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Høringsvar fra SAND – De hjemløses Landsorganisation:
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og
forskellige andre love (Betalings- og handlekommune ved ophold i veterantilbud m.v.).
Vi skal hermed takke for det tilsendte lovforslag og understrege, at vi finder det er meget vigtigt,
at hjemvendte soldater behandles skånsomt og på bedst mulige måde.
Vi har i hjemløseregi kendskab til adskillige veteraner, som i mangel på bedre søger ind på
hjemløseområdet eller helt isolerer sig i f.eks. skove.
På den baggrund kan vi kun bifalde et forsøg på, at der skabes lidt mere klarhed over tilbud til
veteraner og specielt kommunernes forpligtelser i forhold til opholdskommune,
betalingskommune og handlekommune.
Når vi nævner det sidste, så skyldes det, at vi i forhold til hjemløse, ofte oplever borgerne som
bliver kastebold mellem kommunerne – uanset de gældende regler. Dette kan måske også gøre sig
gældende i forhold til veteraner, selvom der i det fremsendte lovforslag er en mindre præcisering
af reglerne.
Det er vor opfattelse, at hjemløse borgere og veteraner skal have hjælp der hvor de befinder sig
og at refusionsproblemer ikke bør vedrøre borgerne. Det er og bliver en mellemkommunal opgave
!
Vi har en del er dårlige erfaringer, hvor borgere enten bliver stavnsbundet eller kastebold og vi
mener derfor, at der er et behov for at undersøge og vurdere om Retssikkerhedslovens
bestemmelser sikrer at kommunernes indbyrdes forhold ikke påvirker svage borgere – herunder
veteraner.
Vi har ikke yderligere kommentarer i relation til det fremsendte lovforslag, andet end at vi atter
må understrege, at det ultimativt må være borgernes – og i denne sammenhæng veteranernes
behov, der kommer foran kommunernes behov for refusionstænkning.
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