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2. OVERBLIK OVER GENNEMFØRELSEN
2.1 Oplysninger om gennemførelsen af programmet med henvisning til de fælles indikatorer for
delvist eller fuldt ud gennemførte operationer. Oplysninger om og vurdering af fremskridt med
hensyn til at nå de operationelle programmers specifikke mål.
Det Operationelle Danske Program for social inklusion af de socialt dårligst stillede (herefter det
danske FEAD-program) er godkendt den 10. juni 2016.
I forbindelse med godkendelse af Det Operationelle Danske Program har Danmark ligeledes fået
godkendt
et
udpegningsdokument,
der
beskriver
forvaltningsmyndighedens
og
attesteringsmyndighedens funktioner og procedurer i FEAD i perioden 2014 – 2020. I 2018 blev
kontrolmyndigheden for FEAD opmærksom på, at det oprindelige udpegningsdokument var
udarbejdet i en skabelon, der ikke fuldt ud levede op til kravene, hvorfor der i 2018 blev igangsat et
arbejde med revision af beskrivelsen. Arbejdet blev tilendebragt med årets udgang og revideret
udpegningsbeskrivelse er sendt til EU-Kommissionen.
Arbejdet med udpegningsdokumentet blev i 2018 suppleret af arbejdet med udfærdigelse af en
håndbog til tilskudsmodtagere med en beskrivelse af støtteberettigelsesregler for FEAD. Håndbogen
blev præsenteret i starten af 2019, således at den kunne anvendes i forbindelse med ny
ansøgningspulje. Samtidig opfordres projekter, der pt. modtager støtte til at orientere sig i håndbogen,
og anvende støtteberettigelsesreglerne, som er beskrevet heri, da der udelukkende er tale om en
præcisering, og dermed ikke nye regler på området.
Det danske FEAD-program udmøntes via to ansøgningspuljer i henholdsvis 2016 og 2019. Formålet
med ansøgningspuljerne er, gennem støtte til opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning, at
sikre de mest socialt udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse med mulighed
for at anvende eksisterende indsatser, med henblik på varige forbedringer af deres livssituation.
På baggrund af første ansøgningspulje, er der givet tilsagn om støtte til to projekter i perioden 1. juli
2016 til 30. juni 2019. For begge projekters vedkommende er tilsagnet afgivet den 27. juni 2016.
Projekterne afvikles i København og Århus. For perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018 er der
udarbejdet og indsendt regnskab og statusrapport med gennemgang af de gennemførte aktiviteter til
dato. Målgruppen og det overordnede formål med projekterne er ikke ændret, men der er foretaget
mindre tilretninger i projekternes indhold.
Indhold og fremdrift
Fonden Projekt UDENFORs projekt: ”Opsøgende arbejde og støtte til de dårligst stillede hjemløse
gadesovere via Café UDENFOR og via projekt Locker Room” har til formål at yde sårbare gadesovere
en særlig støtte til at komme tættere på det almindelige arbejds- og samfundsliv via
fællesskabsskabende aktiviteter, relationsarbejde og en skadesreducerende indsats.
I 2018 er det oplyst, at der er kommet 87 nye deltagere til, hvilket vurderes at modsvare det forventede
antal. Projektet har fokus på længerevarende relationsarbejde, og arbejder med at inddrage brugerne
via café UDENFOR, byggeri af huse til hjemløse (støtte til denne aktivitet fra FEAD er udelukkende i
form af timer til håndværker, der støtter de hjemløse i byggeprocessen) og de fællesskabsskabende
aktiviteter, som i perioden har været fodboldaften, fisketure, juletræsfældning og to ugers arbejde i
Brøndby i samarbejde med byggevirksomheden Monstrum, hvor deltagerne sammen med
professionelle har bygget boliger. Deltagerne oplever en stabil dagligdag gennem projektet, hvilket
giver et godt udgangspunkt for længerevarende relationsarbejde med den enkelte bruger.
Projekt Fonden UDENFOR oplyser, at mere end halvdelen af deltagerne reelt har fået et bedre liv i den
periode, hvor de har haft kontakt med projektet, og det vurderes, at virkningen også holder for en del
af dem, når kontakten til projektet stopper. Deltagelsen i projektet gør deltagerne i stand til at træffe
mere holdbare og langsigtede løsninger.
