
Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til om ung under eget tag – støtte til 
unge hjemløse (FL 15.75.21.70.)

Afgørelse
Svendborg Kommune har søgt om midler fra ansøgningspuljen om ung under eget tag – 
støtte til unge hjemløse til projektet ”Midlertidige overgangsboliger i Svendborg (MoS)”. 
Ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet. Tilskuddet udgør i 
projektperioden 01-10-2019 til 30-09-2022 i alt 2.000.000 kr. 

Socialstyrelsen havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget ni ansøgninger om støtte 
fra ansøgningspuljen til en samlet ansøgningssum på 26,1 mio. kr. Der ydes støtte til fire 
projekter med et samlet tilsagnsbeløb på 11,5 mio. kr.

Vurderingskriterier
Finansloven bemyndiger Socialstyrelsen til at udstede retningslinjer for udmøntning af 
ansøgningspuljen. Retningslinjerne fremgår af den bekendtgørelse og vejledning, som 
blev offentliggjort i forbindelse med, at ansøgningspuljen blev udmeldt via 
Socialstyrelsens Tilskudsportal. Af bekendtgørelsen og vejledningen fremgår det blandt 
andet, hvilke krav og kriterier der gælder for støtte fra ansøgningspuljen.

Vurdering
Den faglige vurdering af ansøgningen er følgende:
Det vurderes samlet set, at projektet opfylder kriterierne for støtte fra ansøgningspuljen.

1. Relevans og forventede resultater: Det vurderes, at projektets formål, målgruppe og 
forventede resultater er fyldestgørende beskrevet og er inden for ansøgningspuljens 
formål og målgruppe, idet formålet er at forebygge hjemløshed ved udvikling af nye 
boligløsninger i eksisterende boligmasse, herunder på kollegie- og ungdomsboligområdet 
og i nyt gruppetilbud, hvor unge tilbydes midlertidig bolig, fremskudt social indsats, 
bostøtte og en koordineret indsats for at opnå en mere stabil boligsituation for 
målgruppen. Målgruppen er unge i alderen 18 til 30 år, der lever i hjemløshed eller i risiko 
herfor og med sociale, komplekse vanskeligheder som f.eks. misbrug, psykiske 
vanskeligheder, økonomiske problemer mv.    

2. Faglige krav og aktiviteter: Det vurderes, at projektet opfylder de faglige krav fra 
ansøgningspuljen, idet det er fyldestgørende beskrevet, hvordan der udvikles og etableres 
midlertidige boligløsninger i form af 28 boligforløb, hvor målgruppen opnår midlertidig 
bolig, en fremskudt social indsats med ICM bostøtte i gruppetilbud samt mulighed for 
etablering i egen bolig med koordineret støtte. Det vurderes, at planlagte aktiviteter vil 
kunne gennemføres, og at der i projektet er solidt kendskab til målgruppen og til at 
tilrettelægge en indsats, der forebygger, at målgruppen tager ophold på kommunalt 
forsorgscenter.
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Det vurderes, at der er faglige kompetencer tilstede i projektet, hvor der bl.a. trækkes på 
viden om målgruppen fra den koordinerende enhed ’Ungekontakten’ og Forsorgscenter 
Sydfyn, der er kommunalt § 110 tilbud. De forventede resultater er, at målgruppen ved 
projektafslutning opnår en stabil boligsituation og forbedring af deres livssituation.

3. Organisering, ledelse og forankring: Det vurderes, at projektets organisering og 
ledelse er fyldestgørende beskrevet, idet der i projektet tilrettelægges en systematisk og 
koordineret indsats på tværs af forvaltningsområder, Forsorgscenter Sydfyn og 
Ungekontakten, der giver målgruppen en hurtig indsats med social støtte og botræning 
samt overgangsbolig, der forventes at føre til en stabil boligsituation i egen bolig. Det 
vurderes at være realistisk, at der i samarbejde med boligorganisationerne kan 
tilvejebringes flere permanente boliger til målgruppen inden for den eksisterende 
boligmasse.
Det vurderes, at der foreligger en realistisk plan for forankring af indsatsen, hvor 
modellen for en tidligere og mindre indgribende indsats til målgruppen og heraf 
reducerede udgifter forventes at kunne videreføres efter projektophør inden for den 
nuværende ramme.

