
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Hjemløse 

Afholdt i Odense den 9.februar 2023 

Til stede: Birthe, Ole, Silvia, Durita, Simon, Karin, Anders 

 

HVAD RØRER SIG PÅ HJEMLØSEOMRÅDET? 

 

Tilknytningskriterie ift boligindstillinger 

Grønlændere der lander i første danske kommune, er svære at boligindstille.  

Vi kan hjælpe med kontanthjælp, rusmiddelbehandling osv, men ikke bolig. Dette er i øvrigt 

modsatrettet ift de housing first principper vi gerne vil arbejde efter.  

Ventetider i Boliganvisningen i Kbh 

Borgere venter halvt år på svar om de kan komme på akut boliglisten.  

Det er bl.a. overgang til nyt fagsystem, Domus, der har presset Boliganvisningen. Der er nu 

nedsat task force for at tilføre midler.  

Ventetid på bolig gør også at nogle flytter til Vestsjælland eller Lolland fordi de ikke kan vente. 

Det betyder også at bostøtte fra København er langt fra borger.  

LGBTQ+ hjemløse  

Projekt Udenfor har fået ny bevilling til LGBTQA+ indsats 

Første projektperiode viste at der behov større indsats. Målgruppen udsættes for 

diskrimination af både andre hjemløse og faktisk også i systemet. Så ny indsats skal være 

oplysende over for omverden og have gadeplansmedarbejdere.  

Rapport fra første projektperiode ligger her  

Der er kommet nyt LGBTQ+ herberg i Tårnby 

 

Dark design  

Pia Justesen er ved at afslutte phd i dark design.  

Kompasset er med i netværk omkring dark design.  

Udenlandske hjemløse  

Ditte Brøndum fulgte op på snak ved sidste møde om udenlandske hjemløse, og kom på besøg 

i Kompasset. Silvia er i dialog med fagblad om artikel om udenlandske hjemløse.  

Der er mange benspænd ift deres rettigheder og/eller praksis.  

Fx bureaukratisk fejl 404 på området, hvor borger sendes frem og tilbage mellem SIRI og 

kommune. Ingen vil registrere borger, fordi han ikke er arbejde og sygemeldt, men ifølge EU-

ret har han ret til at blive registreret.  

Housing First 

Kirkens Korshær har lavet materiale med deres bud på fremtidens herberger set i lyset af 

formentlig kommende omlægning af hjemløseområdet.  

Hjemløseenheden i København har gode erfaringer med forsøg på nedsat sagsstamme ift 

hurtig udredning, jf kommende lov, hvor der lægges op til udredning på 3 måneder på 

herberg. Det kræver også godt tlt samarbejde med herberg om informationer. Man vurderer i 

Kbh at 17,5 borgere per sagsbehandler er det der skal til for at leve op til kommende lovs 

intentioner.  

Man er i Kbh kommet frem til at det måske? ikke er nødvendigt med vum/udredning for at 

give borger CTI/efterforsorg.  

https://udenfor.dk/2022/09/29/fremmedgjort-ny-rapport-om-lgbt-hjemloeshed/
https://www.forenedecare.dk/social/tarnbyhus/
https://kirkenskorshaer.dk/fremtidens-herberger


Sammenstød mellem herbergsbeboere 

Generalistisk sagt har de gamle hjemløse svært ved at snakke hensynsfuldt over for 

minoritets-beboere. Der kommer flere og flere unge hjemløse og ofte vil de ikke finde sig i at 

blive tiltalt nedladende  

Der er nogle vilde/hårde stoffer i omløb i Odense.  

Opstart af kontante ydelser  

I Hillerød kan det tage op til 8 uger at få behandlet opstart af kontanthjælp.  

 

Besøg af Tom Rønning 

Boligkonsulent i Odense kommune 

Vil gerne lave oplæg til Socialrådgiverdage.  

 

MEDLEMSARRANGEMENT(ER) 

I vores budget har vi 6-7000 til arrangement. Oplægsholder/e kan gøre dette dyrere.  

1 ) Hvordan står myndighedsarbejdet i lyset af ny hjemløse- og boligreform? 

Formål:  

At DS-politikere (to forkvinder, regionsforpersoner, FTR’ere) og sekretariat bliver klogere på 

barrierer på området 

At medlemmer bliver opmærksomme på barrierer og klædt på til at diskutere videre lokalt  

At blive inspireret på gode løsningsmodeller og måder at organisere myndighedsarbejde  

Mulige fokuser:  

- Myndighedsarbejdet efter Servicelovsbestemmelser og kommunernes organisering af dette er 

ofte underbelyst/overset 

- Ex samarbejde mellem herberger/krisecentre og kommunal myndighed  

- Ex hvordan kommunal boliganvisning sættes op/organiseres. I Odense tager det 1-2 uger at 

få svar om borger er på akutliste. I København tager det halvt år.  

- Beskrive barrierer ved intentionerne i hjemløseudspil ift praksis. Hjemløseenheden Kbh er 

ved at lave procesbeskrivelse, så oplagt at få oplæg dér fra.  

Birthe står for at lave arrangementsbeskrivelse og drejebog.  

Vi planlægger at det foregår 6. eller 7. juni.  

Birthe spørger Ditte og Sofie Birch, og herefter andre DS-politikere.  

Vi holder arbejdende videomøde d 23.3. kl 10-12. Durita sender link-invitation 

Hvis der skulle være chance for at få social- og boligminister med, er det nok mere realistisk at 

lave et arrangement/punkt til Socialrådgiverdage 

Husk at DS sekretariat kan understøtte os.  

 

2) Medlemsarrangement om ’den gode løsladelse’ 

- Nancy er primær på dette, men ikke med til møde i dag.  

- Vi inviterer til samarbejde med Faggruppe i kriminalforsorg 

Husk at DS sekretariat kan understøtte os.  

 

Bestyrelsesmøder 2023 / Årshjulet 



11.5. i København:  

Durita og Anders er ansvarlige.  

Invitere via e-netværk.  

7.9. 

23.11. 

Karin skriver til Søs for at lagt vores møder på DS’ hjemmesiden 

 

EVT 

Vi bliver enige om at referater skal lægges op i facebook gruppe og DS’ hjemmesiden.  

Ny næstforperson Karin vil gerne reklamere på facebook for årshjulet vi lavede på sidste møde 

Følge op med DS hovedkontor om at få fokus på hjemløshed i fagbladet.  

Ditte og Sofie besøger St Dannebo og Hjemløseenheden inden længe (det er aftalt).  

Det er lektie for alle lige at logge ind i e-netværk inden næste møde og orientere sig.  

 

HUSK AT SENDE BILAG TIL DURITA FOR REFUSION!  


