
Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed 
Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for at styrke indsatsen til bekæmpelse af hjemløshed. Det er 
tragisk, når et menneske rammes af hjemløshed, og derfor skal flere personer, der lever i hjemløshed eller er 
i risiko herfor, have en indsats, der gør en forskel. Handlingsplanens formål er derfor at sikre en mere 
forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet. Derfor har handlingsplanen fokus på at 
sikre, at de indsatser, vi ved virker, udbredes til større dele af landet. Samtidig er der stadig flere unge, der 
har særlige sociale problemer, men som går under den sociale radar i for lang tid og ender i hjemløshed. 
Antallet af unge i hjemløshed er steget markant, og derfor har handlingsplanen også fokus på en styrket 
forebyggelse af hjemløshed. Gruppen af hjemløse, der har levet i hjemløshed meget længe og boet på 
herberger og forsorgshjem i årevis, har komplekse problemer og er uden for fællesskabet. Derfor skal denne 
gruppe have en bedre og mere målrettet indsats end hidtil, og handlingsplanen har derfor også fokus på en 
lettere vej ud af hjemløshed. Satspuljepartierne er endvidere enige om at støtte brugerorganisationer for at 
styrke oplysningen og sikringen af de hjemløses rettigheder. Hver ansøgningspulje som led i initiativet 
udmøntes gennem én ansøgningsrunde. Der afsættes i alt 154,0 mio. kr. i perioden 2018-2021. 
 
Strategi for et stærkere civilsamfund 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en strategi for et stærkere civilsamfund. Borgere uden for 
arbejdsfællesskabet er ikke frivillige i samme grad som øvrige borgere. Derfor skal initiativet være med til at 
bekæmpe ensomhed og fremme deltagelse i samfundets fællesskaber, så udsatte børn, voksne og ældre 
samt mennesker med handicap, som ikke er en del af arbejdsfællesskabet, i højere grad bliver en del af de 
frivillige fællesskaber som frivillige. Derudover skal initiativet bidrage til, at frivilligheden understøttes i alle 
egne af landet, og at flere aktører på tværs af forskellige sektorer samarbejder om at løse samfundets 
udfordringer med udgangspunkt i blandt andet Frivilligchartret og Task forcens anbefalinger. Initiativet 
indeholder bl.a. en ansøgningspulje til samarbejder mellem kommuner, frivillige foreninger og frivilligcentre 
der både skal bidrage til, at færre står uden for lokale fællesskaber samt at realisere flere lokale innovative 
sociale løsninger. Ansøgningspuljen udmøntes gennem to ansøgningsrunder i hhv. 2018 og 2020. Desuden 
bidrager initiativet til at styrke civilsamfundet i landdistrikterne, ligesom den lokale frivillige infrastruktur 
styrkes bl.a. i form af flere frivilligcentre og udbud af kurser til frivillige i hele landet. Endelig har strategien 
fokus på at understøtte mere viden om frivillige indsatser i form af bl.a. at følge udvikling og tendenser i den 
frivillige sociale indsats samt en undersøgelse, der skal bidrage til mere viden om inklusion i frivillige 
foreninger. Desuden foretages en analyse af, hvordan der kan sikres en statslig støttestruktur og 
puljeadministration på det frivillige sociale område, der understøtter sektoren uden unødigt bureaukrati. Der 
afsættes i alt 96,6 mio. kr. i perioden 2018-2021. 