4. Sammenhæng: Det vurderes, at der er en god sammenhæng i projektet mellem formål, 
målgruppe, målsætninger, organisering, forankring og ressourcer. Projektet vurderes at 
kunne gennemføres som planlagt og nå de opstillede målsætninger på borgerniveau, der 
bidrager til, at de unge hjemløse ikke benytter eksisterende § 110 tilbud, men i stedet 
opnår en stabil boligsituation hvor de, med støtte og gennem en helhedsorienteret indsats 
fra kommune og boligorganisationer m.fl. får mulighed for at blive mere selvhjulpne i 
egen bolig. 

5. Budget: Det vurderes, at der er overensstemmelse mellem budgettet og de planlagte 
aktiviteter i projektperioden.   Henset til ansøgningspuljens størrelse er budgettet 
reduceret skønsmæssigt.

Udbetaling af tilskud:
Af hensyn til den politisk fastsatte frist for evalueringen af projektet, er projektperioden 
forkortet med tre måneder ift. den oprindeligt udmeldte projektperiode. Projektperioden 
løber fra 1. oktober 2019 til 30. september 2022. 

Udbetaling af tilskud vil blive påbegyndt, når Socialstyrelsen har modtaget og godkendt 
et nyt budget på baggrund af det reducerede tilskud og den ændrede projektperiode. 
Budgetskema, der skal benyttes ved indsendelse af nyt budget, fremsendes særskilt. 
Socialstyrelsen  skal modtage budgettet senest tre uger fra brevdato.

Se udbetalingsblanketten for øvrige forudsætninger for udbetaling af tilskud.

Udbetalingsblanketten kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside via dette link: 
Indsendelse af udbetalingsanmodning

Om reglerne
Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelse nr. 629 af 25/06/2019 om ansøgningspuljen til 
ung under eget tag – støtte til unge hjemløse. 

https://socialstyrelsen.dk/om-os/til-tilskudsmodtagere-1/ny-tilskudsmodtager-2013-indsend-udbetalingsanmodning
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Følgende bestemmelser er anvendt ved vurderingen:
 § 2 om formål
 § 3 om forventede resultater
 § 5 om ansøgerkreds
 § 6 om målgruppe
 § 7 om faglige krav
 § 8 om tildelingskriterier
 § 9 om budget, herunder §§ 12-14 om tilskudsberettigede udgifter

Bekendtgørelsen findes på ansøgningspuljens side på Tilskudsportalen og i 
Retsinformation.

Skabelon til rapport og regnskab
Ved aflæggelse af rapport og regnskab anvendes skabeloner, som findes på 
ansøgningspuljens side på Tilskudsportalen.

Regnskabet kan kun indeholde de udgiftsposter, der fremgår af det godkendte budget eller 
godkendt ved efterfølgende anmodning. Der henvises i øvrigt til kapitel 9 i 
bekendtgørelsen.

Frister, som skal overholdes:

 Revideret budget skal indsendes inden for 3 uger fra modtagelse af 
tilskudsbrevet, som oplyst ovenfor.

 Udbetalingsblanketten skal indsendes inden for tre måneder fra modtagelse af 
tilskudsbrevet. Såfremt tilskuddet i 2019 ønskes udbetalt i 2019, bedes 
udbetalingsblanketten være indsendt senest den 25. november 2019. 

 Elektronisk afrapportering skal indsendes årligt og senest: 
31. december 2020 for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020,
31. december 2021 for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021 og
31. december 2022 for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022.    

 Revideret regnskab inkl. evt. revisionsbemærkninger skal indsendes senest: 
31. januar 2021 for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020,
31. januar 2022 for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021 og
31. januar 2023 for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022.   

Generelle betingelser for tilskud
Betingelser for tilskud skal altid overholdes. Betingelserne findes i bekendtgørelsen, der 
gælder for ansøgningspuljen. 

Den indeholder informationer om f.eks.:
 Udbetaling af tilskud
 Ændring i aktiviteter og formål
 Uforbrugte beløb
 Tilbagebetaling
 Rapportering
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Tilbagebetaling af uforbrugte midler efter projektperioden
Jf. § 33 i bekendtgørelsen nr. 629 af 25/06/2019 om ansøgningspuljen til ung under eget 
tag – støtte til unge hjemløse skal eventuelle uforbrugte midler betales tilbage til 
Socialstyrelsen efter projektperiodens ophør. Konto til returbetalinger fremgår af 
Socialstyrelsens Tilskudsportal og kan tilgås her: Tilskudsportalen.

Afgørelsen kan ikke indbringes for social- og indenrigsministeren, jf. bekendtgørelse nr. 
44 af 11/01/2019 om afskæring af klageadgang på Socialstyrelsens tilskudsområde.

Med venlig hilsen

Thomas Falslund Kjeldsen
Faglig leder

https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/forside.aspx
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