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2022 tegner lovende for hjemløse
Der er gode takter på det sociale område. Det betyder ikke, at vi bare kan
sidde med hænderne i skødet, men
det betyder, at der er blevet lyttet. Nu
er opgaven at komme helt i mål med
såvel hjemløseplan, billige boliger og
ikke mindst hele Jobcenter-området.
AF ASK SVEJSTRUP,
SEKRETARIATSLEDER I SAND
År 2022 tegner til at blive et godt
år for hjemløse. Egentlig startede
det for flere år siden, hvor et flertal
i Folketinget indså, at hjemløse ikke
bare lige kommer ind på arbejdsmarkedet. At det system jobcenteret
står for ikke virker efter hensigten,

når man har med hjemløse og andre
udsatte at gøre. De reagerer nemlig
ikke på trusler, pisk og sanktioner.
Det kan man kun, hvis man har nogle handlemuligheder. Det har hjemløse ikke. Derfor besluttede man, at
bl.a. hjemløse skulle have mulighed
for at få et socialt frikort. Og dermed gives mulighed for at tjene op
til 50.000 kr. om året uden at skulle
betale skat og uden at blive trukket i
kontanthjælp eller pension. Samtidig
skulle arbejdsgiver kunne udbetale lønnen kontant og med et minimum af bureaukrati. Ordningen har
fungeret fint, men der har været alt
for få jobs. Arbejdsmarkedet er ikke
indrettet til at have ”daglejere” eller

hyre folk til ”småjobs”.
Det, vi kan tage med os er at det politiske niveau er nået til en erkendelse af at det nuværende beskæftigelsessystem ikke er befordrende for at
få hjemløse i arbejde.
Hjemløse – i udvalgte kommuner –
vil i år kunne få et personligt budget på op til 50.000 kr., som kan
bruges til at nå nogle personlige
mål. Borgeren og kommunen skal i
fællesskab opstille nogle målsætninger for borgeren, som pengene kan
bruges til at nå. F.eks. nedtrappe sit
misbrug og bruge et medlemskab af
en sportsklub som en hjælp til at nå
i mål. Idéen med forslaget er at give
hjemløse en størres selvbestemmelse
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og lære kommunen at sætte borgeren i centrum. Nu er det op til kommunerne om de vil søge om at være
med i forsøget. Så hvis det er noget
for dig, så prik til din kommune og
bed dem om ansøge om at være en
af forsøgskommunerne.
Det er også i år at den meget roste
hjemløsereform rulles ud. Det betyder bl.a. at der i de byer, hvor der er
det største behov for billige boliger
til hjemløse, kan gives et midlertidigt

tilskud (2 år) til at nedsætte huslejen
til 3500 kr. pr. måned når boligen
anvises af kommunen til en borger.
Samtidig presser Staten på for at lave
en aftale med KL om hvordan kommunerne kan skaffe flere billige boliger til hjemløse, f.eks. gennem en
mere struktureret og målrettet brug
af anvisningsretten.
SAND vil igen i år skubbe på for at
sikre at de gode intentioner i de politiske forslag bliver ført ud i livet og

”Motivation skabes ikke af sanktion. Den
skabes af, at man tager udgangspunkt i
det, der betyder noget for den hjemløse
her og nu. Hvis det er misbrugsbehandling, så er det der vi skal sætte ind. Hvis
det er bolig, er det der vi skal sætte ind,
hvis det er psykiatrisk behandling, er det
der vi skal sætte ind”.
Fra SANDs borgerforslag ’Hjemløse ud af Jobcentret’

er til gavn for hjemløse. Lige nu har
vi et borgerforslag i luften, som lægger sig op ad de takter, der er slået
an med det sociale frikort og forsøget med et personligt budget. Vi
har foreslået, at hjemløse skal ud af
jobcenteret. Det nytter ikke at møde
hjemløse med kontrolforanstaltninger og sanktioner. Der er brug for
en helhedsorienteret og individuel
indsats.

DEADLINE NÆSTE NUMMER
SANDsiger er også din mulighed for
at komme til orde!
Skriv eller ring til Sofie hvis du har
en solstrålehistorie, noget brok eller en undren.
Du fanger mig på 22470323 eller
sofie@sandudvalg.dk
Deadline for næste nummer er 18/2.

Billige boliger til hjemløse – vi nærmer os
AF ASK SVEJSTRUP,
SEKRETARIATSLEDER I SAND.
For 2 måneder siden lavede regeringen en politisk aftale med DF, SF,
Enhedslisten og Kristendemokraterne om at skaffe flere boliger til
hjemløse. Aftalen som hedder Fonden for blandede byer – flere billige
boliger til hjemløse, er nu mundet
ud i et lovforslag. Den politiske aftale er oversat til lovgivning og det
åbenbares, hvordan de politiske intentioner skal forstås i praksis.
Et af hovedpunkter i aftalen er, at
der skal skaffes flere billige boliger
til hjemløse. Det skal ske på to måder. Der skal bygges op til 2.250 nye
almene boliger med en husleje på
3500 kr. Boligerne må højest være
55 m2. og alle boliger skal anvises
af kommunen. Det er ikke muligt
at bygge så billigt i dag. Derfor gives der et tilskud til byggeriet på
400.000 kr. pr. bolig.
Selvfølgelig skal der bygges flere boliger, og hvis der skal statstilskud til
for at der sker, må det være sådan.
SAND havde dog hellere set, at man
løste problemet en gang for alle ved
at stille krav om at der i al nybyggeri
– alment som privat – skulle være
en vis procentdel boliger med en lav
husleje.
Der skal også skaffes 1.800 boliger

