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Høring over udkast til lovforslag om omlægning af indsatsen mod hjemløshed 
 
Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse med høring over 
forslag til omlægningen af hjemløseindsatsen. 
 
Ældre Sagen er positiv overfor øget brug af Housing First-tilgangen 
Ældre Sagen bifalder generelt lovforslaget, herunder at forslaget på flere områder vil 
medføre en forbedring af indsatsen overfor de allermest udsatte mennesker i vores 
samfund og forbedre deres rettigheder. Helt generelt er Ældre Sagen interesseret i, at 
udsatte ældre modtager den nødvendige hjælp og støtte til at imødese de udfordringer, der 
er, når man lever i udsathed eller hjemløshed, og at det sociale system medvirker til at 
mindske det pres, der er på udsatte i vores samfund. Derfor bakker vi også op om 
formålene i lovforslaget med at reducere antallet af borgere i hjemløshed markant og at 
gøre op ned langvarig hjemløshed.  
 
Det er Ældre Sagens opfattelse, at en øget brug af Housing First-tilgangen, hvor billige 
boliger kombineret med tilstrækkelig bostøtte i egen bolig kan medvirke til at hjælpe 
hjemløse ind i en passende bolig. Vi mener derfor, at en udvidelse af servicelovens § 85 med 
den foreslåede bestemmelse i § 85a sender et tydeligt signal til kommunerne om i større 
grad at anvende en specialiseret tilgang til den enkelte borger. Derfor bifalder vi, at det 
fremgår af lovforslagets bemærkninger, at: ”Støtten skal være individuel, helhedsorienteret 
og fleksibel, og den tager udgangspunkt i borgerens drømme, ønsker og håb for fremtiden.” 
Det er efter vores opfattelse helt afgørende, at der altid foretages en konkret og individuel 
vurdering af, hvilken støtte den enkelte har brug for, og at der foretages en tilbundsgående 
udredning af borgerens ressourcer, udfordringer og ønsker for fremtiden, så den rette 
indsats og støtte kan iværksættes. 
 
Positivt, at det tydeliggøres, at støtten ikke erstatter den øvrige hjælp og støtte 
efter serviceloven 
Ældre Sagen er også positiv overfor den foreslåede bestemmelse i servicelovens § 110, stk. 
2, herunder at det tydeliggøres, at den aktiverende støtte under et midlertidigt ophold i 
boformer efter servicelovens § 110 ikke må erstatte øvrig hjælp og støtte efter serviceloven.  
 
Med hensyn til afgrænsningen af målgruppen i servicelovens § 110 vil vi dog påpege, at der 
også bør være opmærksomhed på, om også svær ensomhed kan udgøre en barriere for at 
komme i eller fastholde egen bolig.  
 
 
Ældre borgere i hjemløshed har brug for andre tilbud end yngre  
De nationale kortlægninger af hjemløshed har gennem det seneste årti dokumenteret en 
betydelig stigning i hjemløsheden i aldersgruppen 50+ år. I 2019 var næsten hver fjerde 
borger i hjemløshed over 50 år.  
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Selvom Housing First-modellen bør stå centralt i indsatsen over for ældre hjemløse, er der 
også behov for helt andre, mere specialiserede tilbud end til unge hjemløse. Mange ældre 
borgere i hjemløshed har en høj kompleksitet i udsatheden med både psykiske lidelser, 
misbrugsproblemer og ofte også alvorlige fysiske helbredsproblemer efter et langt liv med 
udsathed og misbrug.  
 
Derfor vil Ældre Sagen opfordre til, at der i forslaget til omlægning af hjemløseindsatsen 
også tages stilling til særlige indsatser målrettet ældre borgere i hjemløshed. Det kan fx 
være: 

• Etablering af (flere) specialiserede botilbudspladser og alternative plejehjem til 
udsatte ældre borgere med plejebehov, hvor der både er de nødvendige sundheds- 
og socialfaglige kompetencer, der kan imødekomme den enkeltes behov, og 
rummelighed til at imødekomme den enkeltes livsstil, fx med et fortsat aktivt 
misbrug.       

• Oprettelse af specialiserede hjemmeplejeteams til udsatte borgere i alle kommuner.  

• Udbredelse af de specialiserede bostøtteindsatser under Housing First, herunder 
tværfaglige støtteteams (ACT), hvor det for udsatte ældre i hjemløshed kan være 
relevant at inddrage hjemmeplejen.   

 
Ældre modtager mangelfuld støtte efter servicelovens § 85 
Ældre Sagen vil dog med dette høringssvar også gerne opfordre til, at det mere generelt 
sikres, at alle kommuner tilbyder støtte efter § 85 i tilstrækkeligt omfang. Det er Ældre 
Sagens opfattelse, at nogle kommuner tildeler støtte efter servicelovens § 85 efter en 
kommunal standard fremfor en konkret og individuel vurdering. Det er også vores 
opfattelse, at nogle kommuner undlader at yde støtte efter servicelovens § 85 til ældre. I 
stedet tilbydes støtten alene efter servicelovens § 83. Det medfører, at ældre i mange 
situationer ikke modtager den tilstrækkelige støtte til at leve en værdig tilværelse – 
herunder at mange ældre ikke modtager støtte til at opretholde sociale aktiviteter udenfor 
egen bolig. Dette medfører en klar forringelse af ældres rettigheder og retssikkerhed.  
 
Der skal sikres en individuel helhedstilgang til udsatte ældre  
Endelig er det helt afgørende for at sikre en helhedstilgang til udsatte ældre, at 
hjemmeplejen inddrages i tværgående teams, så det sikres, at udsatte ældre modtager den 
rette hjælp, støtte og pleje. Udsatte ældre med behov for hjemmehjælp har ofte mere 
specialiserede behov. Det viser bl.a. undersøgelse ved VIVE1. Derfor bør der være krav om 
specialiserede hjemmeplejeteams i alle kommuner. 
 
Afslutningsvis skal Ældre Sagen påpege, at det er helt afgørende for, at udsatte kan komme 
ud af hjemløshed, at der foretages en konkret og individuel vurdering af den enkeltes 
behov. Det bør således undgås, at kommunerne anvender ensartede løsninger, som alle 
udsatte skal passe ind i. Det bør således være et krav, at kommunerne har 
opmærksomheden rettet på den enkeltes behov, så det sikres, at den bevilgede løsning er 
egnet for den enkelte. Hvis løsninger ikke er tilpasset efter en individuel vurdering, kan vi 
frygte, at nogle udsatte hurtigt ryger på gaden igen. Det vil være en situation, som ingen har 
glæde af. 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Bjarne Hastrup 
Adm. direktør 

 
1 https://udsatte.dk/udgivelser/udsatte-aeldre-borgere-hjemloeshed 


