
Fra: Kasper Fuhr Christensen Kasper.Fuhr.Christensen@randers.dk
Emne: Velfærdslisten foreslår, at respekt for borgerens værdighed og integritet gøres til en kerneværdi i den sociale
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Til: Claus Omann Jensen Claus.Omann.Jensen@randers.dk
Cc: D-Direktionen Direktionen@randers.dk, D-Byråd D-Byrad2010@randers.dk

Til borgmester Claus Omann Jensen (med kopi til byrådet og direktionen)
 
I henhold til § 11, stk. 1 i lov om kommunernes styrelse anmoder Velfærdslisten om, at
nedenstående samt vedhæftede optages på dagsordenen for byrådets førstkommende
møde.
 
Velfærdslisten foreslår, at respekt for borgerens værdighed og integritet gøres til en
kerneværdi i den sociale sagsbehandling
 
På baggrund af den seneste tids beretninger om sengepraktikker i Randers Kommune er
Velfærdslisten bekymret for, at værdigheds- og integritetskravet kun i ringe grad indgår i
kommunens fortolkning af den sociale lovgivning.
 
Derfor foreslår Velfærdslisten, at Randers Byråd vedtager en anordning, der sikrer, at
kommunen fremover vurderer, om en foranstaltning som for eksempel en sengepraktik
krænker borgerens værdighed og integritet, før den iværksættes. Vurderingen har hjemmel
i værdigheds- og integritetskravet, der blandt følger af EU’s sociale charter.
 
Forslaget til anordning er vedlagt som bilag.
 
Velfærdslisten ønsker med anordningen at slå fast, at respekt for den enkelte borgers
værdighed og integritet skal være en grundpille i Randers Kommunes behandling af sociale
personsager. Det kommer klart til udtryk i §§ 3 og 4, der lyder:
 
§ 3. Enhver borger har ret til respekt for sin værdighed og integritet.
 
§ 4. Ingen borgere skal tåle, at deres værdighed eller integritet krænkes i forbindelse med
Randers Kommunes behandling af en social personsag.
 
Anordningen slår fast, at forvaltningen ikke kan foretage et skridt i en personsag, hvis den
vurderer, at skridtet vil krænke borgerens værdighed eller integritet.
 
Anordningen styrker også borgerens ret til at klage. Frem for borgeren skal vente adskillige
måneder på, at Ankestyrelsen ser på klagen og måske kommer frem til, at Randers
Kommune skal behandle sagen igen, sikrer den forbedrede klageret, at et lokalt klagenævn
behandler klagen inden for to uger. Indtil klagenævnet har truffet en beslutning om klagen,
skal forvaltningen sætte det skridt, der er klaget over, på pause. Giver klagenævnet ikke
borgeren medhold, sender nævnet klagen videre til Ankestyrelsen. Klagen har imidlertid
ikke opsættende virkning, mens borgeren venter på Ankestyrelsens afgørelse.
 
Det lokale klagenævn, der til en start kun skal tage sig af klager over vurderinger af, om
værdigheds- eller integritetskravet er opfyldt, er en helt ny størrelse. Nævnet kommer til at
bestå af byrådspolitikere og repræsentanter for Dansk Socialrådgiverforening og HK samt
udsatte-, handicap- og ældrerådet, mens borgerrådgiveren fungerer som nævnets
sekretær.
 
Hvis klagenævnet viser sig at være en succes, finder Velfærdslisten, at det vil være oplagt
at se på, om klagenævnet skal tage sig af klager på flere områder. Det skal dog
understreges, at en sådan udvidelse af klagenævnets funktioner er dog ikke nævnt i
anordningen.
 
Velfærdslisten foreslår derfor, at byrådet vedtager vedlagte anordning om sikring af
værdighed og integritet i den sociale sagsbehandling.
	
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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