
Referat af bestyrelsesmøde Hjemløse Faggruppen 
Afholdt den 27.januar 2021 

Til Stede: René, Birthe, Karin, Jette, Simon, Durita, Christina, Sanna, Nancy  
og Anders 
 

1) Ordstyrer: René Referent: Anders 
2) Konstituering af bestyrelsen  

Simon er genvalgt til kasserer 

Formand: René (ikke på valg)  
Kampvalg om næstformandsposten: Nancy valgt ved afstemning. Tak til Karin for at 
indsats sidste år 

 

3) Housing First  

Vi fik vedtaget udtalelse om at DS skal kæmpe for udbredelse af housing first.  
Desuden var der disse konkrete veje til flere boliger:  

”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. ” 

Herfra/Hvordan får vi lavet egentlig politik ud af udtalelsen:  

Arbejdsgruppe: Durita, Karin, Birthe, Christina, Anders 
Karin sender tidsforslag ud til arbejdsgruppe for et Teams-møde.  

Idéer til arbejdsgruppen:  
Webinar. Tænk i at få borgere med til webinar.  

Møde med sekretariat og politisk ledelse på Toldbodgade/TB (vist Bilstrup der har 
området og Henrik fra TB)  

Ordførere eller andre politikere fra Borgen (fx holde dem op på de nye nationale 
retningslinjer osv) 
 
 

Vi fik også en god snak om udvikling ift efterforsorg (læs: fx CTI).  
Birthe vil tage fat i en Søren Buggeskov fra boligministeriet om, hvad de arbejder med. 
Måske de arbejder med lovforslag om ændring af regler ift udslusningsboliger, der handler 
om at det offentlige får større magt ift at afvise forsorgshjemmenes efterværn. 
Ankestyrelsen har dog lavet undersøgelse, hvor det fremgår at mange kommuner er glade 
for at herberg kan give efterforsorg. 
Se fx mere i principafgørelse fra Ankestyrelsen om efterforsorg/CTI (nr 59-17)  

Derudover kan forsorgshjemmets leder bevilge efterforsorg til de beboere, der flytter i 
egen bolig. Ved efterforsorg kan forsorgshjemmet bevare kontakten og give råd og vejledning 

https://socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2020/11/REP20-9.3A-Udtalelse-om-at-bekaempe-hjemloeshed-Moedeudvalget.pdf


til tidligere beboere, fx ved at en tidligere beboer fortsat kan komme på forsorgshjemmet og 
benytte sig af forsorgshjemmets beskæftigelses- eller omsorgstilbud. Forsorgshjemmet danner 
dermed en base for de tidligere beboere, der er i udslusning eller er flyttet i eget hjem. 
Efterforsorg er et supplement til den hjælp kommunen yder borgeren og ydes i en begrænset 
periode. 

Forsorgshjemmets leder kan alene bevilge efterforsorg, når det sker i direkte forlængelse 
af borgerens ophold på stedet. Søger borgeren om efterforsorg uden forudgående ophold, skal 
ansøgningen behandles af kommunen efter servicelovens øvrige regler om støtte i eget hjem. 
 
René sender uddybende materiale om forsorg.  

KL er ikke glade for ideen med Efterforsorg og ønsker at kommunerne får 
beslutningskompetencer ift. Form, indhold og metode. Det er der kommet nogle høringssvar 
ud af. Læse mere her:  
Rådet for Udsatte høringssvar. Samt LOS: https://www.los.dk/wp-
content/uploads/2020/12/Hoeringssvar-styrket-samarbejde-om-indsatsen-til-borgere-på-
herberger-og-kvindekrisecentre.pdf  

 

4) Kontant-bank-problemer 

Både generelt ift. bankerne lukker for kontantudbetaling, og ift helt nedlukning af banker pga. 
Corona 

Snak om forskellige varianter af nødløsninger i Kbh., Aarhus og Odense. Ingen steder er der 
fundet ’gode’ løsninger.  
- René vil gerne samle/skrive de tre kommuners såkaldte løsninger ned. Desuden komme med 
mulige løsningsforslag. Herefter sende til DS for politisk pres opadtil (og evt. også til Hus 
Forbi).  

Løsningsforslag:  
- I Frederiksberg kommune snakkes om at oprette kommunalt debetkort (Sanna undersøger 
hvor langt dette er kommet, så vi evt. kan få udbredt en sådan løsning) 
- ’Kontantkasse’ i kommunerne 
- Få Rådet for Udsatte (se fx høringssvar fra de 20 her) og Ældresagen med i kampen (se fx ny 
artikel her) 

Obs: Der findes kontantkort uden navn og hvor koden er 0000 (i hvert fald hos Danske Bank i 
Kbh.) 

