
SANDs UngeCrew 
En platform-et talerør og et nationalt netværk 

Oplæg faggruppen for boformer for hjemløse 



Dagens program 

• Præsentation af SAND & UngeCrew  
• Det bløde. Teorierne bag mennesket.  
• Det nørdede. §§§§§§§§§§§§ 
• Afrunding og debat.  
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Præs af mig og SAND samt fagbegreber omkring de unge. SOS, empowerment osv. 110 samt 80Cpr samt rtlLab lov muligheder samt frit valg af behandling



SANDs organisering internt og eksternt  

• SAND er for hjemløse, af hjemløse og med hjemløse 
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Netværk og grupper 

Hovedbestyrelse 

12 sandudvalg 

Sekretariatet 

Udsatteråd 

Herberger 
Beboerråd 

Samarbejdspartnere 



Det bløde 

• Teorierne bag mennesket 
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Recovery 

Empowerment 

Normaliseringsmode
l 

Selvbestemmelsesret 

 
At have-At elske 
At Være 

Mending the gap 

Fragmenteret identitet  
I et fragmenteret system 

RTL § 4 
 

modborger 
Eller medborger 

Håb og drømme SOS 
Marginaliseringssfelter 
 



Det forkromede 

• Konkurrencesamfund-Enhver er sin egen Lars Løkkes Smed.  
• NPM-Nu også på herbergerne.  

 
 
 
 
 
 

• Nedsatte ydelser 
• En presset boligmasse 
• Ikke tilstrækkeligt med tilbud til unge.  
• De unge siger: Højskoler-kollektiver-containerbyer-knipsehybler-delelejlighder 

og selvalgt aktivering med mening og uden pisk.  
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Det nørdede 

• Herberger/forsorgshjem 
• § 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til 

personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde 
sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende 
støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.  

• Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller 
ved henvisning fra offentlige myndigheder.  

• Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse. 
 
• Vejledningen til § 110- http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2011/vejl-14-af-152-2011/#c74531  

• I forbindelse med indskrivningen skal beboeren orienteres om rettigheder og pligter under 
opholdet på boformen. Beboeren skal samtykke i vilkårene og kan samtidig give samtykke 
til udveksling af oplysninger med andre myndigheder. Beboere, der trods gentagne 
påmindelser fortsat tilsidesætter henstilling og bestemmelser for opholdet, kan henvises 
til anden § 110-boform, og i ekstreme situationer, f.eks. vold, bortvises. 
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Det nørdede: Målgruppe § 110 

• Målgruppen for optagelse i et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 110 
spænder fra personer, der står helt uden tag over hovedet (boligløse) til 
personer.……Hjemløshed er et flertydigt begreb, fordi det ofte relaterer sig til 
og falder sammen med en lang række af andre problemer end blot manglen på 
en bolig. Alkohol- og stofmisbrug, blandingsmisbrug, psykisk sygdom, vold, 
kriminalitet, ringe arbejdsmarkedstilknytning, manglende sociale netværk, et 
omflakkende liv og rodløshed er blot nogle af de problemer, der hænger 
sammen med hjemløshed. 

• Det stiller store krav til boformen at kunne rumme mennesker med så 
forskellige behov. Det kræver stor variation i sammensætningen af ydelserne 
med mulighed for individuelt tilpassede tilbud. 

• Unge under 24 år bør som udgangspunkt ikke opholde sig på forsorgshjem, men 
tilbydes andre tilbud efter lov om social service eller anden lovgivning. Unge 
mennesker, der opholder sig på en 110-boform, risikerer at blive fanget i en 
længerevarende marginaliserings- og udstødelsesproces. 
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Det Nørdede: § 80-husvilde-boligløse-sofasurfere 

• 186. Efter servicelovens § 80 er kommunen forpligtet til at skaffe familier eller enlige, der har mistet en bolig, 
midlertidig husly mod betaling. Hjælpen beror på en konkret individuel vurdering, hvor der tages hensyn til borgerens 
tilknytning til kommunen, herunder om der er børn, som går i institutioner i kommunen, arbejdsmarkedstilknytning og 
lignende. 