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Kirkens Korshærs projekt: ”Hjemløse sårbare EU-migranter” har til formål at styrke og udvikle
migrantarbejdet via rådgivning, opsøgende gadeplansarbejde og mulighed for overnatning, og dermed
bryde deltagernes isolation, skabe sociale fællesskaber, være med til at ændre deltagernes
livsbetingelser, stoppe kaotisk livsførelse og afhjælpe hjemløshed for målgruppe. Målgruppen er
sårbare hjemløse migranter med komplicerede, sammensatte sociale problemstillinger.
I 2018 er der kommet 367 nye deltagere til. Dette antal modsvarer ikke det forventede antal på årsbasis
i projektet (ca. 600 pr. år), således som det var angivet på ansøgningstidspunktet. Tilskudsmodtager
oplyser, at dette ikke skyldes en nedgang i projektets aktivitet, men derimod at deltagerne overordnet
set er i en dårligere forfatning og kontakten derfor bliver længerevarende samt et øget fokus på at
registrere unikke brugere i projektet fremfor antal brugere i perioden.
Det var fra projektets start forudsat, at overnatning ville kunne omfatte en langt større gruppe personer,
end det faktisk er tilfældet. Ændringen skyldes, at Kirkens Korshær først i 2019 har fået tilladelse fra
Københavns Kommune til at etablere overnatning i faciliteterne på Kompasset – overnatningen har i
projektperioden fra 2016 – 2018 fundet sted i Stengade, hvor der er plads til færre personer pr. nat.
Disse personer visiteres særligt til tilbuddet, og der er fokus på at nå de mest udsatte hjemløse og
samtidig sikre, at disse har lovligt ophold. Ændringerne har ikke indflydelse på projektets indhold.
I projektet er der i 2018 ydet rådgivning til deltagere, hvor sundhedsproblematikker, EU-borgeres
rettigheder og muligheder i Danmark samt følgeskab og hjælp til kontakt med myndighederne har fyldt
mest. Det øgede fokus på sundhed har krævet forøgede ressourcer fra personalet – mange rådgivninger
har handlet om somatisk og psykisk dårligdom og ønske om behandling. Outreach-teamet rådgiver i
indre by i København og tilbyder følgeskab til politi og andre myndigheder samt til private
samarbejdspartnere, herunder Røde Kors klinikken. Teamet rådgiver blandt andet om generel
jobsøgning og det danske arbejdsmarked – dette dog med begrænset succes, henset til brugernes
manglende uddannelse, sprogevner og arbejdserfaring. Kirkens Korshær oplyser, at det i teamet har
vist sig at være en fordel, at der er ansat en medarbejder, der taler rumænsk, idet de fleste deltagere i
projektet kommer fra Rumænien. Mange deltagere har derfor modtaget hjælp på deres eget sprog,
hvilket også letter kontakten til målgruppen.
Der tilbydes overnatning til 20 - 29 personer i natcaféen hver nat. Tilskudsmodtager oplyser, at
analyser af målgruppen for natten viser, at projektet lykkes med at få den allermest sårbare gruppe af
fysisk og psykisk syge indendørs.
Til trods for, at aktiviteterne finder sted på flere forskellige lokaliteter i byen, er der stor
opmærksomhed på overleveringen af informationer, ligesom der gøres en stor indsats for at lette
deltagernes vej, når de forskellige enheder henviser deltagere til andre dele af projektet.
For deltagerne i projektet er der i 2018 afholdt brugeraktiviteter, der har omfattet deltagelse i en
national fodboldturnering i Odense samt en sommerlejr til Skaverup.
Tilskudsmodtager tilbyder brugerne et fast holdepunkt, hvor de bliver mødt med tillid, de får
vejledning og oplever at få hjælp til at løse deres umiddelbare problem. Der er dog ikke tale om
længerevarende relationsarbejde, hvorfor det i Kirkens Korshærs projekt er vanskeligere at vurdere,
hvad der efterfølgende sker med de mennesker, der har modtaget hjælp i projektet. Det er Kirkens
Korshærs oplevelse, at den enkelte bruger oplever en positiv forandring på baggrund af de services,
som projektet tilbyder.
Udfordringer
Tilskudsmodtagere har i 2018 bekræftet, at der i de godkendte projekter ikke indgår deltagere uden
lovligt ophold i Danmark. Det er en udfordring, henset til målgruppen, at det kræver tid at opnå den
