
 
Forpersonens beretning.  

Kære alle derude og derhjemme.  

Denne gang en lidt anden beretning fra formanden, da jeg som I måske ved træder tilbage fra posten.  

Så jeg tillader mig at kigge tilbage på de sidste små 4 år i faggruppens arbejde. Måske lidt navlepillende, 
men jeg håber at I bærer over med mig.  

Jeg blev lokket ind i faggruppen af Malene, vores tidligere fantastiske forperson. Her ”hyrede” hun mig ind 
for at holde et oplæg omkring unge hjemløse/kontanthjælpsreformen. Det var startskuddet for mig til en 
rejse der gav mig et fantastisk netværk og som gav mig et vidensboost af rang. Jeg vil gerne have lov at 
takke alle de gode mennesker der igennem årene har beriget mig og faggruppen. Ingen nævnt ingen glemt.  

Mit arbejde i faggruppen startede med en fordybelse af vedtægter og formål. Vi ønskede at gøre 
faggruppens tilgængelighed så bred som muligt og derfor tog vi fat i at rette vedtægter til så det var tydeligt 
at alle var velkomne til at deltage ved vores møder. I min tid som formand har vi alle dage haft en fuldtallig 
bestyrelse og derudover en masse ”ressourcepersoner”, så vi derved har draget nytte af alles stemmer.  

Dernæst tog vi fat i strukturen omkring faggruppen. Vi prioriterede at holde møder på forskellige hjemløse 
institutioner omkring i landet. En ændring som jeg tænker er kommet for at blive, da vi på den facon 
virkelig kan prale af at være en national forankret gruppe af socialsoldater.  

Da vores felt og vores fag bærer præg af at arbejde med mennesker i bevægelse, så indså undertegnede og 
andre bærende kræfter i andre faggrupper hurtigt at det ville give enorm værdi at skabe et tæt forankret 
samarbejde på tværs af faggrupper i Dansk Socialrådgiverforening. Derfor befinder vi os her i dag til den 
efterhånden traditions-omspundne” fælles temadag” i den forbindelse skal lyde en rungende stor tak for 
alle de gode stunder jeg og vi har nydt i hinandens fællesskab.  

Jeg selv og Faggruppen Hjemløse har været involveret i for mange faglige udfoldelser til at jeg kan nævne 
dem her. De seneste år har på godt og mest ondt, været præget af Corona pandemien. Her så vi at 
eksempelvis er misbrugsbehandling og jobcenterindsatserne blev mere fleksible og pludselig kunne det 
lade sig gøre at være mere opsøgende og mere fleksible. Nu fornemmer jeg desværre at vi er ved at vende 
retur til gamle rigide vaner. 

 Vi har også på det seneste været meget aktive i at være med til at udarbejde ” Nationale retningslinjer for 
indsatsen mod hjemløshed” 

 Her var Faggruppen Hjemløse helt inde i maskinrummet og arbejdet bar præg af en høj grad af deltagelse 
fra vores bestyrelse til diverse følgegruppemøder. Jeg selv havde fornøjelsen af at være i den juridiske 
følgegruppe samt medlem af styregruppen som repræsentant for DS. Nu mangler vi at sætte et sidste 
punktum for det omfattende arbejde, nemlig at have bredt det gode budskab ud til så mange af vores 
medlemmer som muligt. Her arbejder vi i skrivende stund sammen med DS og Socialstyrelsen om 3 på 
hinanden følgende webinarer.  Drømmen er naturligvis at vi alle trækker i samme hammel, fra Jobcenter til 
socialforvaltning og alt ind i mellem, til gavn for landets hjemløse.  

 



 
 

 

Et sidste ord med på forpersons-vejen, er hvor jeg havde æren af at blive hædret med ”Den Gyldne 
Socialrådgiver”, hvilket for evigt vil stå som et dyrebart og stolt minde hos mig.  

 

Jeg føler selv at jeg med ro i sindet kan vinke farvel til posten som formand, da vores bestyrelse består af 
vaskeægte ildsjæle med fagligheden i højsædet. Vi er en velsmurt socialfaglig maskine som har medvind på 
cykelstien. Jeg glædes ved at Sofie (ny sekretariatsleder) viser både vilje og handling til at være opsøgende 
og involverende i den kommende nye faggruppe rokade.  

For sammen er vi unægteligt stærkest. Tak for ordet. 

 

Afgående formand 

 

René Nielsen 

 


