Bemærkninger fra Beskæftigelses- og Socialudvalget, 15-05-2018, pkt. 68 (1. udkast):

BSU har følgende kommentarer til udkast til ventelisten:
Der er enighed om, at der altid skal være en indstilling fra en sagsbehandler for at blive optaget på
akutventelisten.
Det skal stå klarere, at man ikke kan komme på listen, hvis man ikke har en social sag men
derimod har en fast indkomst mv. Der er enighed om, at kommunikationen til borgerne omkring
mulighederne for at blive optaget på ventelisten skal være klarere.
Der er enighed om, at forslag til kriterium vedr. skilsmisse og samlivsophør skal løsnes op således,
at hvis skilsmisse fx er forårsaget af vold i familien eller lign. vil kriteriet kunne fraviges.
Der skal altid være mulighed for at sagsbehandler kan foretage et skøn, som står over kriterierne.
Forslaget om at man skal være opskrevet i to boligselskaber for at kunne stå på akutlisten ønskes
blødt op, så man ikke udelukker borgere, som fx har restancer til et boligselskab og som derfor
ikke kan være opskrevet. Man ønsker endvidere ikke, at pålægge borgere for store
dokumentationskrav for at være opskrevet på listen.
Der er ikke interesse i at man skal genbekræfte efter 6 måneder, da det vurderes at være
urealistisk at få udsatte borgere til at gøre det.
Høringsbemærkninger fra Handicaprådet, 24-05-2018, pkt. 5
Der er betænkelighed ved kravene om opskrivning i to boligselskaber samt at borger skal ske genbekræfte hver 6. måned.
Høringsbemærkninger fra Følgegruppe Boligpolitik 2018-2021, 11-06-2018, pkt. 4
Følgegruppen støtter de nye kriterier for akutventelisten, med følgende bemærkninger:
• Følgegruppen lægger meget vægt på pkt. 2 (sagsbehandlerens vurdering) i de
overordnede kriterier
• Følgegruppen mener, at en borger, der tidligere har fået anvist en bolig via akutventelisten
godt kan komme på listen igen efter en kortere periode. At en borger tidligere har været på
akutventelisten er dog ingen sikkerhed for, at borgeren igen kan komme på listen.
• Følgegruppen mener, at Roskilde Kommune 6 måneder efter, at en borger er skrevet på
akutventelisten, bør skrive til vedkommende og høre, om borgeren forsat er akut
boligsøgende.
• Følgegruppen mener, at de nye kriterier bør evalueres efter 1 år.
Claus Beck Danielsen og Lasse Kjeldsen tager forbehold for følgegruppens høringssvar, da de
deltager i følgegruppen som eksterne eksperter og ikke ønsker at udtale sig politisk.

