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BAGGRUND 
Hjemløshed skal bekæmpes med en helhedsorienteret og forpligtende 
strategi 

En lang Corona-krise og de fortsatte forholdsregler mod smitte understreger behovet 
for at løse udfordringerne på hjemløse-området. Dansk Socialrådgiverforening 
opfordrer regeringen til at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret 
hjemløsestrategi med udgangspunkt i den evidensbaserede tilgang Housing First. 

I Danmark er der kun herbergs- og forsorgspladser til cirka en tredjedel af de 
hjemløse. Derfor bør der oprettes flere pladser til de hjemløse, så den enkelte 
hjemløse kan få sit eget værelse i stedet for som nu, hvor de hjemløse på flere 
natherberger ligger i sovesale. 

Mere fleksibel bostøtte 
Samtidigt bør kommunerne tilskyndes til at implementere Housing First – blandt andet 
ved flere boligsociale anvisninger. Derudover bør bostøtten til hjemløse være mere 
fleksibel, hvor man - frem for at visitere til et fast ugentligt antal timer - tilpasser 
bostøtten efter borgerens aktuelle behov. Det skal også være muligt at modtage 
bostøtte uden at være visiteret. 
 
Danmark har igennem sin tilslutning til FN’s verdensmål samt den europæiske søjle 
for sociale rettigheder forpligtet sig til at arbejde for passende boliger og social støtte 
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til alle hjemløse. For at kunne indfri dette, er der behov for en stærk, national og 
forpligtende strategi for de hjemløses boligsituation. 

I stedet for at nedlægge almene boliger, som bliver konsekvensen af Ghettopakken, 
bør der etableres og gives økonomisk støtte til tre permanente boligformer: 
 
* Billige boliger i almene og private boliger. 
* Mindre bofællesskaber i form af mindre kollektiver, skæve boliger, pensionater med 
selvstændige lejemål og adgang til støtte og kollektive goder i boligfællesskabet. 
* Alternative plejehjem til ældre hjemløse med dobbeltdiagnoser, aktivt misbrug og 
plejebehov. 

Menneskelig og økonomisk gevinst 
At investere i Housing First-løsninger er både en menneskelig og økonomisk gevinst 
for Danmark, og vi bør sammen med FN´s medlemslande udvise agtpågivenhed og 
arbejde for at sætte basale menneskerettigheder øverst på dagsordenen. Regeringen 
bør være opmærksom på, at området bærer bræg af utilsigtede juridiske svigt for 
hjemløse, og Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at regeringen inddrager disse 
erfaringer i det videre arbejde.  

Dansk Socialrådgiverforening ser frem til at samarbejde om dette. 
 


