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NOTAT
Eksisterende kriterier for optagelse på akutventelisten:

For at blive optaget på listen skal du have folkeregisteradresse i Roskilde Kommune, og du skal kunne svare ja til
ét eller flere af nedenstående udsagn:
•
•
•
•
•
•

Jeg er boligløs og har ikke selv mulighed for at skaffe en løsning på mit boligproblem
Jeg har ikke anciennitet i boligselskaberne
Jeg har ikke økonomisk mulighed for selv at løse mit boligproblem
Jeg er husvild eller forventer at blive det inden for kort tid
Jeg har en indstilling fra en sagsbehandler, fordi jeg er sagt op i min nuværende bolig pga. husspektakler
eller huslejerestance, eller jeg har selv sagt min bolig op
Jeg er enlig og under 30 år, og har en indstilling fra en sagsbehandler

Definition af husvild, boligløs og hjemløse:
Husvild:
En person eller 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 aktuelle situation
ikke selv har mulighed (midler) for at skaffe sig indkvartering – midlertidigt eller varig.

•

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

Boligløs:
En person eller familie, der opfylder kriterierne for optagelse på kommunens akutventeliste, jf. ovenstående.
Hjemløs:
En person der har svært ved at tilpasse sig samfundets muligheder og begrænsninger og som ikke har nogen
bolig. Gruppen hjemløse, vil ofte have andre problemer end selve boligproblemet fx misbrug, kriminalitet, psykiske
lidelser, problemer med vold i hjemmet m.m. Betegnelsen ”Hjemløs” dækker derfor over en meget uensartet
gruppe med ofte meget komplekse problemer.
Note:
Der er ofte sammenfald mellem ovenstående grupper, og begreberne er ikke gensidigt udelukkende. Således vil en
husvild næsten altid være boligløs og opfylde betingelserne for at komme på akutventelisten. Det samme vil gælde
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for en hjemløs. En boligløs behøver dog hverken at være husvild eller hjemløs for at opfylde kriterierne for
optagelse på akutventelisten.

