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Vedr.: Høring over forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov
om social service (undersøgelse af effekter, aflåsning af værelser og afdelinger om natten)
Landsforeningen LEV har modtaget udkast til ovenstående lovforslag. Vi har følgende bemærkninger.
Generelle kommentarer
Det er en trist udvikling, at vi i disse år konstant ser initiativer, der sigter på at
give myndigheder og personale i sociale foranstaltninger nye beføjelser til at
foretage indgreb og egentlig magtanvendelse over for sårbare borgere – ikke
mindst udviklingshæmmede og sindslidende. Især fordi vi aldrig ser danske regeringer, der tager initiativer, som reelt sikrer flere økonomiske og faglige ressourcer, der kan fastholde og videreudvikle kvaliteten af det sociale arbejde i
forhold til disse borgere.
Faktisk er tendensen det stik modsatte. Der er i årevis gennemført den ene markante besparelse efter den anden på indsatsen for mennesker med udviklingshæmning og andre med handicap. Besparelser, som enhver sund fornuft tilsiger,
har stor betydning for risikoen for konflikter og ligefrem vold mellem borgere i
diverse sociale tilbud og foranstaltninger – og mellem borgere og personale.
Det primære svar på den problematiske og dybt tragiske udvikling, som vi har
været vidende til de senere år, synes at være nye magtudøvelses-beføjelser til
personalet, straffelignende tiltag, øget kontrol, højere fængselshegn og lignende.
Den vedvarende beskæring af de økonomiske og faglige ressourcer i indsatsen,
fortsætter i mellemtiden uændret.
I Landsforeningen LEV anser vi nærværende forslag for at være et ekstra nøk i
denne ulykkelige udviklingsretning, og vi opfordrer regeringen og Folketingets
partier til at overveje, hvor det mon ender.
Nye ressourcebesparelser via mere magtanvendelse?
Det forekommer, at flere af de foreslåede ordninger i forslaget i realiteten har et
ressourcebesparende sigte – eller i hvert fald må ses som et forsøg på at hånd-

tere uholdbare forhold, opstået som følge af allerede gennemførte besparelser
på den pædagogiske indsats.
Det er stærkt kritisabelt, når magtanvendelse og frihedsberøvelser sættes i værk
for at undgå at tilføre de økonomiske og faglige ressourcer, som er nødvendige
for at yde en kvalificeret pædagogisk indsats for sårbare mennesker. I den forstand bliver lovforslagets nærmest rituelle gentagelse af, at indgrebet over for
borgeren kun må gennemføres, såfremt der ikke kan opnås resultater med pædagogisk indsats, en hul frase.
Det gælder i særdeleshed forslaget om etablering af de sikrede rum, hvor borgeren kan indespærres i tilfælde af konflikt med personale eller medbeboere. Men
det gælder også forslaget om yderligere aflåsningsmuligheder i de sikrede afdelinger. ’Når de udviklingshæmmede er låst inde behøver man jo ikke yde dem en
pædagogisk indsats - og så kan personalet sættes til noget andet i mellemtiden,
eller måske kan man reducere personalegruppen med endnu et par stykker’.
Visitation og åbning af post
Det fremgår af forslaget, at indførelsen af kropsvisitation og åbning af post uden
samtykke både omfatter domsanbragte i ikke-sikrede og sikrede boformer.
De foreslåede udvidede indgrebsmuligheder til personalet vil således også komme til at berøre en stor gruppe beboere uden dom i botilbud efter Servicelovens
§ 108, idet disse tiltag ikke kan undgå at blive registreret af de øvrige beboere i
det botilbud, hvor den domfældte er anbragt.
Dette er stærkt problematisk og vil bidrage til en ’fængselsstemning’, der ikke
kan undgår at få negativ betydning for ikke-domsanbragte borgere. Borgere, der
jo lever deres liv med udgangspunkt i en boform, som vi ellers ved højtidelige
handicappolitiske lejligheder, ynder at kalde deres hjem.
Landsforeningen LEV opfordrer på det kraftigste til, at det nøje overvejes, hvorvidt denne udvikling er ønskelig. Ønsker regering og Folketing virkelig at styrke
det i forvejen markante institutionspræg i en stor gruppe (ikke domsanbragte)
udviklingshæmmedes tilværelse?
Vi opfordrer til, at man som minimum ændrer lovforslaget således, at visitation
og åbning af post udelukkende omfatter sikrede afdelinger.

Med venlig hilsen

Sytter Kristensen
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