
Bestyrelsesmøde i faggruppen Hjemløse  
Afholdt via Zoom den 14.september 2020 
 
Tilstede: René, Nancy, Anders, Simon og Karin 
Afbud fra Jette 
Ej tilstede: Ditte og Silvia 
 
 
Valg af referent og ordstyrer: Ordstyrer Nancy, referent René  
 
Runden rundt:  
Anders beretter at arbejdet er det samme som altid, set i lyset af Corona. Anders er stadigvæk 
udgående og kommer til møder hvor det er relevant. Christianiateamet er forlænget i 4 år og 
gadeplansindsatsen er forøget. Derudover ansættes 8 nye SB i HE til januar, således at 
sagsstammer nedbringes for SR. Transitprogrammet fortsætter. CRK´s myndighedsarbejde 
omlægges til Hjemløseenheden. De hjemløse eberetter at det har været forvirrende at have 
Sagsbehandlere begge steder, så de trives med sammenlægningen.  Simon er startet i 
”Fronten” i Ballerup. Det er et spændende arbejde, hvor Simon arbejder med serviceloven § 
82 b hvor han skal være mentor for unge udsatte. Simon kan give 26 ugers forebyggende 
indsats. Simon er optaget af en borger, som hænger fast i kommunegrænser hvilket frustrerer 
ham og derved kommunikativt har det svært. Nancy tilbyder sparring. Karin beretter at 
rådmanden i Odense har udtalt at hjemløshed i Odense skal ned til et funktionelt 0. Karin er 
heldig at få lov at deltage i arbejdsgruppen omkring dette. Der er startet nyt forsorgshjem på 
Fyn. Det skal eftersigende være 60 pladser. Stedet ligger i Stensstrup. Pia Nielsen er ansat (gl. 
Afd. leder St. D). Nancy fortæller at, hun er optaget af integrationsydelse til Hjemløse. 
Ombudsmanden har netop udsendt en skrivelse som kan hjælpe. SAND ønsker at KBH tager 
alle sager op til revurdering. SAND tilbyder disse dage et hav at aktiviteter til hjemløse. Nancy 
er på farten konstant. Derudover er der netop ansat en jurist hos SAND. Hun hedder Sara. 
Hun har været ansat i Københavns kommune samt ankestyrelsen. Nancy er særdeles 
fortrøstningsfuld ift. den juridiske del i SAND. René Beretter om den sag om integrationsydelse 
han netop har vundet på vegne af en hjemløs. René er ligesom nancy og SAND optaget af at 
Kbh revurderer alle sager og er i dialog med SAND om dette. René fortæller om princip afg. 
59-17 ang. Efterforsorg. Læs og nørd.  
 
 
Nationale retningslinjer v. René.  
René skal til et afsluttende møde d. 20énde oktober over skype med Socialstyrelsen. 
Faggruppens medlemmer skriver til René, hvis der er emner der skal nævnes på mødet. René 
har sendt dokument til gennemgang.  
 
 
Webinar/DS’s og HF’s mulige roller v. Anders. 
DS skal kæmpe for Housing first udbredelse. Anders har talt med Birte P om dette. Birthe 
foreslår at man kan lave et webinar om udbredelsen. Anders beretter at KBH kun indstiller til 
CTI og der er 1 års ventetid på bolig. Stik imod hensigterne for housing first. Anders har en 
drøm om at DS kan være med til at vidensdele og udbrede viden om Housing First samt indgå 
i politisk samarbejde med de forskellige kommuner. Anders er nysgerrig på selve organisering 
og adm. Af kommunernes indsatser på området. Faggruppen anbefaler at Anders fortsætter 
dialogen med Birte og at vi som faggruppe tilbyder vores hjælp ifb. At få housing first og 
investeringer i socialt udsatte på dagsordenen i kommunerne. Anders fortsætter ufortrødent. 
Rep mødet i DS er i november. Anders kontakter os om ca. 2 uger med nyt.  
 
 
 
Fælles temadag og generalforsamling v. René 



Er beskrevet i eksternt dokument.  
 
 
Evt. 
Intet at berette.  
 
 
Tak for et godt møde.  
 
Som referent  
René Nielsen 


