
Referat af faggruppemøde i Faggruppen Hjemløse  

Den 1.juni 2022  

1) Nationale Partnerskab mod Hjemløshed 

Baggrund: 

Første møde 22.6., hvor Mads Bilstrup er inviteret sammen med mange andre.  

Skal følge implementering af nye hjemløsepolitikker.  

Se evt Sofies (DS konsulent på området) notat ”Forberedelse til 1. møde i partnerskabet mod 

hjemløshed” 

Sofie tilføjer, at fokusområder for DS i partnerskabet er bl.a.: 

- Kapacitetsproblemer. Bostøtter og billige boliger.  

- Hovedloven. Er ved at lande politisk og kan påvirke hjemløseområdet. Vi følger op i 

faggruppen når den er på plads.  

Debat/opmærksomhedspunkter: 

De nedsatte midlertidige huslejer er forlænget fra 2 til 5 år (såkaldte udslusningsboliger). 

Super godt, da folk forhåbentlig bliver afklaret ift økonomi inden for fem år, så som pension, 

fleks eller ordinært arbejde (selvom der nok ikke kommer afklaringsgaranti i jobcentrene).  

Der er pt pilotprojekt i Kbh med to sagsbehandlere til Bocentret på Sundholm med 

sagsstammer på 25 til udslusningsboliger. I Kbh har man pt ikke rigtig mulighed for at indstille 

til ICM. 

Tjek op på om det kan passe at man skal forbi §110 for at kunne indstilles til 

udslusningsboliger.  

Obs på hvem der får definitionsret over begrebet ”egnet bolig”. Der er eksempler på uenighed 

mellem borger og kommune ift dette. Herunder også geografi. DS kan henvise til nationale 

retningslinjer, hvor det fremgår at borgers stemme skal høres / ”en bolig borger selv har 

behov for”. Vi følger dette tæt og giver håndslag på at indberette eksempler til 

faggruppen og herigennem partnerskabet.  

Obs på at vi ikke viderefører ’den finske model’. Dvs konverterer herbergspladser til ’egne 

boliger’.  

Også obs på at nogle kommuner flytter hjemløse fra herberg til egne midlertidige boliger. Ofte 

kommer de tilbage til herberget efter fx et års tid, da det kræver mere stabilitet og støtte at 

’komme videre’.  

Ventetider på §85 støtte i Kbh og Aarhus. Når der er ventetid på §85 sætter man typisk §99 

eller §82d på midlertidigt indtil §85 er klar. Kan der trækkes nogle tal? (DS har fokus på 

at analyse af området kunne være noget at initiere i partnerskabet).  

Så der mangler tydeligvis bostøttemedarbejdere i nogle kommuner. Formegentlig i mange flere 

når kommunerne begynder at rykke hjemløse hurtigere i egne boliger som følge af 

refusionsregler.  

Som det er nu kan forsorgshjem beslutte af yde efterforsorg, men ofte stejler kommuner på 

dette, da de hellere vil bruge egne (billige) bostøtter. Men herberger har ressourcer/personale 

som kommunerne tilsyneladende mangler (og snart udskrives borgere nok hurtigere hvorfor 

herbergspersonale får mere tid til efterforsorg).  

DS bør gøre opmærksom på de mange unge sofasovere og forebyggelse. Pt hjælper mange 

kommuner ikke den målgruppe, der ikke som sådan er socialt udsatte udover hjemløshed.  

Der lægges op til partnerskabet kan lave undersøgelser. Lige som der er unge uden bolig der 

ikke er misbrugende eller psykisk syge, men sårbare fx pga manglende netværk, er der mange 



udlændinge, der ikke er udsatte udover sårbare, men ikke har bolig og meget svært ved at 

etablere sig i Dk med job osv. Der er behov for at afklare og have fokus på rettigheder og 

heraf formegentlig (hvis vilje!) iværksætte initiativer.   

Silvia, Isabel og Sofie laver skriv om udenlandske hjemløse og største behov ift 

fokus i partnerskabet.  

Der forhandles pt også 10års plan på psykiatriområdet. Sofie har snakket med DS faggruppen 

Stof & Misbrug om hvorvidt kommuner kunne være klar til at overtage psykisk syge, hvis 

borgere med ’dobbeltdiagnose’ ender med at overgå til kommunerne.  

Opfordring til at dele med bestyrelse og Sofie på facebook/mail hvis flere/nye tanker.  

 

2) Orientering fra arbejdsgrupper 

’Den gode løsladelse’ ved Nancy.  

Der er taget kontakt til faggruppen Krim og arbejdes videre sammen. Mere konkret er referat 

ikke her, da referent ikke var til stede et øjeblik       

Socialt Frikort 

Jette har snakket med Gadeliv i Aarhus og hørt om gode erfaringer. Flere er ansat på fleks 

eller ordinære vilkår efterfølgende. Dog nogle, der ikke kan få frikortet, da de ikke opfylder 

kravet om ophold ni ud af ti år (LAB §11). Snak om principafgørelse fra 2019 (?) ift ændret 

bevisbyrde om ophold kan bruges i denne sammenhæng også. Dengang blev mange rykket fra 

integrationsydelse til kontanthjælp, da kommunerne fik bevisbyrden og skulle sandsynliggøre 

ophold i udlandet.  

Isabel har mange erfaringer fra Social Frikort Vesterbro og vil gerne dele ud af disse.  

Udenlandske hjemløse 

Silvia deler nedenstående flyer som Kompasset har lavet (på engelsk og rumænsk). Dog ingen 

eller meget få erfaringer med at få hjemløse migranter på herberg. Herbergerne er bange for 

ikke at få deres penge, hvis ingen kommune vil påtage sig handle/betalingsansvar.  

 (træk ud i billedet for at gøre større) 

 

3) Hvordan går det runde – hvad rører sig på vores forskellige arbejdspladser/områder 

Referents pc gik ud for strøm og fik ikke noteret.  

Dog huskes, at Birthe er med i europæisk gruppe, der har fokus på udvikling af 

fattigdom i Europa (Poverty Watch), så Birthe modtager gerne pointer o.lign på mail.  



 

4) Arrangement om hjemløsepolitik set i lyset af nye nationale retningslinjer, 

hjemløseudspil og hovedlov under opsejling og Byer med Plads til Alle 

Formål er at påvirke politisk proces og vi drøftede forskellige overvejelser omkring 

timing og format. Indtil videre er planen at afvente feedback fra Mads/Sofie om 

partnerskabsmøde 22.6., dato kommende partnerskabsmøde samt muligvis mere viden 

om proces for hovedlov mv i løbet af sommeren. Obs på at der kommer 

hjemløsetælling fra Vive til september, hvilket kan bidrage til den gode timing.  

Vi vil gerne lave noget der passer ind i beslutningsprocesserne på nationalt plan. 

Politikere, evt embedsværk, KL-toppen, interesseorganisationer, fagfæller som 

socialpædagogerne, hjemløse.  

Senere kan der laves mere lokale/regionale arrangementer når forløb peger mere på 

implementeringer end politikudvikling.  

 

5) Næste møde 

Rykkes ift årshjul – ny dato er 14. september. I København, muligvis Nordvest hos 

Kirkens Korshær.  

 

 