• Forpligtelsen til at skaffe husly omfatter tilbud om den efter omstændighederne bedst egnede midlertidig indkvartering, 
dvs. ikke nødvendigvis en lejlighed, men eventuelt midlertidig indkvartering på vandrerhjem, i hotel, pensionat eller 
lignende. 

• Kommunens handlepligt 
• Hjælpen er betinget af, at ansøgeren ikke selv har mulighed for midlertidigt eller varigt selv at løse sit boligproblem. 

Herudover kan hjælpen betinges af, at den boligløse i den akutte situation er aktiv omkring løsningen af  
• Kommunen kan henvise enlige til et botilbud efter servicelovens § 110. En sådan mulighed bør kun anvendes som en 

absolut nødløsning for en kortere periode, og der bør hurtigst muligt tilbydes anden form for indkvartering. 
• Der kan ikke via bestemmelsen i § 80 skabes en mere varig løsning på et boligproblem. 
• Målgruppe 
• 188. Målgruppen for hjælp efter § 80 er borgere, der har mistet deres bolig og står helt uden tag over hovedet. 

Boligproblemet skal således være opstået akut og ikke været til at forudse. Bestemmelsen omfatter f.eks. borgere, hvis 
bolig er brændt eller på anden måde ødelagt, og borgere, der bliver sat ud af deres bolig pga. huslejerestance, ulovlig 
beboelse mv. 

• Borgere, der flytter f.eks. på grund af uddannelse eller nyt arbejde og ikke kan få en bolig i tilflytningskommunen, er 
ikke omfattet af bestemmelsen. Borgere, der er tilmeldt en c/o adresse, er heller ikke umiddelbart omfattet af 
bestemmelsen, når lejemålet ophører, idet boligproblemet ikke er opstået akut. Borgere, der bliver sat ud af deres 
sommer/fritidshus, jf. planlovens bestemmelser, er ikke umiddelbart omfattet af bestemmelsen. Borgere, der ikke tager 
imod et tilbud om genhusning og således fraflytter et lejemål, er ikke umiddelbart omfattet af bestemmelsen, jf. SM C 
21-04. Samlivsophævelse vil ikke i almindelighed være omfattet af kommunernes forpligtelse efter § 80. 
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Lov Om en aktiv beskæftigelsesindsats- LAB 

• Formål: At den enkelte skal arbejde for sin ydelse eller blive bragt tættere på 
selvforsørgelse via aktiviteter eller uddannelse eller afsluttende opnår 

samfundsmæssig forståelse. 

• At den enkelte skal arbejde for sin ydelse 

• Siden 2014 er har vi alle været parate………. 
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Uddannelseshjælp og aktivitetstillæg 

• § 23. Uddannelsesparate og aktivitetsparate personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse modtager 
uddannelseshjælp.  

• En person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud. 
 
• § 24. Kommunen yder et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen til en person, der er visiteret som aktivitetsparat og deltager i tilbud 

efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. dog stk. 4 og 6. En person har endvidere ret til aktivitetstillægget, når personen har 
tilkendegivet, at pågældende ønsker tilbud. Aktivitetstillægget kan tidligst ydes, når personen har modtaget uddannelseshjælp i 3 
måneder, jf. dog stk. 5. 
 

• Stk. 5. I helt særlige tilfælde, hvor en person har særligt komplekse udfordringer i form af helbredsmæssige eller sociale barrierer og 
kommunen har visiteret personen som aktivitetsparat ved den første samtale efter senest 1 uge, jf. § 20 a, stk. 1, i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats, har personen ret til aktivitetstillæg fra dette tidspunkt. 
 

• 5) 13.952 kr. for personer, der har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, 
vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og 
emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for børn. Kan ikke få aktivitetstillæg 

• 7) 5.753 kr. for personer, der er fyldt 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre. Kan få aktivitetstillæg på 4.747 kr. 
• 9) 5.753 kr. for personer under 25 år, der ikke bor hos en eller begge forældre. Kan få aktivitetstillæg på 1.014 kr. 
 
• § 25 a. Kommunen kan yde op til 1 måneds engangshjælp til personer, der ikke opfylder betingelserne i § 13 b, indtil de har ret til en 

hel måneds integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp. Engangshjælpen ydes fra ansøgningstidspunktet, og indtil 
ansøgeren får udbetalt integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, jf. dog stk. 4. 

