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København 06. november 2020
Høring over lovforslag om ændring af lov om forsøg med socialt frikort

SAND – De Hjemløses Landsorganisation fremsender hermed høringssvar
til ovenstående lovforslag.
SANDs har siden frikortets undfangelse ment at dette initiativ var en god
ide. Det sociale frikort giver borgeren en mulighed for at føle sig som en del
af samfundet og at kunne bidrage. De borgere vi har kontakt med, som har
brugt ordningen, har været glade for den.
Det sociale frikort er det første og eneste reelle politiske tiltag i nye tid, der
har gjort en forskel for udsatte borgere, der gerne vil have en fod indenfor
arbejdsmarkedet, og det kan derfor være det første skridt mod et opgør med
det ”enten – eller” arbejdsmarked, vi har i dag, hvor socialt udsatte reelt er
sat udenfor. Det sociale frikort er en mulighed for at hjemløse kan få en lille,
men for dem betydelig plads på arbejdsmarkedet. Den mulighed bør
permanentgøres og udbygges.
Hjemløse på kontanthjælp er generelt aktivitetsparate og pensionsmodne.
Der er desværre flere, der ikke har ønsket at gøre brug af ordningen af frygt
for at det kunne tolkes som om de havde øget deres arbejdsevne. Vi
anbefaler, at det understreges at arbejde udført i regi af det sociale frikort
ikke må indgå i vurderingen af arbejdsevnen.
Kommunerne har haft meget forskellig praksis på området. Både mht.
hvordan man har organiseret ordningen fra kommune til kommune, men
også internt i kommunen. Vi har f.eks. oplevet hjemløse, der er omfattet af
målgruppen, har fået afslag på at få et socialt frikort, mens andre, der
tydeligvis havde en større arbejdsevne har fået det. Der har været
betydelige implementeringsvanskeligheder i kommunerne. Nu de synes
overvundet, bør man udnytte dette og gøre ordningen permanent.
Vi mener ikke kommunerne skal godtgøres økonomisk for at administrere
ordningen. Vi mener det er en del af den generelle opgavevaretagelse på
social- og beskæftigelsesområdet.

Man bør i stedet overveje at lave initiativer, der kan understøtte
virksomhedernes brug af ordningen.
I foreslår at borgere, der var visiteret til et socialt frikort i 2019 – 2020 skal
visiteres på ny. Taget i betragtning af de genvordigheder alt for mange har
oplevet ift. at få det ’første’ frikort, bør man automatisk forlænge ordningen
for dem er blevet visiteret til den. SAND vurderer at stort set alle fortsat vil
opfylde kriterierne. Det vil samtidig være en administrativ lettelse for
kommunerne og øge sandsynligheden for at ordningen når
målsætningerne.
SAND støtter op om en forlængelse af ordningen, som generelt understøtter
formålet om at give de mest udsatte borgere i samfundet bedre mulighed for
at deltage i samfundets arbejdsfællesskaber, bidrage hertil og opleve værdi
i hverdagen.
Med venlig hilsen
SAND – De hjemløses landsorganisation
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