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Juridisk Oplæg
- af juridisk konsulent
Sara Thormar

Juridisk oplæg
➢ I SAND hjælper vi primært inden for social- og beskæftigelseslovgivningen.
➢ Her er vi ofte bisiddere og i visse sager kan Nancy og jeg agere
partsrepræsentant.
➢ Men vi har også hjulpet i flere sager om bankkonto, hævekort,
folkeregisteradresse, lejeret og nemid.

➢ Gæld og strafferet vejleder vi også om, men kan ikke, som udgangspunkt
hjælpe i disse sager og henviser til andre organisationer med den kompetence.
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•

Hvorfor er det så, så vigtigt, at vi gør noget på det her område?
–

Fordi udsatte og hjemløse har utrolig mange rettigheder som de ikke
kender til.

–

Vi får ikke indført eller ændret en praksis hvis vi ikke klager!
• Fordi vores klageretlige system er opbygget sådan at selve
fastsættelsen af hvordan lovgivningen skal anvendes i praksis, ligger
hos Ankestyrelsen(social- og beskæftigelseslovgivning)

•

SÅ KLAG ALTID – HELE TIDEN ☺

•

Udover det kan vi kigge lidt på Ankestyrelsens Danmarkskort!
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• I dag vil fokus være på 2 områder som vi tit støder på massive
problemer:

– Herbergsområdet
– Beskæftigelsesområdet (kontanthjælp- og uddannelseshjælp,
integrationsydelse)
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•

Servicelovens § 110 er bestemmelsen som man har mulighed for at blive
indskrevet på et herberg, efter:
• § 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.
• Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra
offentlige myndigheder.
• Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse og udskrivning.
• Stk. 4. Boformer efter stk. 1 skal senest 3 hverdage efter afgørelse om optagelse i boformen give
en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har pligt til at yde hjælp efter
denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
• Stk. 5. Boformer efter stk. 1 skal så vidt muligt inden udskrivning fra boformen, dog senest 3
hverdage herefter, give en orientering herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, der har
pligt til at yde hjælp efter denne lov, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område.
• Stk. 6. Orienteringerne efter stk. 4 og 5 skal som minimum indeholde personens navn og cprnummer samt dato og begrundelse for henholdsvis optagelsen og udskrivningen.
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•

Betingelser for at være omfattet af målgruppen:
–

Du skal have særlige sociale problemer(misbrug, psykisk mv.)

–

Du skal ikke kunne opholde dig i egen bolig (vigtigt ift. funktionelt
hjemløse)

–

Du skal have behov for et botilbud

–

Du skal have behov for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og
efterfølgende hjælp
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•

Servicelovens § 110 fortsat:
–

Stk. 2: optagelse kan ske ved egen henvendelse eller henvisning

–

Stk. 3: lederen træffer afgørelse om ind- og udskrivning
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•

Hvis du ikke bliver optaget på herberget eller bliver udskrevet, kan du klage:
–

Det fremgår af servicelovens § 166:

§ 166. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan, medmindre andet
er fastsat i denne lov eller i lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område, indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område.
Stk. 2. Afgørelser efter § 109, stk. 3, og § 110, stk. 3, der træffes af lederen af
boformen, kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område.
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•

Myndigheden der har truffet afgørelsen har dog pligt til at genvurdere efter
retssikkerhedslovens § 66:

• § 66. Inden en klage behandles, skal den myndighed, som har truffet afgørelsen,
vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Derfor skal
en klage først afleveres til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Er en afgørelse
truffet efter bemyndigelse, jf. § 9, stk. 11, skal klagen sendes til og vurderes af den
kommune, der efter § 9, stk. 7 eller 9, eller § 9 a, stk. 7, har pligt til at yde hjælp efter
lov om social service.
• Stk. 2. Kan myndigheden ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelse
for afgørelsen og genvurderingen videre til klageinstansen. Social- og ældreministeren
kan fastsætte regler om, at myndigheden skal benytte et særligt skema som led i
genvurderingen. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.
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Serviceloven fortsat
•

Yderligere er der en afledt rettighed som man kan gøre brug af på
herbergsområdet

–

Det er retssikkerhedens § 72 om opsættende virkning

§ 72. Klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning, jf. dog stk. 2-6.
Stk. 2. Klage efter §§ 166 eller 167 i lov om social service over afgørelser om hjemgivelse og
hjemgivelsesperiode efter § 68, stk. 2, i lov om social service og afgørelser om valg af
anbringelsessted efter § 68 b, stk. 1, i lov om social service har opsættende virkning. Hvis særlige
forhold gør det påkrævet, træffer kommunalbestyrelsen samtidig med afgørelse om valg af
anbringelsessted eller ændret anbringelsessted afgørelse om at iværksætte afgørelsen straks.
Afgørelsen om, at en afgørelse iværksættes straks, kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed.
Stk. 3. Klage over en afgørelse om, at anbringelse uden for hjemmet ikke skal opretholdes, jf. § 76,
stk. 3, nr. 1, og § 76 a, stk. 2, i lov om social service, har opsættende virkning.
Stk. 4. Ankestyrelsen kan efter begæring tillægge en klage over en afgørelse om botilbud efter
kapitel 20 i lov om social service opsættende virkning.
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•

Ved udskrivning kan man anmode om at ens klage tillægges opsættende
virkning.

