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SAND - De hjemløses Landsorganisation har modtaget nedenstående udkast til høring.
Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område (fastsættelse af serviceniveauer, inddragelse af faglige og
økonomiske hensyn, refusion for særligt dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af
juridiske sagkyndige i de sociale nævn)

SAND skal på vegne af de hjemløse takke for, at denne udsatte gruppe bliver hørt, men samtidig må vi nok
også konstatere, at der formentlig ikke vil være mulighed for de store ændringer, da størstedelen af
ændringsforslaget indgår i den allerede indgåede aftale for kommunernes økonomi for 2012
I de fremsatte ændringsforslag, er der 3 punkter, som vi kan forholde os til, da de øvrige ikke umiddelbart
berører nuværende og tidligere hjemløses situation.
1. Præcisering af, at afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn
Vi er naturligvis meget enige i, at afgørelser skal træffes efter loven, men vi er meget bekymrede
over at give ”grønt lys” for, at afgørelser legalt skal skulle kunne træffes på baggrund af økonomiske
overvejelser.
Vi har desværre allerede på nuværende tidspunkt en del triste erfaringer med, at kommuner mere
eller mindre skjult, træffer afgørelser, hvor det i virkeligheden handler om, at værne om
kommunekassen. Det er vor klare opfattelse, at afgørelser alene skal træffes på baggrund af faglige
hensyn.
2. Præcisering af, at kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer kan fastsætte lokalpolitiske
serviceniveauer
SAND ser med stor bekymring på, at man nu vil legitimere brugen af lokalpolitiske serviceniveauer.
Hjemløses problemer er oftest meget komplekse og det vil være til stor skade for løsningen af disse
problemer, at man ensretter eller standardiserer hjælp og løsningsmuligheder. Tværtimod er der god
grund til, at den enkelte sagsbehandler har fri mulighed for at finde den / de rigtige handlemuligheder
for den enkelte.
Der kan muligvis være grund til at man i kommunerne - på flere områder - kan profitere af
standardiserede løsninger, men med de erfaringer vi har i SAND, kan man ikke lægge kommunale

standarder over løsningen af hjemløses problemer. Tværtimod kræver den vellykkede
sagsbehandling en individuel løsning, hvor mange forskellige aktører inddrages.
3. En styrkelse af den juridiske ekspertise i de sociale nævn.
SAND kan kun støtte, at den juridiske ekspertise i de sociale nævn styrkes. Hvis dette også
medfører en tilførsel af personaleressourcer, vil det kunne blive en tiltrængt styrkelse af
retssikkerheden og nedsættelse af den helt urimelig lange sagsbehandlingstid.
På hjemløseområdet ligger der kun få kvalificerede afgørelser fra de sociale nævn og praktisk taget
ingen principielle afgørelser fra ankestyrelsen.
Årsagen hertil skal ses i lyset af, at sagsbehandlingstiden efterhånden ligger tæt ved et halvt år, så
hjemløse på forhånd opgiver, idet de på tidspunktet, hvor en afgørelse træffes, ofte befinder sig et
helt andet sted - fysisk og psykisk.
Vi vil derfor med stor glæde se frem til denne styrkelse af de sociale nævn.
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