Definition af husvild-, boligløs- og hjemløsbegreberne i Roskilde Kommune
Gruppe

Definition

Husvilde •

En person eller en familie, der akut har mistet sin hidtidige bolig og står helt uden mulighed for at få tag over hovedet.

•

Den kommunale forpligtelse efter § 80 i serviceloven er betinget af, at den boligløse i den akutte situation ikke selv har
mulighed (midler) for at skaffe sig indkvartering – midlertidig eller varig.

•

Personer, hvis bolig er uegnet til beboelse pga. ødelæggelse fx brand, orkan eller forurening, vil som udgangspunkt være
omfattet.

•

Følgende er ikke omfattet:
o Personer, der ønsker at flytte og mangler bolig i tilflytningsområdet.
o Personer tilmeldt en c/o adresse, hvor lejemålet ophører. Boligproblemet er ikke akut opstået, men kunne forudsiges.
o Samlivsophør, fordi der bl.a. ofte er midler.

Kilde: ”Informationsbrev om fortolkning af husvildebegrebet og anvendelsen af § 80 i lov om social service.”, 10. juni 2003,
Socialministeriet.
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Boligløse •

Personer, der opfylder kriterierne for optagelse på kommunens liste for akut boligsøgende, dvs.
o ansøger er tilmeldt folkeregisteret i Roskilde Kommune.
o ansøger er boligløs og har ikke selv mulighed for at skaffe en løsning på boligproblemet, enten via anciennitet i
boligselskaberne eller har økonomisk mulighed for selv at løse boligproblemet.
o ansøger er husvild eller forventer at blive det inden for kort tid.
o at der er en indstilling fra en sagsbehandler, hvis ansøger er sagt op i sin nuværende bolig pga. husspektakler huslejerestance, eller selv har sagt sin bolig op.
o at enlige unge kun optages, hvis der foreligger en indstilling fra en sagsbehandler.
Dette er typisk:
o Førtids- og folkepensionister, der er uden bolig, og som ikke opfylder betingelserne for at blive visiteret til en ældre- eller
handicapvenlig bolig.
o Børnefamilier uden bolig – herunder gravide kvinder efter 12. svangerskabsuge.
o Børnefamilier hvis nuværende bolig er usund, elle hvor familien af dokumenterede grunde har behov for en anden bolig.
o Forældre uden bolig, der har samkvemsret/fælles forældremyndighed.
o Øvrige personer uden børn, der er uden bolig
o Unge med særligt behov
o Kommunens andel af flygtningekvoten.

Kilde: Roskilde Kommunes definition af en boligløs. Der findes ingen officielle definitioner.
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Hjemløse •

Personer, der har svært ved at tilpasse sig samfundets muligheder og begrænsninger og som ikke har nogen bolig. Det er
personer, der er reelt boligløse og som ofte er synlige som brugere af botilbuddene for hjemløse, men det kan også være
potentielt udstødelsestruede og hjemløse, der bor hos familie, venner eller bekendte, ligesom det kan være personer (dobbelt
udstødte), som ikke kan eller vil bruge de eksisterende tilbud og som det ofte er vanskeligt at komme i kontakt med.
Sidstnævnte gruppe bruger sædvanligvis ikke eller kun i begrænset omfang de eksisterende tilbud og lever ofte på gaden.

•

Personer, der har et hjem, der ikke er stabilt, med alt hvad dette indbefatter med hensyn til at have et familieliv, arbejde og et
udbygget socialt netværk. Denne gruppe kan som følge af tunge sociale problemer ikke fungere i egen bolig uden hjælp.

•

Personer, der har været udsat for fysisk eller psykisk vold, trusler om vold eller anden form for mishandling og som derfor ikke
kan være i deres bolig. Denne gruppe har - sammen med eventuelle børn - brug for et midlertidigt botilbud i en periode, hvilket
kan ske efter bestemmelserne i servicelovens § 94.

•

Personer, der er hjemløse, har ofte andre problemer end boligproblemet, som fx problemer med misbrug, kriminalitet, psykiske
lidelser, problemer i forbindelse med vold i hjemmet m.m. Hjemløse i bred eller moderne forstand er således en meget
uensartet gruppe, hvor den enkeltes problemer ofte er komplekse. Indsatserne skal både rettes mod dem, der allerede er
hjemløse, og dem, der er udstødelsestruede og dermed potentielt hjemløse.

Kilde: Vejledning nr. 45 af 10. marts 1998 om ”Den sociale indsats for de mest udsatte voksne Sindslidende stof- og
alkoholmisbrugere, hjemløse m.fl.”, Socialministeriet.
* Der skal gøres opmærksom på, at der selvfølgelig er sammenfald mellem de forskellige grupper. Begreberne er ikke gensidigt udelukkende.
Således vil en husvild næsten altid være boligløs og opfylde betingelserne for at komme på akutboliglisten. Det samme vil en hjemløs. En
boligløs, defineret som i ovennævnte, behøver dog hverken at være husvild eller hjemløs.
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