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Covid 19 har i perioden forsat sat begrænsninger for at mødes fysisk og for afholdelse af planlagte
konferencer. Møder på Zoom og webinarer er blevet hverdag.

I to omgange måtte det planlagte heldagsmøde om ”Nye børnelove i svøb” aflyses, men tredje gang
lykkedes det. Regeringens udspil ”Børnene først” så dagens lys i februar. Forslaget giver børnene
flere rettigheder og socialrådgiverne flere pligter, men det er ikke i sig selv nok til at sikre børnene
et trygt og stabilt liv. Det kræver kvalitet i både anbringelserne og sagsbehandlingen. Der lægges
fortsat op til flere tvangsfjernelser og tvangsadoptioner trods omfattende protester fra forskere og
fagfolk, der påpeger, at der ikke er viden om virkningerne. Samtidig er den nødvendige styrkelse af
den forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og deres familier fraværende. Der lægges op til
at holde særligt øje med familier, hvor der er risiko for at påvirke børnene med skæve værdier og
dermed med snævre kriterier for, hvordan man er familie med de rigtige formodentlig især danske
værdier. Heldagsmødet pegede bl.a. på, at der er brug for

- Opgør med børnefattigdom
- Styrkelse af det forebyggende arbejde med tværfaglige indsatser
- Bedre rammer for tidlig indsats

Udvalget har afholdt zoom-møde om input til det boligpolitiske program, hvor der bl.a. blev gjort
opmærksom på,

- at der er behov for boliger, der tilgodeser de særlige behov som mennesker med handicap
har med hensyn til tilgængelighed og funktionalitet: særlige behov som følge af
handicappet, hjælpere døgnet rundt kræver større boliger og elevatorer giver mere frit valg.

- at det kan overvejes at se på reglerne for tildelingen og reguleringen af disse ydelser.
- at loftet over kontanthjælpen er med til at presse de socialt mest udsatte ganske alvorligt og

udhule boligsikringen/ydelsen. Det må øjeblikkelig afskaffes.
- at flere klubværelser er en god mulighed for unge boligsøgende, fordi der ikke er tilknyttet

studiekrav hertil og man kan blive boende
- at støtten til det boligsociale arbejde skal fastholdes: boligrådgiver, sociale viceværter,

samarbejde med lokalområdets øvrige institutioner, fritids- og lommepengejob,
netværksmødre, støtte til fælleskabsaktiviteter mm.

- at udbrede den særlige bolig deleordning for udsatte unge med tilknyttet mentor, som findes
i Københavns Kommune.

- at der er brug for særlig opmærksomhed på boliganvisning af asylansøgere og flygtninge.
- at ghettolovgivningen også skaber problemer for mennesker med psykiske problemer m.m.,

som har fået vanskeligere ved at få en bolig i det almene byggeri, fordi der er ekstraordinært
fokus på beskæftigelse.

Socialpolitisk udvalg er også blev bedt om at forholde sig til udspil vedr. landdistrikterne og
småøerne. Der er betydelige problemer med sagsbehandlingen i kommunerne og derfor vil det være
en god ide at fremhæve, at Enhedslisten vil være garant for retssikkerhed og god forvaltningsskik
og støtte etablering af lokal borgerrådgivning og whistleblowerordning.

Socialpolitisk udvalg har desuden stået for workshop med titlen profitten ud af velfærden på det
seneste kommunalpolitiske træf. Stadig flere og større velfærdskoncerner byder sig nu til og
trækker via sindrige konstruktioner profit ud af velfærden. Det sker gennem pres på de ansattes løn
og arbejdsvilkår og ringere normeringer, høje huslejer til egne udlejningsfirmaer, flere vikar fra eget
firma, flere ufaglærte, flere korttidsansatte. I kølvandet er set mange konkurser og skandaler, hvor
det offentlige har måttet feje op og fungere som redningskrans. På døgninstitutions- og
dagbehandlingsområderne ses tydelige konsekvenser af, at der findes meget få tilbud i offentlig



regi. Det har muliggjort, at private har kunnet trække mange millioner ud, på trods af det offentlige
tilsyn. Dette dokumenteres bl.a. ved, at området er attraktivt for kapitalfonde.
Kravet om demokratisk styring af velfærden uden profit er højaktuelt.

Det forventes nu, at ydelseskommissionen vil offentliggøre sin rapport omkring 1. maj. Den vil få
stor betydning for, hvordan et kommende kontanthjælpssystem vil blive indrettet. Det ligger på
forhånd fast, at den økonomiske ramme er uforandret. Fokus bliver sandsynligvis på forenkling af et
system med mange forskellige ydelser og satser og hvor især kontanthjælpsloftet betyder, at alt for
mange har alt for lidt at leve af. Vi har videreformidlet synpunkter fra bl.a. Fagbevægelsens
Hovedorganisation og deltaget i FHs webinar herom.

Flere af udvalgets medlemmer er stadig involveret i tænketanken Socius arbejde, som også har
været ramt af corona restriktioner og i to omgange har måttet aflyse fattigdomskonference. Til
gengæld er det lykkedes at gennemføre to webinarer om Virus i velfærden og Vi sætter fokus på
fattigdom. Se www.socius.dk

Udvalget har taget skridt til at oprette et rejsehold, der gerne vil besøge afdelinger og regioner og
lægge op til debat om centrale socialpolitisk spørgsmål. Vi håber for alvor at kunne udfolde denne
aktivitet, når det igen bliver lettere at forsamles.

Udvalget har 57 medlemmer.

Ingelise Bech Hansen, Bente Møller, Lole Møller og Dorte Olsen har fungeret som arbejdsudvalg.

http://www.socius.dk

