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Kommenteret høringsnotat over forslag til bekendtgørel-

se om ansøgningspuljen til social investeringspulje om 

støtte til borgere i langvarig hjemløshed 

1. Hørte myndigheder og organisationer mv.: 

Et udkast til bekendtgørelsesforslag blev den 17. marts 2018 sendt i høring via Hø-

ringsportalen, jf. vedlagte høringsliste. Høringen sluttede den 17. april 2018.      

 

Socialstyrelsen har modtaget svar fra Socialpædagogerne. Nedenfor er gengivet de 

væsentligste punkter i høringssvaret, samt Socialstyrelsens bemærkninger: 

2. Høringssvaret fra Socialpædagogerne  

”Borgere i langvarig hjemløshed har i langt de fleste tilfælde særdeles komplicerede 

og sammensatte udfordringer. Derfor er det vigtigt at indsatser til denne målgruppe er 

fleksible, koordinerede og helhedsorienterede. Endvidere er det vigtigt, at indsatserne 

veldokumenteret i deres virkning. Det mener vi bør skrives ind i bekendtgørelsen, 

konkret i § 2 i relation til vidensbaserede indsatser. 

 

Det er ligeledes væsentligt, at indsatserne indeholder den rette fagprofessionelle kvali-

tet med viden om hjemløshed, udsathed og marginalisering. Konkret foreslår vi, at der 

i tildelingskriterierne § 8 stk. 4 skrives ind, at projektets fagprofessionelle indhold og 

sammensætning beskrives”. 

 

Socialstyrelsens bemærkninger: 

Det er et centralt element i ansøgningspuljen, at indsatserne er vidensbaseret og hel-

hedsorienteret i forhold til de komplekse sociale problemstillinger, som borgere i lang-

varig hjemløshed oplever. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at indsatserne skal være 

virksomme og tilpasset målgruppens behov.  

Det fremgår af vejledningens pkt. 6, at årsager til den langvarige hjemløshed for an-

søgningspuljens målgruppe ofte udspringer af en kompleks kombination mellem struk-

turelle faktorer som bolig- og arbejdsmarkedsforhold, og individuelle forhold som psy-

kisk sygdom og misbrugsproblemer. Det forventes således ikke, at målgruppens hjem-

løshed blot kan afhjælpes gennem boligmæssige indsatser. En bolig vil være en nød-

vendighed, men sjældent en tilstrækkelig forudsætning for, at socialt udsatte borgere 

kan komme ud af hjemløshed. Derfor skal projektet ikke kun tilbyde en boligløsning, 

men en helhedsorienteret indsats. Som en del af de faglige kriterier for at opnå støtte 

fra ansøgningspuljen skal ansøger beskrive organiseringen af indsatsen, herunder 

bl.a. indsatsens ledelse, medarbejdere og samarbejde til andre eksisterende indsat-

ser.  

På baggrund af ovenstående finder Socialstyrelsen ikke anledning til at udvide be-

kendtgørelsens § 2, idet det vurderes, at fleksible, koordinerende og veldokumentere-

de indsatser allerede indgår i ansøgningspuljens formål om vidensbaserede indsatser, 

som er tilpasset målgruppens behov. Socialstyrelsen finder ligeledes heller ikke an-

ledning til at udvide bekendtgørelsens § 8 stk. 4., idet det vurderes, at projektets orga-

nisering af medarbejdere og ledelse, i relation til kommunens omlægning mod en virk-

som og vidensbaseret indsats, i tilstrækkelig grad indgår som et fagligt kriterium for 

støtte. 
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