ved at give et midlertidigt huslejetilskud til eksisterende almene boliger,
så huslejen kommer ned på 3.500
kr. Det er den husleje, man vurderer, at borgere på den lave kontanthjælp (uddannelsesydelse, hjemsendelsesydelse osv.) kan betale.
I eksisterende almene boliger, med
en husleje på 4-4.500 kr. kan der i
4 år gives et tilskud til huslejen, så
den kommer ned på 3.500 kr. i 4 år.
Herefter aftrappes tilskuddet gradvist over 5 år.
Det betyder, at man tager nogle
relativt billige boliger ud af markedet. Borgere på uddannelsesydelse
og hjemsendelsesydelse gives mulighed for at få en billig bolig, men
man forringer samtidig muligheden
for borgere på ”almindelig” kontanthjælp kan anvises en bolig. Der
bliver færre tilgængelige boliger for
denne gruppe eller måske anviser
man dem en bolig, som var tiltænkt
borgere med lavest betalingsevne.
Der bliver altså ikke flere boliger til
hjemløsegruppen som helhed, men
dem på den laveste kontanthjælp
får en større mulighed for at få en
lejlighed. Tilskuddet er midlertidigt,
men dog langvarigt. Der er faktisk
en realistisk mulighed for at beboerne enten er blevet gamle nok til
at gå fra uddannelsesydelse til kontanthjælp ell. fra hjemsendelses-

ydelse til kontanthjælp.
Spørgsmålet bliver hvordan og til
hvem kommunerne vil tildele lejlighederne i praksis. Det skal de beskrive i en plan for, hvordan de vil
bekæmpe hjemløshed. Udarbejdelse af en sådan plan, er et krav for
at en kommune kan få tilskud til at
lave flere billige boliger. I en sådan
plan bør det fremgå, at de billige
boliger skal tildeles hjemløse borgere på den laveste kontanthjælp.
Efter SANDs mening bør kommunerne lave planen sammen med
hjemløse, f.eks. SAND eller de kommunale udsatteråd. Det har vi selvfølgelig foreslået i vores høringssvar,
men jeg tvivler på at det kommer til
at ske. Derfor opfordrer jeg jer alle
sammen til at tilbyde jeres ekspertise ud i hjemløshed til kommunerne
i arbejdet med at lave en god plan
for hvordan de vil bekæmpe hjemløshed.

Vidste du…
…at du kan læse alle
SANDs høringssvar
på vores hjemmeside?
Du finder dem på
sandudvalg.dk/side/
sands-høringssvar

SKAL DU HA’ BANK? … eller rettere EN bank…
SAND får løbende henvendelser fra hjemløse, der bøvler med at få en bank eller et bankkort.
Reglerne er ellers rimelig klare:
§ 11. Pengeinstitutter skal tilbyde en forbruger en basal betalingskonto, jf. § 9, i danske kroner, medmindre
åbning af en sådan konto vil føre til en overtrædelse af lov om forebyggendeforanstaltninger mod hvidvask af
udbytte og finansiering af terrorisme. (kilde: Bekendtgørelse af lov om betalingskonti)
Løber du stadig panden mod en mur, så ring eller skriv til SANDs jurist, Sara på 9282311
Du kan læse mere om reglerne om bankkonti og bankkort på SANDs hjemmeside – artiklen ligger
under nyheder på forsiden: http://sandudvalg.dk/nyheder/sand-giver-ikke-op-sådan-får-du-et-nyt-hævekort

DATO UDVALG		
FEBRUAR
18/2
SAND Nordsjælland
21/2
SAND Sydvestjylland
22/2
SAND Vestjylland
23/2
SAND Trekanten
23/2
SAND Sønderjylland
24/2
SAND Nordjylland
24/2
SAND Østjylland
24/2
SAND Hovedstaden
25/2
SAND Storstrøm
28/2
SAND Sydfyn
28/2
SAND Fyn

TID

STED				

13 - 15
13 - 15
13 - 15
16 - 17.30
12.30 - 14.30
11 - 13
15 - 17.30
11 - 13.30
12 - 14
15 - 17
11 - 13

Frivilligcentret, Fredensvej 12C, Hillerød
Rani Henriksen, 52750967
Varmestuen, Exnersgade 39, Esbjerg
Steffen Andersen, 50402852
Kultur – og frivillighuset, Nygade 22, Holstebro
Karin Villerup, 41262300
Parasollen, Vestergade 16C, Vejle		
Henrik Mas, 60676398
Multirummet, Alberta, Vøl-Bogade 8, Sønderborg
Nancy Pelle, 30736548
De Frivilliges Hus, Hadsundvej 35, Aalborg
Harald Gjersøe, 50384150
Jægergårdsgade 164C, Aarhus
Nancy Pelle, 30736548
Maskinhallen, Sundholm, København S
Jonas Laursen, 52712473
Værestedet Café Håbet, Engvej 22, Næstved
Mette Larsen, 53327161
Lunde Forsorgshjem, Højevej 29, Stenstrup
Tobias B. Hansen 30735030
St. Dannesbo, Bryllevej 20, Odense SV
Pia Nedergaard, 42512282

MARTS
9/3
SAND Nordvestsjælland 13 - 15
29/3
Generalfors. i SAND
12 - 15.30

INFO/TILMELDING

Roskildehjemmet, Gammelgårdsvej 1B, Roskilde
MødeCenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense

Martin Vibe, 50133016
SAND, 89937060
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