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kontakt der gør, at det er muligt at vurdere, hvorvidt deltageren har lovligt ophold i Danmark.
Projekterne er dog opmærksomme på, at der ikke kan indgå udgifter, der vedrører borgere uden lovligt
ophold.
For begge projekter har det vist sig, at det er en udfordring, når projekter skal etableres på flere
matrikler, idet det kræver ekstra ledelsesressourcer at sikre en tæt daglig sparring, således at der ikke i
enkeltafdelinger formes en intern praksis, som medfører, at projektet gennemføres på en anden måde
end oprindelig tænkt.
Midtvejs i afviklingen af de første projekter, har tilskudsmodtagere gjort sig tanker om, at det kan være
vanskeligt at sikre implementering af mange forskelligartede elementer ud fra en ambitiøs
projektbeskrivelse i løbet af den forholdsvis korte projektperiode, som projekterne skal afvikles
indenfor. Dette især henset til at igangsætning af enkeltaktiviteter ikke altid kan foretages samtidigt –
der kan være tilfælde, hvor det logisk følger, at en aktivitet skal være afviklet, før en anden kan
igangsættes.
Grundet sygdom har der hos Projekt Fonden UDENFOR været en reduktion i det opsøgende
gadeplansarbejde i Århus. Der har i stedet været en ekstraordinær indsats for at fastholde de deltagere,
der allerede er kontakt til i projektet. Dette har dog ikke resulteret i, at der i 2018 har været en
væsentlig nedgang i antal nye deltagere i forhold til det forventede.
Evaluering
Socialstyrelsen samarbejder med VIVE om en national evaluering af programmet. Det forventes, at de
første resultater fra evalueringen vil kunne indgå i afrapporteringen for 2019.
Overvågningsudvalget for FEAD i Danmark
Overvågningsudvalget har afholdt møde den 16. maj 2018. På mødet orienterede Socialstyrelsen
udvalget om status på det danske program, herunder den faglige og økonomiske fremdrift.
Gennemførselsrapporten for 2017 blev godkendt på mødet og sendt til EU-Kommissionen den 26. juni
2018.
Gennemførselsrapporten for 2018 blev godkendt ved skriftlig høring den 21. juni 2019. Der
planlægges overvågningsudvalgsmøde medio september 2019.
Udbredelse og kommunikation
Materiale om FEAD er tilgængeligt på Socialstyrelsens tilskudsportal. Her fremgår
ansøgningsmateriale, vejledning, forordning, gennemførelsesrapporter samt oplysninger om, hvem der
har modtaget støtte fra programmet.
Socialstyrelsen har i samarbejde med Ecorys og Nationell samordnare Fead och Socialfonden & SacoS ordförande i Sverige afholdt det 10. netværksmøde i FEAD-netværket i København i perioden 24. og
25. april 2018 med titlen ”FEAD’s contribution to the delivery of the European Pillar of Social Right’s
principles”. Mødet havde mere end 85 deltagere fra hele Europa, som i to dage mødtes og gennem et
program med paneldrøftelser, gruppeaktiviteter og projektbesøg fik viden om de forskellige tilgange til
at implementere FEAD med fokus på Den Europæiske Søjle for sociale rettigheder.
To af de projekter, der modtog besøg, var de danske FEAD-støttede projekter i København. Begge
modtog besøg af 16 – 17 personer bredt fordelt på medlemslande og organisationer. På opsamlingen
ved afslutningen af netværksmødet blev der udtrykt stor interesse for deres arbejde og de erfaringer,
der er gjort i projekterne.
Kommunikation med projekterne om krav og betingelser til tilskud
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Socialstyrelsen er i løbende kontakt med tilskudsmodtagere om krav og betingelser for tilskud, særligt
i forbindelse med indsendelse af regnskaber og rapporter. Derudover har Socialstyrelsen i 2018
udarbejdet en håndbog med støtteberettigelsesregler for ansøgere og tilskudsmodtagere under FEAD.
Håndbogen er offentliggjort og sendt til projekterne i januar 2019.
Socialstyrelsen har i foråret 2018 været på projektbesøg hos Projekt Fonden UDENFOR i hhv. Aarhus
og København samt hos Kirkens Korshær i København. På møderne oplyste projekterne om indhold
og fremdrift i projekterne. Derudover drøftede Socialstyrelsen og projekterne korrekt
registreringspraksis af deltagere.
Sammenfatning af bevillinger
Projektnavn

