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Sejeste SAND-hold til hjemløsekonference i Maribo. Mette og Veronika delte deres historier fra scenen og resten af holdet viste flaget, diskuterede borgerforslag, fortalte om SAND og om at være hjemløse. Foto: SAND

Ankestyrelsen afviser sag efter 4 år
4 år. Så længe har en hjemløs’ klage
over et forsorgshjem ligget i Ankestyrelsen. Nu har styrelsen afvist sagen,
med henvisning til, at det ikke er deres bord. Men hvis er det så?
AF ASK SVEJSTRUP,
SEKRETARIATSLEDER I SAND
”Ankestyrelsen er nogle røvhuller”,
sagde Michael tørt, da jeg overbragte ham nyheden om, at den klagesag
over en udsmidning fra et forsorgshjem for hjemløse, vi har hjulpet ham
med at lave og sende ind til Ankestyrelsen, efter 4 års sagsbehandlingstid
er blevet afvist af Ankestyrelsen. De
har ikke kompetencen til at træffe
afgørelsen, siger de. Med andre ord:
De er inkompetente.
Hvis vi spoler tiden 4 år tilbage, bliver
Michael smidt ud af et forsorgshjem i

Næstved fordi han forsvarede sig selv
mod en mand, der gik løs på ham
med en kniv. Der var ikke skyggen af
personale til stede. De havde nemlig
lukket sig inde i et kontor og ventede
på, at krigen var slut. Herefter blev
politi og ambulance tilkaldt. Manden med kniven tog politiet sig af.
Michael blev dagen efter smidt ud.
Det forstod han ingenting af hvorefter han ringede til SAND og bad om
hjælp til at klage over udsmidningen.
Det hjalp vi ham med. Og nu 4 år
efter har Ankestyrelsen så fundet
ud af, at de ikke ønsker at behandle sagen fordi de er inkompetente.
Det siger jo næsten sig selv, at det er
tilfældet. Når nogen tager 4 år om
noget, har de ganske givet ikke kompetencerne til det.
Problemet er, at Ankestyrelsen er
kvalificeret inkompetent. De bestem-

mer tilsyneladende selv hvor dumme
og umulige de kan og skal være. De
har det sidste ord at skulle have sagt.
Michael og andre hjemløse har ikke
andre steder at gå hen, når Ankestyrelsen afviser at hjælpe. Loven er ellers klokkeklar: Afgørelser om ind- og
udskrivninger, der træffes af lederen
på et herberg eller et forsorgshjem
(§ 110 boform) kan indbringes for
Ankestyrelsen (§ 166 i Serviceloven).
I vejledningen til loven understreges
det ligefrem at det også gælder udsmidninger: ”Det bemærkes, at en
bortvisning er en udskrivning og kan
derfor efter samme regler påklages
til Ankestyrelsen.” (Vejledning om
botilbud til voksne mm. punkt 191).
I deres brev til Michael skriver Ankestyrelsen tilmed, at det er helt med
på, at de iflg. vejledningen SKAL
behandle sagen. Alligevel vil de ikke
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behandle sagen. Det er uforståeligt,
at de kan tillade sig at være selvbestaltede dommere og krænke hjemløses retsfølelse på denne måde.
Først ved at lade sagen samle støv i
4 år og herefter helt åbenlyst at sige
”det er ikke vores bord” selvom alle
pile peger mod dem.
I deres brev til Michael skriver Ankestyrelen tilmed, at det er helt
med på at de iflg. vejledningen
SKAL behandle sagen. Alligevel
vil de ikke behandle sagen. Det er
uforståeligt at de kan tillade sig
at være selvbestaltede dommere
og krænke hjemløses retsfølelse
på denne måde.
I SAND – De hjemløses landsorganisation har vi i rigtig mange år sagt
til hjemløse, at de kan klage over
udsmidninger fra boformer, hvis de
synes de var uretfærdige. Når vi efterfølgende har fortalt dem, at sagsbehandlingstiden var ekstrem lang
og at det ikke ville ændre noget for
dem, men måske for andre der stod
i en lignende situation, har mange
betakket sig for at klage. De fik jo
alligevel ikke noget ud af det, lød det
med tydelig modløshed efterfulgt af
dybe suk. Derfor har vi heller ikke
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fået fastlagt en praksis på området.
Vi har ikke kommet tættere på hvad
man kan og må smide hjemløse ud
for.
Forsorgshjem og herberger for hjemløse er sat i verden for at rumme dem
som ingen andre kan rumme. De skal
give tag over hovedet, når alle andre
muligheder er brugt. Derfor har det
også været SAND magtpåliggende,
at få klarhed over hvad der er ret og
rimeligt, når det gælder udsmidninger. For selvfølgelig er hjemløse præget af mere end normale problemer
og kan derfor opføre sig urimeligt og
uhensigtsmæssigt, men der må vel
være grænser for hvor urimelig begrundelsen for en udsmidning fra et
forsorgshjem eller herberg har lov at
være. Der bør være en mulighed for
at få en anden instans til at vurdere
sagen…? Ja, ifølge loven – Nej, ifølge Ankestyrelsen.
Hvis ret og rimelighed stadig er begreber vi beskytter og hylder i Danmark, må nogen tage affære overfor
Ankestyrelsens uhyrligheder. Eller
skal Michaels tørre konstatering virkelig have lov til at være det sidste
ord i denne sag: ”Det er et lortesystem vi har i Danmark”.

