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Til satspuljeordførerne

Vedr. regeringens forslag om afskaffelse af varigt særtilskud til
Københavns Kommune

Kære satspuljeordførere
Vi skriver til jer pga. Social- og Indenrigsminister Karen Ellemanns
forslag om at trække det varige storbytilskud til Københavns
Kommune tilbage, for derpå at uddele dem som almindelige
satspuljemidler.
Et forslag som vi i Udsatterådet i Københavns Kommune mildest talt
er meget bekymrede over!
Københavns Kommune er i den grad præget af at være storby, også i
den henseende at byen rummer en betydelig andel af landets samlede
stofmisbrugere, hjemløse, sindslidende, udsatte grønlændere,
mennesker i prostitution og på anden vis udsatte borgere. Der er både
tale om indenbys borgere, der bl.a. ender i udsathed som følge af
storbyens mange risikobetonede muligheder, og udenbys borgere, der
søger til byen i håb om et bedre og lettere liv – hvad enten det er som
misbruger, hjemløs eller på anden vis udsat.
Det varige driftstilskud, som Københavns Kommune har modtaget
siden 2003, har sikret et utal af indsatser for byens – og andre byers –
allermest udsatte borgere, hvilke vi i Udsatterådet er overbeviste om,
at vi ikke kan undvære. Tilskuddet har blandt andet sikret en varig og
insisterende opsøgende indsats på gadeplan, som betyder, at også de
allermest udsatte borgere modtager støtte og vejledning i hvor,
hvornår og hvordan, de kan få hjælp. Tilskuddet har også finansieret
dele af herbergsindsatsen, stofmisbrugsbehandlingen og forskellige
støtteindsatser til særligt udsatte borgere i botilbud, skæve boliger
mm.
Udsatterådets medlemmer har alle personlig og/eller faglig erfaring
med udsatteområdet i København, og kan med garanti sige, at en
lukning af de mange tilbud og indsatser som det varige tilskud
finansierer, vil have katastrofale konsekvenser for byens udsatte
borgere specifikt såvel som byen generelt.
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En konsekvens af tilskuddet vil blandt andet være langt flere
gadehjemløse, mere og også mere massivt stofmisbrug blandt byens
borgere, hvilket også vil kunne ses på gadeplan i form af (endnu mere)
synligt misbrug, kriminalitet og øget utryghed blandt både udsatte og
ikke-udsatte borgere. I forhold til det opsøgende arbejde der vil
reduceres betydeligt som følge af afskaffelsen af det varige tilskud, vil
det naturligvis have som konsekvens, at mange udsatte borgere ikke
får den tidlige hjælp og støtte, som de har behov for og ret til, og som
kan modvirke yderligere social deroute. Det er derfor Udsatterådets
overbevisning, at en afskaffelse vil påvirke udviklingen i antal af
udsatte borgere og grad af udsathed meget negativt. På sigt vil det
betyde et endnu større finansieringsbehov.
Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til, at I i satspuljekredsen ikke
vedtager Social- og Indenrigsministerens forslag om at fjerne de 57,8
mio. kr. i varigt tilskud til Københavns Kommune.
Vi står gerne til rådighed for eventuel uddybning af vores
bekymringer.

På vegne af Udsatterådet i Københavns Kommune
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