Startdato

Slutdato

TilskudsModtager

FEAD-støtte
i Dkr

FEAD-støtte
i EUR*

Opsøgende arbejde og
støtte til de dårligst
stillede gadesovere via
Café UDENFOR og via
projekt Locker Room

01-07-2016

30-06-2019

Projekt
Fonden
UDENFOR

6.488.230,00

869.130,10

Hjemløse
migranter

01-07-2016

30-06-2019

Kirkens Korshær

6.775.410,00

907.599,26

sårbare

EU-

*Beregnet med Inforeuro, maj 2019.

Sammenfatning af forventede deltagere i projektperioden på ansøgningstidspunktet
Projektnavn

Forventet
deltagere

antal Fordeling mænd og Aldersfordeling
kvinder

Opsøgende arbejde og
støtte til de dårligst stillede
gadesovere
via
Café
UDENFOR og via projekt
Locker Room

Ca. 90 pr. år fordelt med:

20 – 30 % kvinder

50 personer, der har skab i
locker room, og evt. indgår
i tættere relationsforløb
og/eller modtager hjælp til
’Den gode hjemrejse’
og/eller indgår i
arbejdsfællesskab.

70 – 80 % mænd

Ikke et særligt kriterium.

40 personer, der indgår i
tættere relationsforløb via
Café UDENFOR og/eller
via byggefællesskaber
og/eller indgår i
arbejdsfællesskab.
Det bemærkes, at nogle af
deltagerne er med i
projektet i længere tid pga.
deres komplekse
problemstillinger. Der er
derfor ikke nødvendigvis
tale om 90 nye deltagere
pr. år.
Hjemløse

DA

sårbare

EU-

600 pr. år fordelt på 200
personer

6

15 % kvinder

Ikke et særligt kriterium.

DA

migranter

gadeplansindsatsen,
herunder overnatning og
400 i rådgivning.

85 % mænd

Planlagt antal deltagere ift. faktisk antal
Det specifikke mål for programmet er, at ca. 200 personer i løbet af et år vil anvende de indsatser, der
modtager støtte fra FEAD-programmet, og dermed at projekterne vil nå ud til 1.400 personer i løbet af
hele programperioden.
Af statusrapporterne fremgår det, at der pr. 31. december 2018 har været 1412 unikke brugere i de 2
projekter, som har modtaget støtte. De FEAD-støttede projekter har således på 2 ½ år nået det samlede
deltagerantal, der var forventet for hele programperioden.
Dette skyldes særligt, at projekt Hjemløse sårbare EU-migranter i perioden alene har nået mere end
1.200 deltagere. Målgruppen for dette projekt er sårbare hjemløse migranter med lovligt ophold.
Målgruppen har komplicerede, sammensatte sociale problemstillinger (f.eks. fysisk dårlige, misbrug
samt psykiske lidelser).
Kirkens Korshær har i projektet mulighed for, at ca. 20 borgere pr. døgn kan overnatte i natcaféen i
Stengade, derudover foretager udgående teams opsøgende gadeplansarbejde og i Kompasset tilbydes
rådgivning og mulighed for hvile i dagtimerne. Borgerne har således en korterevarende tilknytning til
tilbuddet, end det er tilfældet med det projekt, der modtager støtte hos Fonden Projekt UDENFOR.
Begge projekter har således haft stor fokus på at nå ud til målgruppen i deres opsøgende arbejde.
Finansielle oplysninger
Der er givet støtte til to projekter i 2016. Projektperioden er 1. juli 2016 – 30. juni 2019.
Pr. 31. december 2018 har projekterne opgjort deres udgifter til 1.595.179 EUR. TA-udgiften for
perioden udgør 109.048 EUR. Udbetalingerne til projekterne følger de godkendte budgetter på
ansøgningstidspunktet. Projekternes forbrug følger med små godkendte afgivelser det godkendte
budget.
Der tages forbehold for oplysninger om forbruget pr. 31. december 2018, da projekternes regnskaber
for perioden ikke er endeligt godkendt af forvaltningsmyndigheden. Dette skyldes drøftelser om
støtteberettigede udgifter i de indsendte regnskaber.
Revisionsmyndigheden for FEAD har gennemgået projektregnskaberne for 2017 samt TA-regnskabet
for samme periode. Gennemgangen har vist, at der i tilskudsmodtageres regnskaber var medregnet
udgifter, der ikke levede op til reglerne for støtteberettigelse. Dette drejede sig bl.a. om hensættelse af
midler til feriepenge. På den baggrund indberettes projekterne til OLAF, da størrelsen på de
fejlindberettede udgifter overstiger grænseværdien som anført i KOMMISSIONENS DELEGEREDE
FORORDNING (EU) 2015/1972 af 8. juli 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 med særlige bestemmelser om indberetning af
uregelmæssigheder i forbindelse med Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede,
artikel 3.

