
Referat af bestyrelsesmøde Faggruppen Hjemløse 
Afholdt den 23.januar 2020 på forsorgshjemmet Store Dannesbo i 
Odense 
Til stede: Karin, Simon, Ditte, Jette, Silvia, Nancy, Amanda 
(specialestuderende) samt René  
 

Dagsorden: 
 
 
1. Præsentation /velkomst, Karin  

Karin fortæller om store Dannesbo. Forsorgshjemmet har 40 hektar jord og har 
massere af dyr gående frit. Beboerne kan vælge at hjælpe til med landbruget. 
Beboerne får ej længere dusør, hvilket er en beslutning fra central side fra Odense 
kommune. St. D har 51 § 110 pladser, samt 6 aflastningspladser jf. § 110 samt 12 
pladser på det alternative plejehjem jf. § 108. Der er 19 faggrupper på St D. Langt 
størstedelen er pædagoger og Sosu Assistenter. Der er kun en enkelt socialrådgiver 
(Karin). Lige for tiden er 50% af de hjemløse under 30 år. Derudover er der mange 
beboere med store misbrugsproblematikker. Jobcenter Odense har i stedet en 
medarbejder som er udgående til St. D. Vedkommende arbejder på at udrede 
beboerne således at de forhåbentligt ikke er parkeret på kontanthjælp. René 
påpeger dilemaet ift. at St D. Er et tilbud jf. serviceloven og han frygter at man kan 
risikere at beboere bliver smidt ud såfremt de ikke medvirker aktivt ift. 
jobcenterindsatser. René påpeger at der er vandtætte skotter mellem LAB og SEL.  

 
 

2. Valg af referent og ordstyrer 
René vælges som referent og Nancy vælges som ordstyrer.    

 
 

3. Nyt fra formanden, v. René 
René deltog i ressourcegruppe møde i DS forleden. DS ønsker at rulle 
”investeringsstrategien ud til udvalgte kommuner. DS arbejder videre på et oplæg 
til kommunerne omkring at investere i udsatte voksne. DS vil arbejde på at få et 
dreamteam af socialrådgivere der kan holde oplæg for kommunerne. DS vil også 
gerne se om det giver mening at lave ”socialbar” lokalt. DS vil lave en blomst, som 
et visuelt redskab, der viser hvilken pallet af tilbud en given kommune har.  
 René informerer om § 108a samt inklusionsboliger. Derudover fortæller René om 
de mange kommunerne i landet der sparer på det socialeområde. Fx sparer 
Københavns kommune 1/3 del af driften på Kollegiet Gl. Køge Landevej hvilket 
betyder at der er fyret 6 stillinger som har den konsekvens at beboerne ej længere 
kan forvente at have motiverende samtaler med personale samt at beskæftigelse og 
fritidsarrangementer er sparet væk. KL arbejder stadigvæk på at udvande 
selvhenvenderprincippet men arbejdsgruppen i socialstyrelsen ( §110 
kommissorium) er pt. Ikke aktiv.  
Socialstyrelsen arbejder stadigvæk med at få de sidste ting på plads ift. ”Den 
nationale hjemløsestrategi). René ser frem til at den udkommer og er glad ved at 
faggruppen hjemløse har været meget involveret i udarbejdelsen af denne.  

 
 

4. Regnskab, v. Simon 
Der er styr på sagerne. Der er lidt overskud fra sidste år som er røget videre til 
aktivitetspuljen. Dem kan vi jo vælge at ansøge. Vi har mulighed for at bruge 
48.600 kroner i 2020 i faggruppen.  



Regnskabet for 2019 er nu lukket. Simon beretter at vores største post i 2019 var 
socialrådgiverdage. Han beretter også at der er kommet flere medlemmer til i året 
der er gået.  

 
 

5. Opsamling fra Socialrådgiverdage 2019, v. deltagerne  
Gode workshops men der var stor forskel på det faglige niveau samt nogle 
oplægsholdere var ikke særlig gode til at facilitere. God faggruppe reception. Fedt at 
vi havde en pul-up, seje billeder fra ”gadens Konger” og dejligt at vi havde fået 
udarbejdet en faggruppe pjece. Vi havde mange besøg fra interesserede. Rene vil 
gerne have at vi næste gang har en tilmeldingsliste med næste gang, således at vi 
får nogle kontaktoplysninger. Dejligt at vi deltog i fælleskab. Det gør vi igen i 2021.  

 
 

6. Drøftelse af fremtidige arrangementer i faggruppen. Den 13. maj på ”fabrikken” 
holder vi fælles temadag med faggruppen STOF samt Psykiatri. René vil arbejde på 
at gøre en masse reklame via DS’ medlemslister samt Facebook opslag. Denne dag 
vil også bestå af generalforsamling.  
Næste bestyrelsesmøde bliver i Aarhus i april. Jette og Nancy er tovholdere. Vi 
hører mere snart.  

 
 

10. Drøftelse af aktuelle faglige problemstillinger. René fortæller at der er kommet nye 
principafgørelser på området.  
 
 
 
11. Evt. grundet tidspres udgår punktet.  

 
Resten af dagen består i besøg på et nyt værested i Bolbro hvor Tom Rønning vil indføre os i 
Odense kommunes planer på hjemløseområdet.  
 
 
Referent 
 
René Nielsen 


