Dato: 26.09.08
Finn Rudaizky MB
Overgaden neden Vandet 29,5
1414 København K.

Sagsnr.: 2008-115554
Dok.nr.: 2008-516690

Kære Finn Rudaizky
Tak for din henvendelse af 22. september 2008, hvor du stiller
følgende spørgsmål til forvaltningen:
” Jeg har modtaget denne mail, men har ikke kontrolleret om
nedennævnte oplysninger/gengivelse er korrekte.
Hvis de er, vil jeg gerne udbede mig en redegørelse for forholdet og
borgmesterens aktivitet i samme anledning.
Det vil samtidig være hensigtsmæssigt, at modtage kopi af
forvaltningens seneste info til socialudvalget i relation
til problemet.
Hvad er årsagen til, at problemet pludselig er blevet så stort?
Hvad har forvaltningen/Borgmesteren gjort, udover at skrive til
Velfærdsministeren? Har der været kontakt til de respektive landes
ambassader med henblik på at drøfte problemet og finde en løsning og
evt. hjemsendelse? Hvor og hvordan løses de aktuelle
overnatningsproblemer?”

Din mail var vedhæftet en mail stilet til dig med følgende ordlyd:
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hej hvad vil du gøre ved det her
Problemet med hjemløse østeuropæere er nu så stort og synligt, at
Københavns socialborgmester Mikkel Warming beder
velfærdsminister Karen Jespersen om hjælp, skriver Politiken.
Kommunen må nemlig ikke hjælpe østeuropæerne eller huse dem på
de kommunale herberger, da de ikke har ret til sociale ydelser i
Danmark.
Nej fra herberger
Han henviser til, at velfærdsministeren tidligere har fastslået, at
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østeuropæerne ikke har krav på hjælp i Danmark - og at herbergerne
kan miste støtten, hvis de alligevel lader dem overnatte der.
Eftersom tiggerne også findes i andre større provinsbyer, er det ikke
en indsats bare i København, men en national indsats, borgmesteren
efterlyser.
Velfærdsministeren henviser i en mail til et tidligere svar, hvor hun
afviser at hjælpe østeuropæere. Dernæst anbefaler hun Mikkel
Warming at henvende sig i Integrationsministeriet hos Birthe Rønn
Hornbech, hvis han vil drøfte hjemsendelse af de hjemløse.
fra [AFSENDER] ”

Socialforvaltningens svar
Socialforvaltningen har ikke oplysninger, der indikerer, at problemet
med de udenlandske hjemløse pludselig er blevet meget stort. Der har
derimod over længere tid været et antal udenlandske og særligt
østeuropæiske borgere med hjemløseadfærd som tager ophold i
København. Det er også i den sammenhæng, at forvaltningen har taget
initiativ til at gøre de udenlandske hjemløse til et indsatsområde i
forbindelse med hjemløsestrategien.
Forvaltningen har udarbejdet en handleplan for området, der
forelægges Socialudvalget i løbet af oktober måned. Derudover har
forvaltningen de indsatser som hele tiden har været gældende over for
udenlandske hjemløse, nemlig opsøgende medarbejdere, der arbejder
sammen med ambassader og forskellige andre organisationer i
bestræbelserne på at hjælpe borgerne tilbage til deres hjemland.
Der er ikke inden for Servicelovens rammer mulighed for, at
forvaltningen kan tilbyde disse borgere anden hjælp, hvis de opholder
sig i Danmark uden lovligt opholdsgrundlag. Det betyder også, at der
aktuelt ikke er mulighed for i kommunalt regi at hjælpe de
østeuropæiske borgere med overnatningsmulighed, hvilket også er en
af begrundelserne for Socialborgmesterens henvendelse til
Velfærdsministeren.
Venlig hilsen

Anette Laigaard

