Juridisk rådgivning vedr. corona / COVID19 for private
I Den Sociale Retshjælp modtager vi mange henvendelser fra borgere og virksomheder som
ikke kan komme igennem til de offentlige hotlines. Vi har ikke infrastrukturen til at arbejde
hjemmefra, så vi kan kun hjælpe i sager, der ikke kan vente.
Hvis du har fået en partshøring med tidsfrist, så kontakt myndigheden og bed om udsættelse.
Hvis det ikke er muligt, kan du kontakte os per e-mail.

Overførselsindkomster / engangsydelser
Pandemien bør ikke have indflydelse på overførselsindkomster, der allerede ér bevilliget. Afgørelser kan dog tage længere tid end ventet. Det er uklart, om der kan gives ydelser med tilbagevirkende kraft, hvis forsinkelsen skyldes corona-lukninger.
Regering og Folketing ændrer dagligt reglerne, og vi kan ikke rådgive om lovgivning, der endnu
ikke findes. Hvis du har akut brug for penge, skal du kontakte din kommunes socialforvaltning.
Hvis de afslår at hjælpe, skal du bede dem bekræfte det per e-mail. Den kan du videresende til
os, sammen med en kronologisk gennemgang af sagen og en kort opsamling af hvad du vil
have hjælp til.
Før du kontakter en retshjælp skal du have modtaget en konkret afgørelse.

Besøg af / hos pårørende og venner
Styrelsen for Patientsikkerhed har udstedt påbud om forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, bosteder, døgninstitutioner og opholdssteder. Tilsvarende har Kriminalforsorgen forbudt
besøg i fængsler, arrester, pensioner og tilsvarende. Udgang fra Kriminalforsorgens institutioner
er også afbrudt. Der er enkelte undtagelser til disse principper, men kun i ganske særlige
tilfælde.
Før du kontakter en retshjælp, skal du selv anmode om dispensation fra de nævnte forbud. Vi
kan derefter hjælpe dig med at forstå og evt. appellere afgørelsen.

Familieretssager: børn, skilsmisse, arv
I forbindelse med skilsmisse og separation kan der være længere sagsbehandlingstider, men
det registreres stadig, hvornår du anmoder om separation eller skilsmisse. Sørg for at gøre det
via borger.dk og gem kvitteringen.
Vi kan stadig besvare spørgsmål om særeje, fælleseje, arv og lignende på mail, men det kan
tage lidt længere. Jo mere tydeligt dit spørgsmål er, jo hurtigere får du svar. Husk at skrive alle
relevante forhold på en overskuelig måde.
Vi oplever at Familieretshuset nægter at give fristudsættelse. I det tilfælde kan du kontakte os
per e-mail og skrive FRIST og en kort beskrivelse i emnefeltet.
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Dagpengemodtagere
Fra 9/3 til 9/6 er dagpengeperioden sat på pause, så det giver dig yderligere 3 måneder på
dagpenge. For yderligere informationer er det bedst at kontakte din a-kasse.

Lønmodtagere
Hvis du sendes hjem, skal du som udgangspunkt arbejde hjemmefra. Hvis du er syg lønnes du
som normalt.
Ift. afspadsering og ferie var hovedreglen at arbejdsgiver kun kunne tvinge dig til at afholde
ferie, hvis det var varslet 3 måneder før. Det lader dog til at det bliver fraveget i den konkrete
situation. Tal med din arbejdsgiver, din fagforening og eventuelle tillidsrepræsentant. Tilbyd at
arbejde hjemmefra, hvis muligt.
Vi kan desværre ikke hjælpe yderligere på dette område.
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