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IR-RAPPORT FIL-QOSOR 
 

Għalfejn għamilna investigazzjoni 
1. F’dawn l-aħħar snin, l-Ombudsman sema’ tħassib minn dawk li jħallsu r-rati 

fuq il-propjeta`, minn dawk li jagħtu pariri finanzjarji u minn avukati tal-
komunita`dwar kif il-kunsilli lokali jitrattaw lill-persuni li ma jistgħux 
jaffordjaw ir-rati tal-kunsill. Bit-theddida mill-pandemija tal-COVID-19 li 
tiżdied it-tbatija finazjarja fil-komunita`, l-Ombudsman iddeċieda li kien 
żmien opportun li jinvestiga l-kwistjoni. L-investigazzjoni iffokat fuq l-
għajnuna mill-kunsill lis-sidien tad-djar minħabba tbatija (dawk li li ma 
jistgħux jaffordjaw iħallsu r-rati fuq ir-residenza ewlenija tagħhom). 

 

X’sibna 
1. Is-79 kunsilli fil-Victoria kollha għandhom il-metodi tagħhom kif jittrattaw 

lir-residenti li għaddejjin minn tbatija finanzjarja. Għal dawn, dan jista’ 
jwassal għal ‘lotterija skont il-kodiċi postali’ – persuni differenti jirċievu 
għajnuna differenti, skont f’liema żona ta’ kunsill joqogħdu.  

2. Il-kunsilli kollha offrew aktar għajnuna lir-residenti waqt il-pandemija tal-
COVID-19. Ċerti skemi tal-kunsill relatati mal-pandemija diġa`spiċċaw u 
oħrajn għandhom jispiċċaw fl-2021.  

3. Barra mill-iskemi tal-pandemija, xi kunsilli jimmaniġġjaw dan il-qasam 
tajjeb. Iżda hemm problemi komuni: 

• L-informazzjoni pubblika dwar għajnuna mill-kunsill f’każ ta’ tbatija 
tista’ tkun diffiċli li tinstab. Mhux dejjem tkun ċara jew aġġornata.  

• Il-maġġoranza tal-kunsilli jinkoraġġixxu lir-residenti li għaddejjin minn 
tbatija finanzjarja biex imorru fuq pjan ta’ ħlas, fejn iħallsu r-rati bin-
nifs fuq medda ta’ żmien. Din hija soluzzjoni għal ħafna persuni, imma 
m’hijiex għal kulħadd. Il-liġijiet kurrenti (taħt l-Att dwar il-Gvern Lokali 
1989 (Vic)) jagħtu l-poter lill-kunsilli biex jiddiferixxu jew jirrinunzjaw 
il-ħlas tar-rati. Xi kunsilli ma jinfurmawx lin-nies b’dawn l-għażliet. 
Oħrajn jirrifjutaw li joffruhom jew jillimitaw id-disponibbiltà tagħhom.  

• Barra mill-iskemi tal-pandemija, ħafna kunsilli jimponu imgħax għoli 
bħala multa (bħalissa 10 fil-mija) fuq rati mhux imħallsa. L-Att dwar il-
Gvern Lokali jippermetti dan, iżda dan jista’ jżid mijiet jew eluf ta’ 
dollari f’dejn lir-residenti li qegħdin ibatu.  
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• Il-kunsilli jistgħu jtellgħu lir-residenti l-qorti fuq rati mhux imħallsa u 
jżidu l-ispejjeż tal-qorti mad-dejn. Ġeneralment il-kunsilli jippruvaw 
jikkuntattjaw lir-residenti qabel ma jieħdu dan il-pass, imma 
jiddependu ħafna fuq dawk li jiġbru l-flus għad-djun biex jikkomunikaw 
mar-residenti. Għandu jkun hemm aktar diskrezzjoni fejn ir-residenti 
qegħdin ibatu minn affarijiet oħrajn, bħal problemi mentali jew l-effetti 
ta’ vjolenza fil-familja.   

• B’mod ġenerali, il-prattiċi tal-kunsilli f’każ ta’ tbatija finanzjarja  
jikkomparaw ħażin ma’ setturi bħal tal-enerġija u tal-ilma. Il-kunsilli 
waqgħu lura milli joffru l-aħjar prattika.  

 

 X’irrakkomandajna 
4. Fl-2020, il-Gvern ta’ l-Istat kien impenjat li jkun hemm regolazzjoni biex 

jiżgura aktar konsistenza f’dan il-qasam u ‘programm kollaborattiv ta’ tibdil 
fl- immaniġġjar’.  

5. Din l-investigazzjoni ħarset lejn kif dan jista’ jintlaħaq. Irrakkomandat tibdil 
fosthom: 

• standards minimi għal għajnuna f’każ ta’ tbatija fil-kunsilli kollha 

• rekwiżiti legali biex il-kunsilli jippubblikaw informazzjoni relatata mat-
tbatija finanzjarja, ħalli r-residenti jkunu jistgħu jsiru jafu d-drittijet u 
l-għażliet tagħhom 

• limitu fuq kemm imgħax il-kunsilli jistgħu jimponu bħala multa  

• rabtiet aħjar bejn kunsilli u setturi oħrajn, inklużi ma’ min jagħti pariri 
finanzjarji u s-settur privat, biex iżommu l-kunsilli aġġornati ma’ 
prattiċi tajbin.   
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