
Fra: Kasper Fuhr Christensen Kasper.Fuhr.Christensen@randers.dk
Emne: Hastesag om lovbrud på socialområdet
Dato: 22. oktober 2015 kl. 09.41

Til: Claus Omann Jensen Claus.Omann.Jensen@randers.dk
Cc: D-Byråd D-Byrad2010@randers.dk, D-Direktionen Direktionen@randers.dk

Til Claus Omann Jensen (med kopi til byrådet og direktionen)
 
Idet der henvises til sagens hastende karakter og § 8, stk. 5 i lov om kommunernes styrelse
opfordrer Velfærdslisten borgmesteren til at optage følgende på dagsordenen for
byrådsmødet mandag den 26. oktober.
 
I en pressemeddelelse beskylder Muskelsvindfonden byrådsflertallet (Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre) for at have vedtaget en ulovlig
kvalitetsstandard for BPA-området. Vedtagelsen fandt sted på byrådsmødet den 31. august
2015. Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti og Velfærdslisten stemte imod beslutningen.
Radikale Venstre undlod at stemme. Velfærdslisten fik ført følgende mindretalsudtalelse til
referatet (se http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/MeetingView.aspx?
meeting_id=1912982):
 
“Velfærdslisten stemmer imod, idet vi finder, at det er småligt af socialudvalgets flertal, at de
ikke kan unde borgere, der er tildelt en BPA-ordning, at de - i lighed med de fleste af os -
kan nyde et måltid hjemmelavet mad.”
 
Belægget for påstanden om lovbrud fremgår af Muskelsvindfondens pressemeddelelse (se
http://muskelsvindfonden.dk/handicappolitisk-indlaeg/flere-ulovligheder-i-randers-
kommune/).
 
Muskelsvindfonden afslutter pressemeddelelsen således:
 
“Hvor Randers Kommune har sine formuleringer fra, og hvilken lovgivning de hænger deres
krav op på, står hen i det uvisse. Men det er klart ulovligt, og Muskelsvindfonden opfordrer
derfor straks kommunen til at bringe kvalitetsstandarden i overensstemmelse med loven.”
 
Velfærdslisten finder det uanstændigt og pinligt, at byrådsflertallet i sin jagt efter at frigøre
midler til prætentiøse prestigeprojekter og skatterabatter til de rigeste har skåret så meget
ned på dem, der har allermest brug for hjælp, at Randers Kommune i resten af landet er
ved at være kendt for at svigte udsatte grupper i samfundet.
 
Velfærdslisten skal derfor bede borgmesteren om at redegøre for, hvordan han forholder
sig til påstanden om lovbrud.
�
Velfærdslisten skal samtidig foreslå, at byrådet beslutter at bringe kvalitetsstandarden i
overensstemmelse med loven.
	
Venlig hilsen
Kasper Fuhr Christensen
Medlem af Randers Byråd for Velfærdslisten
Medlem af socialudvalget og beskæftigelsesudvalget
Formand for børn- og ungeudvalget (Retsikkerhedslovens § 18)
Tlf. 30342692
www.velfærdslisten.dk
www.kasperfuhr.dk
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