Antallet af udsættelser fra boliger eksploderer og endnu en gang går det ud over de
allersvageste
Udsatterådet i København slår alarm: Antallet af udsættelser er
steget med 82% indenfor de sidste fire år, og i 2010 blev næsten
800 familier sat på gaden. Årsagerne er stigende fattigdom,
tilbageholdelse af sociale ydelser og manglende opfølgning fra de
sociale myndigheder.
Den sociale servicelov og andre love giver sagsbehandlerne i kommunen gode muligheder for at imødegå
udsættelser, men medarbejdernes kendskab til lovgivningen er ikke godt nok, og samtidig er de så hårdt
presset i dagligdagen, at de svageste borgere slet ikke får den sagsbehandling, de har krav på.
At antallet af sager netop eksploderer nu hænger også sammen med, at mange kontanthjælpsmodtagere
oplever at blive trukket i ydelsen, fordi de ikke kan leve op til myndighedernes krav om fremmøde eller at
deltage i en mere eller mindre relevant beskæftigelsesindsats.
- Man tager slet ikke hensyn til, at mange borgere på de laveste ydelser er stærkt svækket af fysiske eller
psykiske problemer, herunder misbrug og andet der gør det svært at overholde aftaler, siger formand for
Udsatterådet i Københavns kommune, Preben Brandt. At sanktionerne så fører til, at huslejen ikke bliver
betalt, og udsættelsen bliver uundgåelig fører kun til yderligere udgifter for det offentlige og stigende
forarmelse af de udsatte borgere.
Udsatterådet i København er fortørnet over, at manglende ressourcer på socialkontorerne betyder, at
sagsbehandlingen i mange tilfælde ikke gennemføres efter loven.
Udsatterådet er derfor i gang med at udarbejde en let tilgængelig brochure, der beskriver de muligheder, der
rent faktisk er for at undgå udsættelserne. Brochuren skal distribueres både til de borgere, der trues af
udsættelse og til medarbejderne i kommunen, der skal hjælpe borgere, der er udsatte. I mellemtiden
opfordrer Udsatterådet de frivillige organisationer til at hjælpe de borgere, der er i klemme, med at komme
gennem det kommunale bureaukrati og få opfyldt deres rettigheder.
Yderligere informationer:
Formanden for Udsatterådet i København, Preben Brandt - telefon 40 28 21 86
Medlem af Udsatterådet i København, Torben Larsen - telefon 40 41 44 43

