vedkommende efter kapitel 4-6 skal være registreret her i
landet. Ved bopæl forstås det sted (bolig), hvor en person regelmæssigt sover,
når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse,
sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele.

•

Stk. 4. Den hidtidige bopælskommune skal fortsat have registreret den, der
intet fast opholdssted har, men kommunalbestyrelsen skal registrere den
pågældende som fraflyttet den tidligere adresse. Kommunalbestyrelsen skal
med mellemrum tage sagen op for at vurdere, om der kan fastlægges en
bopæl eller et fast opholdssted.

•

D case som eksempel praktisk/folkeregister.dk
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Målgruppen husvilde hjemløse
•

Husvilde/boligløse SEL § 80:

•

Kommunalbestyrelsen skal anvise midlertidigt husly mod betaling,
hvis en enlig eller en familie er husvild. Betalingen må ikke overstige lejeværdien af den beboelse, der
anvises, eller den sædvanlige boligudgift på stedet for en enlig eller for en familie af denne størrelse.
VEJLEDNING: borgere, der har mistet deres bolig og står helt uden tag over hovedet. Boligproblemet skal
således være opstået akut og ikke været til at forudse. Bestemmelsen omfatter f.eks. borgere, hvis bolig
er brændt eller på anden måde ødelagt, og borgere, der bliver sat ud af deres bolig pga. huslejerestance,
ulovlig beboelse mv.

•

Hjemløse § 110:

•

•
•

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med
særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for
botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
168. Optagelse i en boform efter servicelovens § 110 kan ske ved direkte personlig henvendelse – det
såkaldte selvmøderprincip – eller ved henvisning fra offentlige myndigheder eller forvaltningsgrene,
herunder også andre tilsvarende boformer, selvom de ligger uden for kommunens eller regionens
geografiske område. Henvisning bør i så fald ske efter forudgående kontakt til boformen.
SAND – De hjemløses landsorganisation er en interesseorganisation for hjemløse, som består af lokale
SAND-udvalg og beboerråd på § 110-boformerne.
Hjemløshed er et flertydigt begreb, fordi det ofte relaterer sig til og falder sammen med en lang række
af andre problemer end blot manglen på en bolig. Alkohol- og stofmisbrug, blandingsmisbrug, psykisk
sygdom, vold, kriminalitet, ringe arbejdsmarkedstilknytning, manglende sociale netværk, et omflakkende
liv og rodløshed er blot nogle af de problemer, der hænger sammen med hjemløshed.
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Juridisk løftestang
•

Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne
lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.

•

SAND- De hjemløses Landsorganisation ønsker, på vegne af D, at klage over at B kommune ikke har
medtaget sagens faktiske omstændigheder samt at have truffet afgørelse på et uoplyst grundlag.
Modtag venligst denne klage samt supplerende oplysninger til en evt. revurdering.

•

Proportionalitetsprincippet

•

Proportionalitetsprincippet indebærer, at der skal være et rimeligt forhold mellem det passerede og
sagens udfald. Fx skal en sanktion over for en ansat stå i et rimeligt forhold til forseelsen. Der gælder
således et almindeligt forbud mod, at forvaltningen anvender mere indgribende foranstaltninger, hvis en
mindre indgribende er tilstrækkelig.
Helsingør kvitteringer contra social handleplan

•

•

RTL § 10 Officialprincippet.

Link til juridiske principper:
http://pav.perst.dk/Publikation/Forvaltningsret%20persondataloven%20mv/
Andre%20forvaltningsretlige%20grundsaetninger.aspx
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Juridisk løftestang
•

I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en
myndighed m.v., skal den pågældende myndighed m.v., når den mundtligt eller på anden måde bliver
bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af
betydning for sagens afgørelse, snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller
vurderingerne.

•

Klagevejledning FVL § 25: Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal,
når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans
og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog
ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

•

Værdispringsreglen FVL § 28 stk 3

•

Der er således i bestemmelsen i § 28, stk. 1, nr. 3, hjemmel til, at f.eks. en social myndighed får
mulighed for at afveje hensynet til offentlige interesser med hensynet til, at man gennem videregivelse
af disse rent private oplysninger skader muligheden for - generelt - at udføre sådant socialt arbejde, der
bygger på et tillidsforhold mellem den person, der skal have bistand, og den myndighed, der skal yde
denne bistand.
Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold er f.eks. oplysninger om race, religion og hudfarve,
om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysning om helbredsforhold,
væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler.

•

Notatpligt Forvaltningsloven FVL § 13.
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Socialpolitisk nærkamp, Evidens
•
•

Evidensskema ved bisidninger
SAND vil bruge evidensskemaet til at sætte politisk fokus på områder inden for den kommunale forvaltning eller
politiske scene, hvor der er behov for dialog og evt. forbedring.

•

Der må ikke være private eller personhenførbare oplysninger i skemaet. Skemaet udfyldes af bisidderen og meget
gerne i et samarbejde med borgeren.
Bisiddernes navne:
Bisidder for: Mand ( ) Kvinde ( )
Andet køn( )
Dato for første kontakt med borgeren:
Kommune/by:
Årsag til henvendelse:
Hvilke instanser har I været i kontakt med (kommune – herunder hvilken forvaltning, boform, sundhedsvæsen,
JobCenter eller lignende):

•
•
•
•
•
•

•

Frivillig anonym beretning fra borger (beskriv sagen kort):
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