København den 14/8 - 2022

Høringssvar fra DASYS vedr. ”Forslag til lov om ændring af lov om social service (Omlægning af
indsatsen mod hjemløshed)”.
Dansk Sygepleje Selskab (DASYS) har modtaget forespørgsel på overstående, og vi takker for muligheden
for at afgive høringssvar. Vi har sendt anbefalingerne til DASYS’ s medlemmer og råd, og vi har følgende
kommentarer i samarbejde med Fagligt selskab for Psykiatriske Sygeplejersker.
Generelt
Generelt vurderes det er der er gode og relevante ændringer, der indskrives, dog er der steder, hvor der
savnes en skarpere og mere handlingsforpligtende formulering. I det følgende vil der blive peget på
specifikke steder i forslaget, hvor der med fordel kunne strammes op i formuleringen.
Specifikt
”§ 85 a. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder efter de
specialiserede støttemetoder fra Housing First-tilgangen til…”
DASYS og Fagligt selskab for Psykiatriske Sygeplejersker opfordrer til, at ovenstående ændres til:
”Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at yde hjælp, omsorg eller større… ”
Der henvises til, at man i Odense Kommune leverer den hjælp og har færre hjemløse. Til gengæld er der
kommuner, som ikke forpligter sig til det, og det giver lange midlertidige ophold på herberg, §107, 108 hvor
den enkelte har svært ved at få/finde ro i eget hjem pga. disse lange ophold.
”5. I § 110 indsættes efter stk. 3, der bliver stk. 4, som nyt stykke: »Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan træffe
afgørelse om at udskrive en borger fra en boform efter stk. 1, såfremt der foreligger en handleplan eller en
helhedsorienteret plan for borgeren efter §§ 141 eller 142 og: 1) At der foreligger en anvisning til egen bolig
eller visitation til et botilbud efter §§ 107 eller 108.”Her savnes der en konkretisering af de nødvendige
”mellemregninger”, idet en foreliggende handleplan/helhedsorienteret plan i sig selv ikke betyder, at der
er iværksat/iværksættes de nødvendige tiltag.
”§ 142. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handleplan for personer, der har ophold på en boform efter
§ 110. Stk. 2. Handleplanen skal som minimum indeholde følgende: 1) Formålet med indsatsen. 2) Hvilken
indsats der er nødvendig for at opnå formålet. 3) Den forventede varighed af indsatsen. 4) Andre særlige
forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v.”
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Det virker kontraproduktivt, at man gennem ovenstående formulering tilbyder, hvad der må tolkes som
en afvigelse fra Housing First principperne. Punkt 1) må være housing first – den hjemløse skal tilknyttes
en kommunal kontaktperson, som hjælper dem med at komme i egen bolig, dernæst 2) hvilken indsats er
nødvendig for at opnå målet 3) den forventede varighed 4) andre særlige forhold vedrørende boform,
beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler.
”Stk. 3. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med
denne…”. Formuleringen kan opfattes som om, den hjemløs ikke har en rolle. Det er altid muligt at
inddrage borgeren i samarbejdet - i større eller mindre omfang. Måske denne formulering virker
inddragende.
”Stk. 4. Såfremt borgeren vurderes at have behov for støtte efter § 85 a, skal det som led i udarbejdelse af
handleplanen afdækkes, om borgeren har et ønske om, at boformen efter § 110 leverer hele eller dele af
bostøtten efter § 85 a til borgeren”. Her kunne § 82 med fordel skrives ind - der er flere kommuner der
tager, "kan"- paragraffen i brug, og det gør ”dørtrinet” til hjælp mindre.
”§ 176 a. Når kommunalbestyrelsen visiterer bostøtte efter § 85 a inden borgerens udskrivning fra boformen
efter § 110, refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter i op til to år efter udskrivning fra boformen.
Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen anviser et botilbud efter § 107 inden borgerens udskrivning fra boformen
efter § 110, refunderer staten 50 pct. af kommunens udgifter i op til 6 måneder inden for en periode på 1 år
efter udskrivning fra boformen. Stk. 3. Perioderne i stk. 1 og 2 regnes fra datoen for første udskrivning fra
boformen efter § 110 og beregnes ikke på ny, såfremt borgeren inden for den angivne periode igen optages
på en boform efter § 110.”. Der opfordres til, at modydelsen ændres til at staten refunderer udgifter, når
borgeren er kommet i eget hjem. Således skabes der et økonomisk incitament for kommunerne til at leve
op til housing first-principperne.

Afslutningsvist
Ændringerne i lovforslaget bydes velkommen, dog med ovennævnte præciseringer. Skulle høringssvaret
give anledning til spørgsmål, står DASYS naturligvis til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående
synspunkter.
Med venlig hilsen
For Dansk Sygepleje Selskab, DASYS

Pernille Olsbro
Bestyrelsesmedlem
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