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Kirsten Dons vil gerne blive boende, hvor
hun bor - sammen med sin 17 år gamle kat.
Ekspert: Tvangsflytning kan undgås ved lidt kreativitet
LØSNING: 73-årig kan undgå at måtte flytte i ældrebolig, siger lektor i socialret
ODENSE: Der er håb forude for den 73-årige pensionist Kirsten Dons, som frygter, at
hun bliver nødt til at flytte fra sit hus og ind en ældrebolig. Lektor i socialret på Den
Sociale Højskole i København Simon Thorbek afviser nemlig, at sagen er så fastlåst,
som Odense Kommune har hævdet.
-En kreativ kommune ville kunne finde en løsning, så hun kunne blive boende, når det
er hendes ønske, og det samtidigt ville være den billigste løsning. Odense Kommune
har ganske vist ret i, at der findes faste
regler for udmåling af varmebidrag,
men der findes andre regler, som kan
tages i anvendelse. De hedder
"personlige tillæg til ganske særligt
vanskeligt stillede pensionister" og de
tillæg udmåles skønsmæssigt, siger
Simon Thorbek.
At tillæggene udmåles skønsmæssigt
betyder, at der ikke er så stive regler
som tilfældet er for varmetilskuddet.
Dermed åbnes der for nye
løsningsmuligheder.
Betal olien først
Simon Thorbeks forslag går ud på, at
Kirsten Dons efter aftale med
kommunen bruger sine penge på at
betale for olieregningen, og i stedet
lader eksempelvis el-regningen og
terminsudgiften ligge. Derefter kan
kommunen med loven i hånden gå ind
at bidrage til de formål i stedet.
-Det ville jo være dybt mærkværdigt,

hvis man tvinger en pensionist til at flytte ind i noget, som er dyrere for det offentlige,
når hun selv ønsker at blive, hvor hun er, siger han.
Det var i går ikke muligt at få en kommentar til hans forslag fra distriktsleder Hans
Hurwitz, Odense Kommune, som hidtil har holdt på, at kommunen er bundet af loven,
og derfor ikke har andre muligheder for at hjælpe end at tilbyde en ældrebolig.
Skeptisk
Kirsten Dons er umiddelbart lidt skeptisk over for Simon Thorbeks forslag.
-For mig er det afgørende, at det går ærligt til, og jeg synes, det lyder lidt som om jeg vil
snyde nogen for at opnå noget. Jeg har altid været vant til at betale mine faste udgifter
først, og så måtte jeg leve for det, der var tilovers. Jeg kan bedre leve uden olie end
uden el, så jeg foretrækker at betale min el-regning først, siger hun.

