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Høringssvar over udkast til vejledning om botilbud mv. til voksne
SAND- De hjemløses Landsorganisation skal hermed takke for det fremsendte høringsmateriale.
SAND nævner indledningsvis, at det er en omfattende vejledning, hvor mange af vejledningens afsnit
skal ses i sammenhæng med hinanden. Vi svarer på essensen af vejledningen uden stillingstagen til
detaljerne i de enkelte afsnit.
Det glæder SAND, at man tydeligt kan læse i vejledningen, at kommunerne har både redskaberne og
bygningsmassen, til at visitere sårbare unge til tryg havn, som beskrevet i de indledende kapitler i
udkastet til vejledningen.
Tydelig vejledning er retnings- og handlingsanvisende, for alle aktørers indsatser.
Som beskrevet i kapitlerne omkring almene ældre boliger, almene plejeboliger samt almene
bofællesskaber, er den sociale indsats på voksenområdet altafgørende for en god sammenhængende
social indsats på tværs af aktører.
SAND frygter dog, at unge med betydelige og varige psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, der
får støtte via ovennævnte kapitler, ikke modtager samme omfattende og kvalificerede
socialpædagogiske støtte som på traditionelle bosteder jf. SEL § 108. Vi har gennem flere år set en
stigende tendens til at kommunerne fravælger at oprette § 108 tilbud til trods for et stort behov for
pladserne og i stedet spiser målgruppen af med fagligt ringere tilbud med en lavere grad af tilsyn.
De Sociale tilsyn fører opsyn med plejeboligerne mv. til udsatte unge, og man må derfor antage, at
tilsynet hjemles i Socialtilsynsbekendtgørelsen, hvilket indbefatter at ”kvalitetsmodellen” derved holdes i
hu. Men det står ikke lysende klart beskrevet i vejledningen!
I tilfælde af fraflytning, udsmidning eller viderevisitering fra plejeboligerne mv. til andet tilbud eller bolig
er det SANDs klare holdning, at De sociale tilsyn ligeledes bør kvalitetssikre denne del af området, og
lade det indgå i tilsynsrapporten.
Startboliger til unge er relevante at nævne i samme forbindelse. SAND er bekendt med, at det er
kommunerne, der fører tilsyn med startboliger, samt at det er bygningsejerne, der leverer boligstøtte.
Det samme gælder inklusionsboliger. Det står også tydeligt beskrevet, at boligstøtten fra den sociale
vicevært, ikke kan erstatte bistand efter Serviceloven.
Derfor finder SAND det beklageligt, at det i vejledningen står beskrevet, at kommunen i en vis forstand
fører opsyn med sig selv.
SAND er naturligvis fortrøstningsfulde omkring at kommunerne yder den nødvendige bistand til de unge
mennesker, samt at de sociale viceværter yder en god socialfaglig indsats!
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Men vi anbefaler på det kraftigste, at de Sociale tilsyn varetager det uvildige tilsyn med kommunernes
ydelser efter Serviceloven. Derved sikres de unges rettigheder bedst muligt.
Angående Afsnit III omkring botilbud efter Servicelovens kapitel 20 finder SAND det værd at nævne:
Det bør være tydeligt beskrevet, at kommunerne altid bør orientere borgere, mundtligt såvel som
skriftligt om deres muligheder inden for fritvalgsreglerne i overgange fra botilbud inden for Serviceloven.
Herunder tilbud efter Serviceloven § 110 § 108 samt § 108 a.
I de tilfælde kommunerne ved, at de ikke kan overholde deres forsyningsforpligtelse, bør borgerens
retligheder altid blive skriftligt formidlet.
Hvis borgeren vurderes ”ikke digitalt parat” bør kommunerne altid være sin udvidede
vejledningsforpligtigelse bevidst. Borgerne skal efter bedste evne, altid være bevidst om deres mulighed
for at få et tilbud i en anden kommune. Hvilket SAND betvivler, er nuværende praksis hos enkelte
kommuner!
At forsorgshjem jf. § 110 i Serviceloven ALTID bør tilbyde en skriftelig begrundelse for henvisning samt
bortvisning fra tilbuddet.
At forstandere på landets forsorgshjem, sikrer, at beboerne vejledes om muligheden for at dispensere
for 4 ugers klagefrist, såfremt man måtte have særlige grunde til at overskride klagefristen.
At det bør præciseres i vejledningen, at forsorgshjem er forpligtede til at efterleve samme
forvaltningsmæssige regler som kommunerne følger.
Derved bør muligheden for at få ”opsættende virkning” og sin udsmidning behandlet hos Ankestyrelsen
blive videreformidlet både skrifteligt og mundtligt.
At en plakat/infoskærm løbende holder borgere ajour inden for deres rettigheder. Derved tages der altid
forbehold for beboernes sammensatte problemstillinger i retssikkerhedens tegn.
Det er SAND magtpålæggende at nævne husvilde problematikken som beskrevet i vejledningens kapitel
13 omkring husvilde jf. Servicelovens § 80.
Mange husvilde forbliver ikke husvilde. De udvikler i mange tilfælde nedsat psykisk funktionsdygtighed
og bliver på tragisk vis i målgruppen for servicelovens § 110 efter en relativ kort periode. I Vejledningen
beskrives, at borgere der er tilmeldt en c/o adresse ikke umiddelbart er omfattet af bestemmelsen.
Umiddelbart. Et interessant ordvalg!
I SANDs optik bør det dække over borgere med sammensatte og komplekse problemstillinger og derved
bør kommunerne, forinden en indsats efter Servicelovens § 80 sikre sig at borgernes behov for en
indsats efter Servicelovens § 81 er overholdt. Kommunerne kunne f.eks. tilbyde at udarbejde en Social
handleplan jf. SEL §141 for derved at være forvisset om at de har overholdt officialprincippet.
Det er glædeligt, at der i ”Vejledning om botilbud mv. til voksne” findes mange juridiske muligheder for
kommunerne til at efterleve deres forsyningsforpligtelse i et samspil med boligorganisationerne.
Derudover finder SAND det prisværdigt, at vejledningen tydeligt beskriver borgernes mulighed for tilbud i
andre kommuner, hvis forsyningsforpligtelsen i handle- og betalingskommunen ikke kan opretholdes.
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Tilbuddenes og fagpersoners indsats, upåagtet af lovgivning, bør altid sikres et uvildigt tilsyn og man bør
altid tage hensyn til borgernes kompetencer og ressourcer i forbindelse med klageret.
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