Efterskrift: Jette har tilsendt praksis og tanker fra erfaringerne fra Århus kommune. Læs mere 
her: Konsekvens ved bankernes lukning af kontantkassebetjening 

Der er en god håndfuld borgere, der ikke er i stand til at håndtere et hævekort ret lang tid ad 
gangen og derfor har behov for at kunne hæve kontanter via kassebetjening i 
pengeinstitutterne.  
 
En banks forslag: 
Kommunen skaffer en liste over de berørte borgere, der bruger en specifik bankfilial. Denne 
liste skal indeholde om, hvad der skal udbetales og på hvilke dage. 
Kommunen skaffer fuldmagt fra de berørte borgere, hvorfra banken i henhold til listen, kan 
overføre konkrete uge-beløb til kommunens konto. Herefter skal kommunen selv sørge for 
udbetaling til borgerne. 
 

https://www.udsatte.dk/aktuelt/hoeringssvar/stort-behov-for-at-kommunerne-tager-housing-first-i-brug-i-sit-fulde-omfang
https://www.los.dk/wp-content/uploads/2020/12/Hoeringssvar-styrket-samarbejde-om-indsatsen-til-borgere-p%C3%A5-herberger-og-kvindekrisecentre.pdf
https://www.los.dk/wp-content/uploads/2020/12/Hoeringssvar-styrket-samarbejde-om-indsatsen-til-borgere-p%C3%A5-herberger-og-kvindekrisecentre.pdf
https://www.los.dk/wp-content/uploads/2020/12/Hoeringssvar-styrket-samarbejde-om-indsatsen-til-borgere-p%C3%A5-herberger-og-kvindekrisecentre.pdf
https://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsside/debat-socialt-udsatte-kommer-i-klemme
https://ditoverblik.dk/df-aeldre-borgere-rammes-naar-bankerne-lukker-kontantkassen/
https://ditoverblik.dk/df-aeldre-borgere-rammes-naar-bankerne-lukker-kontantkassen/


Kommunens forslag: 
Århus kommune er dog ikke indstillet på at oprette en kassefunktion i ydelsescentreret, men 
tilbyder en ordning med at borgernes penge hentes i pengeinstituttet og pakkes i pengeposer. 
Pengeposerne skal så fra banken via et pengetransportfirma til ydelsescentret, hvorefter 
pengeposerne skal tranportes til et udbetalingssted (Hus Forbi salgssted) på anden vis (måske 
med et nyt pengetransportfirma?).  
Herefter kan borgerne – mod kvittering – hente deres penge på udbetalingsstedet.  
 
Resultat: 
Ideen blev i øvrigt skudt ned, da offentligt ansatte ikke må håndtere borgernes penge. Derfor 
står borgerne stadig uden mulighed for at komme til deres penge.  
Det har givet nogle usunde løsninger, hvor andre borgere har ageret bankforbindelse. Det 
betyder at de hjælpsomme kommer i klemme og oplever at blive ringet op på alle tider af 
døgnet fordi man mangler penge NU! Andre har været knap så hjælpsomme og har ikke helt 
kunnet se forskel på dit og mit – måske kom man til at bruge lidt af den andens penge.  
Kort sagt; de borgere er stadig på røven…. 
I øvrigt skal der så indgås en eller anden form for aftale med alle de pengeinstitutter, borgerne 
måtte have…  
Se, det var så de borgere, der er mobile og vant til at færdes i udsatte-miljøet. Så er der jo de 
andre borgere, der er vant til at bruge kontanter og ikke kan håndtere automater og 
kortbetaling.  Eks. ældre borgere uden det store netværk.  
Løsningstænkningen synes vældig omstændig og sårbar. Der skal ikke meget til, før det kikser 
og der ikke kommer penge. 
Herudover er der de borgere, der skal have oprettet en bankkonto – det er endnu sværere, 
hvis de ikke er digitale og endda hjemløse.  Den ofte besungne ”Samfundskontrakt” som 
pengeinstitutterne ikke er blege for at hive frem, når de skal forklare, hvordan de undgår 
hvidvask – den kniber det så meget mere med at overholde, når de små borgere uden de store 
midler skal tvangs-benytte sig af disse virksomheder. 
 
 

5) Corona – test, isolation og vacciner 

Test og isolation 
Svært at få hjemløse testet. I Kbh. er der mobile enheder på de ’udsatte hot spots’. I Aarhus 
har det givet pote ved at der gives gavekort på 75 kr. per negative test det vises, mens der 
også arbejdes på at få mobilt testcenter.   

