
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppe hjemløse 
Den 7.maj 2019 
 
Tilstede: Simon, Ditte, René, Jette og Nancy 
Afbud: Karin 
Ej fremmødt: Lea, Camilla og Maria. 
 
Dagsorden: 
 

1. Ordstyrer og referent 
 

2. Nationale retningslinjer 
 

3. Socialrådgiverdage 2019 
 

4. Jura og praksis på hjemløseområdet 
 

5. Mødedatoer resten af året 
 

6. Planlægning af generalforsamling 
 

7. Evt 
 
1: Simon og Nancy 
 
2: Generel update fra René fra juragruppen omkring Nationale retningslinjer på 
hjemløseområdet. Det begynder at tage form dog meget omfattende. Er bestyrelsen 
interesseret i at få det foreløbige arbejde, som dog ikke er færdiggjort. Bestyrelsen får det 
tilsendt af René. Husk at del med bestyrelsen omkring de forskellige arbejdsgrupper man er en 
del af. Det kunne være fedt at vi bliver bedre til at videns dele med hinanden.  
 
3: Socialrådgiverdage 2019. Det er meningen vi skal afholde en workshop på DS- dagene d. 
30/31 oktober – varighed 1 – 2 timer. 
Ditte og René var til fællesfaggruppemøde d. 3/5 og drøftede Socialrådgiverdage, hvor både 
Psykiatri gruppen, Stofgruppen og Professionsgruppen meldte sig på banen i forhold til et 
fælles tema. Vi diskuterede meget Civil Ulydighed som fælles tema. Der kom ikke det store ud 
af mødet, men det er meget op til os at skabe en workshop. 
Overskrifter i evt. tematikker: 
Ansvarstagelse, faglig stolthed, hvordan skaber vi en forandring, ulydighed og 10 % ekstra 
skaber bedst forandring, men hvordan skaber vi de 10 %? 
René ønsker at samarbejde med Professions højskolen, da de var meget klar på civil 
ulydigheds temaet.  
Vi skriver til DS – kan vi få en oplægsholder?  
Skabe et sikkerhedsnet fra fagforeningen. Skabe sikkerhedsnet for borgeren.  
Vi har vel alle oplevet et fagligt/etisk dilemma, som vi har stået alene med? 
Tale arbejdsmiljø.  
Whistleblower oplægsholder (Veron)? 
Få Lene Nedergaard ind – René kontakter hende. 
 
Vi vil alle gerne deltage i Socialrådgiverdage 2019 (SD-19) dage, René og Ditte vil gerne være 
tovholdere på planlægning af SD-19. De medlemmer som IKKE er tilstede – MÅ MEGET GERNE 
give input til planlægning af socialrådgiverdage til Ditte eller René. 
 
4: René fortæller at der er ret mange hjemløse der bliver ramt af integrationsydelse, da de 
ikke kan bevise deres ophold i Danmark. René henviser til principafgørelse 103-16 om 



integrationsydelse – som i bund og grund handler om at bruge fornuften i forhold til 
tilknytningskravet. 
Som ofte er det den hjemløse som skal fremskaffe dokumentation, men her er det vigtigt at 
holde sig til officielprincippet. (Myndighederne har ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, 
inden de træffer afgørelse – det er et grundlæggende princip i forvaltningsretten.) 
 
5: Mødedatoer: Skypemøde (download Zoom – den er bedre i forhold til flere på linjen) d. 
14/8 kl. 10 – 11.30, hvor vi drøfter eventuelle indkomne forslag og selve generalforsamlingen. 
 
Mulige planlægningsdage til Dansk Socialrådgiverdage, hvor vi tegner de sidste streger kan 
være mandag d. 7/10 eller tirsdag d. 8/10.  
 
6: Vi afholder generalforsamling d. 21/8 2019 – Simon og Nancy planlægger nærmere. 
 
7: Evt. – ingen punkter. 
  
 
 
  
 


