29-11-2016
Klage på vegne af x
SAND- De hjemløses Landsorganisation, klager hermed over
jobcenter Frederiksbergs afgørelse, om at sanktionere x grundet
manglende tilmelding på jobnet. SAND er fremadrettet
partsrepræsentant for x og samtykkeerklæring er vedhæftet denne
skrivelse.
SAND klager over at Jobcenter Frederiksberg har truffet afgørelse på
et uoplyst grundlag jf. Retssikkerhedsloven § 10.
x er i skrivende stund hjemløs og bor på herberget x på
Frederiksberg. x har levet et omtumlet liv siden barndommen og blev
hjemløs for første gang som 13 årig. x har haft et misbrug af hash
som han i skrivende stund arbejder indædt på at nedsætte. x forsøger
derudover at genetablere kontakt til sit netværk og hans to små børn,
samtidig med at personalet på x arbejder med at forøge kompetencer
inden for almindelig dagligdags livsførelse. SAND vil anbefale
Jobcenter Frederiksberg at indhente tilstrækkeligt med oplysninger
via opholdsplanen som udarbejdes på Lindevangen.
x har grundet sit omtumlede liv ikke haft ressourcer og kompetencer
til at udvise rettidig omhu ved at tilmelde sig som aktivt jobsøgende
på jobnet.
x har ikke haft fast adresse og derved ikke haft hverken
sygesikringskort og nem id. Derfor har x ikke haft mulighed for at
benytte digitale løsninger, såsom jobnet.
Undertegnede, har via sine samtaler med x, afdækket at x har
omfattende sociale problematikker, hvilket man bør tage ind i sine
overvejsler om målgruppe tilknytning. x ønsker at indgå på
arbejdsmarkedet, på sigt, men vurderer selv, at han i skrivende stund
ikke er parat til beskæftigelses eller uddannelsesrettede aktiviteter.
Dette har x efter eget udsagn også fortalt medarbejderne i
Frederiksberg Jobcenter. Dette kan beklageligvis ikke læses ud fra
de tilsendte sagsakter!
Denne konklusion er Aalborg jobcenter også kommet til og har
tidligere vurderet, at sanktioneringer, på ingen måde bringer x
tættere på arbejdsmarkedet.
SAND tillader sig at indsætte principafgørelse fra Ankestyrelsen
omkring sanktioner til hjemløse:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167296
Kommunen skal også vurdere, om der er andre forhold end de
udtrykkeligt nævnte, der kan begrunde, at borgeren ikke skal have en

sanktion. Det kan f.eks. være svær psykisk sygdom, hjemløshed eller
misbrugsproblemer.
Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om sanktionen i den
konkrete situation vil fremme borgerens rådighed for arbejde eller
uddannelse. Hvis det ikke er tilfældet, skal borgeren ikke have en
sanktion.
SAND påpeger derudover Jobcenterets ansvar for at udtømme alle
rimelige muligheder for at komme i kontakt med borgere forinden
der træffes afgørelse om sanktion. Jobcenter Frederiksberg har været
bevidst om x´s ophold på herberg i Frederiksberg kommune. SAND
har kontaktet personalet på herberget, som beklageligvis IKKE har
været i dialog med sagsbehandler fra Jobcenter.
SAND håber, på vegne af x, at Frederiksberg Jobcenter vil revurdere
nuværende og tidligere sanktioner på baggrund af de tilsendte
supplerende oplysninger.
Afsluttende skal det bemærkes at x vil få udbetalt 476 kroner
d. 01-12-2017 hvilket vil bevirke, at han ikke har økonomi til at
betale for sit ophold på herberget og derved risikerer at blive
gadesover i vinterhalvåret, som på ingen måde vil bringe ham tættere
på arbejdsmarkedet. Tværtimod!
SAND anmoder på vegne af x, om at nuværende og tidligere
sanktioner revurderes, og kontanthjælpen betales med
tilbagevirkende kraft.
Såfremt denne klage giver anledning til kommentarer eller
spørgsmål skal man være velkommen til at kontakte undertegnede
via nedenstående oplysninger.
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