• Stk. 2. Hjælpen efter stk. 1 kan højst udgøre 4.231 kr. 
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Det sure og det søde 
 
• LAS § 34 a. Kommunen kan yde støtte til udgifter til nødvendige undervisningsmaterialer, redskaber eller 

lignende i forbindelse med studiestart til en person under 30 år, der forud for påbegyndelsen af uddannelsen 
har modtaget uddannelseshjælp som enlig forsørger, jf. § 23, stk. 2, nr. 1, eller stk. 5, hvis kommunen på 
baggrund af personens økonomiske forhold vurderer, at personen har behov herfor. Støtten kan højst udgøre 
5.000 kr. 
 

• LAS § 34 b. Kommunen kan yde støtte til betaling af udgifter til deltagerbetaling i forbindelse med start på 
nødvendig almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser som enkeltfag til en person, der 
modtager uddannelseshjælp efter § 23, hvis kommunen på baggrund af personens økonomiske forhold 
vurderer, at personen har behov for støtte. 

• LAB § 39. For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-5, 7 og 11-13, kan der ved deltagelse i tilbud om 
vejledning og opkvalificering ydes befordringsgodtgørelse efter § 82. Stk. 2. For personer, der er omfattet af 
§ 2, nr. 2, 3 og 11-13, kan der ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering ydes godtgørelse efter 
§ 83 
 

• LAB § 83. Personer, der er omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 11-13, og som deltager i tilbud efter kapitel 10 og 11, 
kan efter jobcenterets vurdering få udbetalt op til 1.000 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse til 
anslåede udgifter ved at deltage i tilbuddet.  
 

• LAB § 76. I forbindelse med deltagelse i tilbud efter kapitel 10-12 kan der ydes tilskud til hjælpemidler. 
• Stk. 2. Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmateriale, arbejdsredskaber og mindre 

arbejdspladsindretninger.  
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Mere Nørd-CPR loven contra Retssikkerhedsloven 

• CPR Loven § 6. Kommunalbestyrelsen skal i CPR registrere enhver på dennes bopæl i kommunen, hvis vedkommende 
efter kapitel 4-6 skal være registreret her i landet. Ved bopæl forstås det sted (bolig), hvor en person regelmæssigt sover, 
når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har 
sine ejendele. 

• Stk. 4. Den hidtidige bopælskommune skal fortsat have registreret den, der intet fast opholdssted har, men 
kommunalbestyrelsen skal registrere den pågældende som fraflyttet den tidligere adresse. Kommunalbestyrelsen skal 
med mellemrum tage sagen op for at vurdere, om der kan fastlægges en bopæl eller et fast opholdssted. 

• _______________________________________________________________________________________________________ 
• Retssikkerhedsloven § 9. Stk. 7. Den oprindelige opholdskommune har uanset stk. 1 pligt til at yde hjælp efter lov om 

social service, når denne kommune eller anden offentlig myndighed har medvirket til, at personen i en anden kommune 
har fået ophold i boformer efter §§ 107-110 og 192 i lov om social service.  

• Stk. 10. Opstår der uenighed mellem to eller flere kommuner om, hvilken kommune der er en persons opholdskommune, 
må den af de uenige kommuner, som personen har eller senest har haft folkeregisteradresse i, fungere som 
opholdskommune, indtil det er afklaret, hvilken kommune der er rette opholdskommune.  
 

• Ved afgørelse af hvilken kommune, der er opholdskommune kan der lægges vægt på flere momenter. Det kan ikke 
angives udtømmende, hvad der kan lægges vægt på. Folkeregistertilmeldingen er et vigtigt moment, men de faktiske 
forhold vejer tungere. Dette gælder særligt i forhold til hjemløse. Et væsentligt moment er personens egne oplysninger, 
ikke mindst om hvor den pågældende har været, og hvor den pågældende har mest lyst til at opholde sig. Der kan også 
lægges vægt på, hvor en person senest har været i kontakt med offentlige myndigheder for at få hjælp eller få udbetalt 
ydelser. 
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Spørgsmål og afrunding 

René Nielsen, 30735030, 
rene@sandudvalg.dk 
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