•

Det betyder at herberget skal tage stilling til om du kan blive til Ankestyrelsen
har truffet afgørelse.

•

Den kan ikke anvendes hvis man er smidt ud på baggrund af en overtrædelse
af husreglerne, hvilket en ny principafgørelse 3-22 fastlægger, MEN….

•

Herbergerne har ofte husregler der overskrider reglerne for hvilke ting der kan
indskrives i som en husregel.

•

Og hvad er forskellen på en udskrivning efter serviceloven og en bortvisning på
baggrund af en overtrædelse af husreglerne?
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•

Har nogen af jer fået at vide på et herberg at I skal tage i mod madordningen
og at der ikke kan fritages for måltider?

–
•

Har nogen opdaget at der ofte i velkomstpjecen er skrevet at det forventes at
man hjælper med oprydning og rengøring, som et pædagogisk element.

–

•

Dette står ofte ikke nogen steder men er noget man får at vide mundtligt

Konsekvensen hvis man ikke kan, at man bliver udskrevet med argumentet
om at borgeren kræver mere hjælp end de kan tilbyde på herberget.

Har nogen af jer prøvet at blive smidt ud med beskyldninger om at være fx
truende, voldelig eller
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•

Hvis I oplever at blive udskrevet/bortvist og herberget mener at det ligger
inden for husreglerne og at de dermed ikke er forpligtet til at træffe afgørelse
så kontakt endelig mig. Jeg vil så vidt muligt forsøge at hjælpe med at få den
videre i systemet.

•

OG HUSK ALTID SELV AT KLAGE OGSÅ!!!!! Meget vigtigt.
–

Hvorfor er det vigtigt?
• Fordi vi kun kan ændre tingene ved at klage og derved få lavet
principafgørelser som kan fastlægge praksis på området.
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•

Vores store problem ift. de her ansøgninger om uddannelses- eller
kontanthjælp, er:

–

At borgerne bliver vendt i døren og ikke får lov at ansøge

–

At borgerne bliver erklæret uddannelses- eller jobparate selvom alt andet
i livet sejler

–

At borgerne bliver sanktioneret selvom de ikke kommer tættere på
arbejdsmarkedet som er en af de grundlæggende forudsætninger der for
at kunne sanktionere lovligt.
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•

Lov om aktiv socialpolitik(aktivloven eller LAS) regulere end række vigtige
bestemmelser som vi benytter rigtig tit:

•

§ 11: Kommunen yder hjælp i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp.
Integrationsydelse mv.
• Betingelser:
1. ansøger skal have været ude for ændringer i sine forhold fx
arbejdsløshed, sygdom mv.
2. Ændringerne skal bevirke at borgeren ikke kan skaffe det nødvendige til
egen eller familiens forsørgelse
3. Behovet må ikke kunne dækkes gennem andre ydelser
4. For at kunne modtage kontanthjælp skal borgere have opholdt sig i Riget
Danmark de seneste 9 ud af 10 år.

•

Hvis opholdskravet ikke er opfyldt modtages integrationsydelse efter § 22.
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•

Klagebestemmelser:

•

Lov om aktiv socialpolitik:

• § 98. Kommunens afgørelser efter denne lov bortset fra afgørelser om ydelser efter
kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling af disse ydelser, jf. § 95, kan indbringes for
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, jf. § 59 a i lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område. Tilsvarende gælder for Udbetaling Danmarks afgørelser om
hjælp efter § 25 b, stk. 6 og 7, § 25 c, § 25 e og § 34, stk. 6, 2. pkt.
• Stk. 2. Kommunens afgørelser om ydelser efter kapitel 10 og 10 a og tilbagebetaling
af disse ydelser, jf. § 95, kan indbringes for Ankestyrelsen efter kapitel 10 i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område.
• Stk. 3. Udbetaling Danmarks afgørelser om hjælp efter §§ 6 og 85 a og tilbagebetaling
af hjælpen efter § 95 kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. § 64 a i lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område.
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•

Pligt til at genvurdere
–

Retssikkerhedsloven

• § 66. Inden en klage behandles, skal den myndighed, som har truffet afgørelsen,
vurdere, om der er grundlag for at give klageren helt eller delvist medhold. Derfor skal
en klage først afleveres til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Er en afgørelse
truffet efter bemyndigelse, jf. § 9, stk. 11, skal klagen sendes til og vurderes af den
kommune, der efter § 9, stk. 7 eller 9, eller § 9 a, stk. 7, har pligt til at yde hjælp efter
lov om social service.
• Stk. 2. Kan myndigheden ikke give klageren medhold, sendes klagen med begrundelse
for afgørelsen og genvurderingen videre til klageinstansen. Social- og ældreministeren
kan fastsætte regler om, at myndigheden skal benytte et særligt skema som led i
genvurderingen. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.
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•

Er du nogensinde blevet vendt i døren med oplysning om at det kunne du ikke
få hjælp til?

•

Er du nogensinde blevet sanktioneret fordi du ikke kunne opfylde kravene til
møder og andet?

•

HUSK DET………… KLAG ☺
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TAK FOR I DAG
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