I sol
og i sil…
… Her kommer
april! Og her
kommer SANDsiger! Men kun
hvis I sørger for
at dele jeres historier, billeder
og hvad I ellers
måtte støde på
derude.
Send det til Sofie
på 22470323 eller
sofie@sandudvalg.dk
Deadline for næste nummer er
25/4.

Mit navn er Anders og jeg skriver, da jeg ønsker give lidt feedback på nyhedsbrevet “Sandsiger”.
Jeg er selv hjemløs og læser derfor jævnligt nyhedsbrevet i egen kamp om overlevelse, hvorfor det er rimeligt jeg giver noget tilbage, så jeg på den måde forhåbentlig kan bidrage til at forbedre nyhedsbrevet.

Min ros og ris er baseret på det sidste nyhedsbrev jeg har læst. Det, med en forside historie med overskriften:
“2022 tegner lovende for hjemløse”. Dette bringer mig frem til mit første punkt. Nemlig, at der ikke findes
en dato og udgivelsesår noget sted i nyhedsbrevet. Det bør være standard, at dette findes evt. som kolofon.
Der bør læses korrektur på artiklerne, så man undgår stavefejl.
Med hensyn til layout og grafisk præsentation, vil jeg anbefale, at man begrænser sig til 2 eller maks. tre
forskellige typer (fonte). Det vil skabe et langt mere professionelt resultat.
Emnemæssigt indhold af artiklerne er helt i top. Det er relevant og det meste information er noget jeg ikke
vidste om. Det har derfor været til stor hjælp at læse nyhedsbrevet, da hjemløselivet har været en enorm
omvæltning for mig, der ydermere har stillet krav til min omstillings- og tilpasningsevne i hidtil uset omfang.
Med den nuværende situation i verden taget i betragtning, er det rimeligt at forvente, at dette ikke bliver
nemmere fremover, hvorfor jeg -og sikkert mange andre - fremover vil se til nyhedsbrevet “Sandsiger” for
indsigt i livet som hjemløs. Tak for det.
Med venlig hilsen Anders Hansen

HJEMLØSE DER FÅR BOLIG OG INGEN HJÆLP
Oplever det pt i Viborg Kommune. Det er helt grotesk, fordi jeg har fået en ældrebolig pga. ptsd + Lupus +
leddegigt. Fordi det er en ældrebolig, er Slagelse Kommune stadig min betalingskommune for alt, hvad der
er indenfor Serviceloven. Slagelse Kommune har givet carte blanche til hjælp til at få mig godt ind i boligen,
men der er ingen reel hjælp fra Viborg kommune. Bostøtterne må ingenting. Jeg har hverken seng eller
noget at hænge for vinduerne (Lupus medfører ekstrem lysfølsomhed + begge sygdomme medfører behov
for meget hvile). Min lupussygdom er pt i udbrud + jeg er i behandling på Skejby (kun Skejby + Riget kan
min kombi) med prednisolon + biologisk medicin, som virker immundæmpende. Pt er jeg i behandling med
penicillin for stafylokokker i et sår fra en biopsi. Det er iflg. lægerne livsfarligt at leve på gaden og risikabelt
at være på forsorgshjem.
Som nødløsning er jeg derfor på forsorgshjem. Herfra er der heller ikke rigtig hjælp med noget. De henviser
fx til at benytte mere end usikre beboer-pc’ere til fx betaling!!! Jeg har allerede skrevet opsigelsen af lejemålet (den nye ældrebolig, red.) og er på vej på gaden igen, men ved også, at mit forløb på Skejby så går fløjten
og at jeg risikerer at dø. Min sagsbehandler i Slagelse vil have, at jeg enten bliver hvor jeg er (i Jylland, red.)
eller hive mig hjem -dvs. til Toften i Slagelse. Men jeg orker ikke mere forsorgshjem og ”housing igen og
igen”- spareøvelser ( - der er flere her, hvor de er på både tredje og fjerde omgang).
Men regn lige på, hvor meget møbler, udstyr, vaskemaskine / køleskabe, kørsel og praktisk hjælp man kan
få for bare to ugers §110-takst???
Så vidt jeg har fået at vide, er der hverken gademedarbejdere/gadesygeplejersker i Viborg osv.
Overlægen på Reumatologisk Afdeling har sagt og skrevet, at det er vigtigt at jeg bor i Region Midt fordi
det er vigtigt, at Skejby kan følge udviklingen med mine sygdomme. Derfor søgte - og fik - jeg ældrebolig i
Viborg.
Jeg skulle både have hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske - men jeg har vist ikke engang en sagsbehandler i Viborg.
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Skrevet af anonym

HJÆLP SAND!
Er du beboer på et herberg
og har du modtaget en husorden/husregler, fra stedet?
SAND - De hjemløses landsorganisation og Maja Løvbjerg
Hansen fra Stenbroens jurister vil rigtig gerne se dem.
Så tag et billede og send dem
til mig på sara@sandudvalg.
dk eller send en sms med
dem på 92 82 31 11
På forhånd tak for hjælpen!
Mvh.
Sara Thormar, jurist i SAND
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Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg
Brogården, Abelonelundvej 40, Middelfart

Sofie, tlf. 22470323
SAND, 89937060

MAJ
For mere info om Den Udsatte Festival besøg Facebook-siden http://www.facebook.com/denudsattefestival
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11-17
11-17
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11-17

Aarhus, Grimhøjgård
Fredericia, Fredericia Forenede Fodboldklubber
Odense, Munke Mose
København, Valbyparken, Etiketpladsen
Vordingborg, Iselingehallen
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