Svært at holde positiv-testede i isolation. Især når der ikke er abstinensbehandling som i 
Aarhus.  
I Fåborg er der pt udfordring ift. at få kommunalbestyrelse til at isolere hjemløse, der har 
været i nærkontakt med smittede eller som har symptomer. Men det SKAL de! Nancy/SAND og 
Christina snakker videre efter dette møde.  
Sanna oplyser at Frederiksbergborgere med Corona isoleres i Kbh. (Højdevang) og Frb betaler 
Kbh.  
I Aarhus betaler hjemløse 110-takst per nat for isolationsplads! I både Odense og Kbh kan 
man ikke have hunde med.  

I herning kommune prioriterer man §§107/108 samt § 105 og § 110 er slet ikke nævnt. SAND 
er på sagen.  



Simon vil lave udkast til noget om hvor usammenhængende indsatsen er mht. isolations 
mulighederne er på nationalt plan. op ovenstående er. Christina og René hjælper gerne.  
Se evt. artikel i Arbejderen om Hillerødgade. 

Vacciner  

Vacciner så SMÅT i gang for gadehjemløse. Snak om vacciner af gruppe 4 og 5 fra midt-
februar?  

 

6) Nye nationale retningslinjer for arbejdet med hjemløse  

Efter et par års arbejde er det lanceret. Men ikke rigtig penge til at udbrede dem ���  

Socialstyrelsen har fået at vide, at DS/faggruppen gerne vil hjælpe med at udbrede 
retningslinjer 

René: Fint som opslagsværk. Tip: Prøv at søge på ordene ”skal” og ordene ”bør”. Der er meget 
vagt i retningslinjerne og kan tolkes som at det har lange udsigter førend en egentlig indsats 
for at bekæmpe hjemløshed i Danmark får ben at gå på.  
 

7) Generalforsamling og møder 

Vedtægterne siger, at vi skal afholde generalforsamling i foråret. Bestyrelsen bliver enige om 
at Corona har forkludret ALT og vi holder gf igen til efteråret – også i håb om at vi her kan 
mødes igen. Efterskrift, faggruppen Misbrug har skrevet og spurgt om vi vil overveje at holde 
temadag og generalforsamling i fællesskab, men først i maj 2022!  

8) Menneskerettighedsdomstolen: Man kan ikke fængsle tiggere! 

Kirkens Korshær har i dag delt ny afgørelse fra Menneskerettighedsdomstolen vedr. tiggeri og 
fængsling. Det er ulovligt at fængsle for at tigge! Dette er Folketing gjort opmærksom på. 
Silvia lægger linket i faggruppens Facebook side. Det kan også læses her: 
https://kbh.kirkenskorshaer.dk/wp-content/uploads/2020/11/COVID19-and-homeless-
migrants-spring-2020-FINAL.pdf 

 

9) Evt. 

Sanna fra Frederiksberg vil gerne med til møder fremover.  

Næste møde: René sender tids-forslag og finder mødedato 

 

Referent  
Anders Bruun Andersen 

 

https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/voksne/de-nationale-retningslinjer-skal-give-kommunerne-et-faelles-grundlag-for-arbejdet-pa-hjemloseomradet-de-skal-derfor-praesentere-relevant-lovgivning-og-aktuelt-bedste-viden-fra-forskning-og-praksis-pa-hjemloseomradet-retningslinjerne-forventes
https://www.facebook.com/kirkenskorshaerkbh/posts/2952488044998543
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkbh.kirkenskorshaer.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FCOVID19-and-homeless-migrants-spring-2020-FINAL.pdf&data=04%7C01%7Csilvia.fontana%40kirkenskorshaer.dk%7Ca3f58142d14b402020c008d8c4469d66%7C867f533d343a47e6a16c1e928b5763d6%7C0%7C0%7C637475154864103171%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OXrADKo%2FfOx7FKiOdMomUgKdcKAdtzYyO%2F9jJbuQ900%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkbh.kirkenskorshaer.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FCOVID19-and-homeless-migrants-spring-2020-FINAL.pdf&data=04%7C01%7Csilvia.fontana%40kirkenskorshaer.dk%7Ca3f58142d14b402020c008d8c4469d66%7C867f533d343a47e6a16c1e928b5763d6%7C0%7C0%7C637475154864103171%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OXrADKo%2FfOx7FKiOdMomUgKdcKAdtzYyO%2F9jJbuQ900%3D&reserved=0

