
 

Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Hjemløse 

Den 24.marts 2022 

 

Til mødet deltager: Durita, Simon, Silvia, Ole, Jette, Maya, Nancy, Anders, Birthe & Karin 

Valg af ordstyrer:  

- Durita  

Valg af referent:  

- Maya  

Godkendelse af dagsorden: 

- Jep       

Nyt fra hjemløseområdet: 

- Simon forklarer, at han vil forsøge at få status fra politisk konsulent, Sofie, ift. om Dansk 

Socialrådgiverforening er repræsenteret i ydelseskommision, budgetlov og hjemløseudspil.  

- Simon undersøger implementering af ny lov med Sofie omkring implementering af 

hjemløsestrategien i de større byer; Kbh., Odense, Aalborg og Aarhus. 

- Simon forklarer, at DS’ sekretariat gerne vil bidrage os, så vidt muligt. Derfor kan man drøfte mulige 

ønsker om aktiviteter med dem, hvor de kan hjælpe med nogle opgaver i en ønsket aktivitet. 

- Der fortælles kort om, at der stadig ligges op til at lave et arrangement med debat og orientering, 

når der er noget mere konkret i hjemløseudspillet at tage fat i (Simon) 

- Vi ved endnu ikke hvornår hovedloven kommer 

- Kunne være en god idé at rejse en debat ift. retspraksis og alm praksis omkring ret til offentlig 

hjælp, da der er forskel på lov og praksis ift. udlandske EU/ikke-EU hjemløse 

- Hjemløsestrategi → Bliver et fast punkt til bestyrelsesmøder fremover 

- Anders fortæller, at han har stødt ind i centerchef i København, som han fik adspurgt om 

forventninger til ny praksis ift. opfølgning på borger på §110 tilbud m.m. Centerchef forklarer, at 

der overvejes mulig overgangsperiode på 5 måneder med refusion, i stedet for kun 3 måneder. Det 

drøftes om bordet, at der er bekymring omkring overgangen til ny lovgivning. 

- Birthe og René er i DS’ ressourcegruppe ift. hovedlovgivningen, hvor der sker noget, men vi ikke har 

nogle dato for forventet deadline eller lignende – Der er dog lavet et udspil, hvor hjemløse er med i 

”kan” gruppen. 

 

Drøftelse af årshjul og strategi for faggruppen: Hvad vil faggruppen arbejde med i 2022?: 

Punktet bliver et drøftelsespunkt og snak om, hvad folk gerne vil arbejde med i faggruppen. Der er lagt op 

til, at vi har 4 møder om året som udgangspunkt, samt et fagligt arrangement, som vi de sidste par år har 

gjort i forbindelse med generalforsamling med andre faggrupper. 

Der bliver spurgt til, hvad folk kunne tænke sig at lave i faggruppen, følgende er ideer til ting at arbejde på 

og der sættes personer.  

Afsluttes med snak om ca. tidspunkter for årets kommende møder. 

Det sociale frikort (Durita, Karin & Jette):   



- Jette tager fat i Ove og Rune fra Gadeliv 

- evt. et debatindlæg. 

- Tanken er, at have fokus på værdien af det sociale frikort, med muligt perspektiv på kompleksitet 

med hjemløshed og jobcentrene, hvor sanktioner og manglende hjælp til borger kan ødelægge 

støtte til, at komme ud af hjemløshed. 

 

Debat om den gode løsladelse i samarbejde med Krim (Nancy, Silvia og Karin): 

- Nancy melder sig til at ringe til Andrea som er formand for Krim, for at høre om de har interesse.  

- Fælles temadag, med overskriften: hvordan gør vi den gode løsladelse endnu bedre? 

- Derefter tager Nancy fat i Silvia og Karin. 

- Silvia har kontakt til italiensk medarbejder, som er nysgerrig om dansk måde at gøre god løsladelse 

på. 

 

Politisk vision om afskaffelse af hjemløshed/udenlandske hjemløse (Simon, Silvia og Birthe):  

- Mulig debat med politikere, for at høre hvordan man har tænkt sig at komme hjemløshed til livs, 

som Danmark har meldt som mål, via international samarbejde/platform. 

I tråd med snak om internationale hjemløses rettigheder, nævner Birthe punkt om, at Danmark har 

tilsluttet sig. Ønske er at få politikere i tale og få nogle ord og handling på. Måske man kan bruge denne 

lejlighed, til at snakke om den lovmæssige forpligtelse til, at yde hjælp til udenlandske statsborgere i nød i 

Danmark. 

 

Hjemløsestrategi: 

- Bliver løbende drøftet. Der følges op på dette, når vi har nyt DS. Simon snakker med DS 

Andet: 

- Anders foreslår at tænke ind, man kan potentielt lave happenings eller lave noget manifest, som en 

del af arbejdet med disse interesseområder. 

- Simon foreslår, at man endelig ikke holder sig tilbage med at tænke stort, så frem at man får en idé 

til et arrangement.  

 

Årshjul: 

- Næste møde tænkes at blive d. 1/6 i Odense, hvor Karin vil undersøge mulighed for at mødes nær 

Svendborg, hvor man kan slå arbejdsmøde og besøg på forsorgsmuseum sammen. 

- Der forventes at være møde omkring slut august, inden forventet generalforsamling engang i 

september. Et sidste møde i år vil nok være ca. november. 

- Forhåbentlig vil der være mulighed for at lave flere aktiviteter. 

- Simon har kontakt til de andre faggrupper ift. dato for generalforsamling – vi har grundet sidste 

vedtægtsændringer ikke et fasttidspunkt, som den årlige generalforsamling skal afholdes på.  

Formål med at have årshjul, er at lave tidlig dato, så flere kan planlægge at deltage i faggruppens 

arrangementer og der kan laves bedst mulige indkaldelser m.m. 

Arbejdende punkt: Tid til at følge op på opgaver aftalt d.d. 



- Slået sammen med tidligere punkt. 

Orientering om faggruppens økonomi: 

- Durita står for det fordi hun er kassér 

- I 2021 har vi i alt haft 49.900 kr. Vi har ikke brugt alle penge, og vi har en rest på omkring 25.000 

pga. Corona, som er væk og gået til aktivitetspuljen. 

- Når vi går ind i et nyt år, laver DS en beregning på hvor mange medlemmer vi har, fordi det udløser 

en del penge som vi kan bruge på aktiviteter i faggruppen.  

- Bevillingen vi vil få i 2022 er 53200 kr., fordi vi har 376 medlemmer. 

- Der bliver formentligt brugt flere penge på møder og transport, end hvad det arbejdende budget 

lagde op til. 

- Durita laver et nyt budget udkast, så vi har noget vi kan styre efter. 

- Vi kan søge om en aktivitetspulje til aktiviteter, hvis vi finder på ideerne, så hold jer ikke tilbage. 

- Send bilag (udgifter) til Durita for refundering af penge. Blanketten hedder blanket b19 → den kan 

findes inde på socialrådgiverne.dk.  

Opsamling og evaluering af mødet 

- Tak for et godt møde 

 


