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Statsrevisorerne har på deres møde 12. december 2022 behandlet beretning 

nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse. Statsrevisorerne afgav beretnin-

gen til Folketinget 21. august 2014. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen kan 

ikke afslutte denne ældre beretningssag, fordi ministeriet ikke fuldt ud har 

etableret tilfredsstillende løsninger på de problemer, som revisionen har på-

peget. 

 

Statsrevisorerne skal orientere Social- og Ældreudvalget om, at følgende be-

mærkning er afgivet til Folketinget: 

 

Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Social- og Indenrigsmi-

nisteriets opfølgning på Beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjem-

løse har trukket i unødigt langdrag.  

 

Statsrevisorerne konstaterer, at Social- og Indenrigsministeriet nu mere end 

8 år efter undersøgelsen endnu ikke har sikret sig tilstrækkelig viden om, i 

hvilket omfang hjemløse får det tilbud om en handleplan, som de skal have i 

henhold til serviceloven – ca. 35 % af de hjemløse har en handleplan. Mini-

steriets indsats for at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem har heller ikke 

været tilstrækkelig – opholdstiden er stigende, og ministeriet er fortsat ikke i 

stand til at vurdere og dermed sikre, at kommunerne etablerer det nødven-

dige antal pladser på forsorgshjem i forhold til antallet af hjemløse.  

 

Statsrevisorerne skal opfordre til, at social- og indenrigsministeren sikrer, at 

de lovede initiativer prioriteres og fremskyndes. 

 

Om beretningen 

Beretningen handler om den indsats, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, In-

tegration og Sociale Forhold (herefter Socialministeriet), Ministeriet for By, 

Bolig og Landdistrikter (herefter Boligministeriet) og kommunerne yder over 

for hjemløse. 
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Formålet med beretningen er at undersøge, om hjemløse får en helhedsori-

enteret og sammenhængende hjælp fra kommunerne, og om Socialministe-

riet og Boligministeriet har understøttet kommunerne i deres indsats. Rigsre-

visionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 

 Yder kommunerne i tilfredsstillende grad en helhedsorienteret og sam-

menhængende indsats over for hjemløse? 

 Har Socialministeriet i tilfredsstillende grad understøttet kommunernes 

indsats over for hjemløse? 

 Har Boligministeriet i tilfredsstillende grad understøttet kommunerne i at 

tilvejebringe relevante boliger til hjemløse?  

 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i september 2013. 

 

Næste skridt 

Grundlaget for Statsrevisorernes bemærkning er Rigsrevisionens fortsatte 

notat af 29. november 2022.  

Rigsrevisionens notat er offentliggjort på Statsrevisorernes hjemmeside 

www.ft.dk/statsrevisorerne. Beretningen og Statsrevisorernes seneste be-

mærkning findes også på Statsrevisorernes hjemmeside, og bemærkningen 

er tilsendt ministeriet. 

 

Statsrevisorernes bemærkning er optaget i Statsrevisorernes Endelig be-

tænkning over statsregnskabet for 2021, som afgives til Folketinget i februar 

2023.  

 

Rigsrevisionen varetager den videre opfølgning på sagen. 
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