2.2 Oplysninger om og vurdering af de aktioner, som tager hensyn til principperne i artikel 5,
stk. 6 og 11, og, hvis det er relevant, artikel 5, stk. 13, i forordning (EU) nr. 223/2014.
Artikel 5, stk. 6: Kommissionen og medlemsstaterne sørger i overensstemmelse med deres respektive
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ansvar og for at forhindre dobbeltfinansiering for koordination med ESF og med andre relevante EUpolitikker, -strategier og -instrumenter, navnlig EU-initiativer inden for folkesundhed og imod
fødevarespild.
Det sikres gennem FEAD-programmet, at der ikke foregår dobbeltfinansiering mellem fonden og Den
Europæiske Socialfond gennem manuel kontrol af, at projekter, som modtager støtte fra FEADprogrammet, ikke overlapper med konkrete projekter, som modtager midler fra Den Europæiske
Socialfond. På den baggrund er de projekter, som modtager støtte fra FEAD-programmet, sendt til
Erhvervsstyrelsen, som har gennemført en manuel sammenligning mellem ansøgninger om støtte fra
programmet og aktiviteter, der allerede modtager socialfondsmidler. Erhvervsstyrelsen har bekræftet,
at der ikke er overlap mellem ansøgninger og aktiviteter, der allerede er støttet af Den Europæiske
Socialfond. Det danske FEAD-program støtter aktiviteter, som medvirker til, at den enkelte gennem
programmets aktiviteter kan bryde social marginalisering. Således sikres ligeledes synergi med
indsatser under Den Europæiske Socialfond.
Artikel 5, stk. 11: Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder
og integrering af kønsaspektet tages i betragtning og fremmes i de forskellige faser af forberedelsen,
programmeringen, forvaltningen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af fonden samt i
informations- og oplysningskampagner og ved udveksling af bedste praksis. Kommissionen og
medlemsstaterne anvender data opdelt efter køn, hvor sådanne forefindes.
Det fremgår af vejledningen til ansøgning om støtte via FEAD-programmet, at det skal overvejes, om
der er særlige kønsmæssige, aldersmæssige, handicap, etniske eller andre perspektiver, der skal tages
højde for i projektet. I så fald skal det beskrives. Det forudsættes herved, at der i projektregi er fuld
ligestilling mellem kønnene.
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2.3 Fælles indikatorer
2.3.1 Inputindikatorer
ID
1
2
3

Indikator
De samlede støtteberettigede offentlige udgifter, der er godkendt i de dokumenter, der fastlægger betingelserne for støtte til operationer.
De samlede støtteberettigede offentlige udgifter, der er afholdt af støttemodtagerne, og som er udbetalt i gennemførelsesoperationer.
De samlede støtteberettigede offentlige udgifter, der er anmeldt til Kommissionen.
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Måleenhed
EUR
EUR
EUR

9

2014
0,00
0,00
0,00

2015
0,00
0,00
0,00

2016
238.607,43
227.024,65
202.816,31

2017
719.657,12
682.572,75
611.708,06

2018
745.962,34
685.581,15
634.067,99

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativ værdi
1.704.226,89
1.595.178,55
1.448.593,00

DA

2.3.2 Outputindikatorer vedrørende bistand til social integration
ID
20
20a
20b
20c
20d
20e
20f

Indikator
Antal personer, der modtager bistand til social integration
Antal børn på 15 år eller derunder
Antal personer på 65 år eller derover
Antal kvinder
Antal indvandrere, deltagere af udenlandsk herkomst, minoriteter (herunder marginaliserede befolkningsgrupper, som f.eks. roma)
Antal handicappede
Antal hjemløse

DA

Måleenhed
antal
antal
antal
antal
antal
antal
antal

10

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2016
474,00
0,00
23,00
68,00
474,00
2,00
474,00

2017
484,00
0
10,00
60,00
484,00
49,00
484,00

2018
454
0
31
82
382
72
454

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativ værdi

DA

2.4 Programspecifikke indikatorer
2.4.1 Outputindikatorer
2.4.1.1 Kvantitative outputindikatorer
ID

Indikatornavn

Måleenhed

Referenceværdi

Målværdi

1

Antal personer, der deltager i indsatserne, fordelt på alder og køn og social situation, herunder hjemløshed, opholdsstatus, misbrug, psykisk lidelse, funktionsnedsættelser og
andre problemstillinger
Antal personer, der deltager i indsatserne, fordelt på alder og køn og social situation, herunder hjemløshed, opholdsstatus, misbrug, psykisk lidelse, funktionsnedsættelser og
andre problemstillinger

Personer

0,00

0,00

Personer

0,00

1.400,00

2

DA

11

2014

2015

2016

2017

2018

0,00

0,00

474,00

484,00

454

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativ
værdi
1412

Målopfyldelse

100 %

DA

2.4.1.2 Kvalitative outputindikatorer
ID

Indikatornavn

DA

Måleenhed

Referenceværdi

Målværdi

2014

12

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

DA

2.4.2 Resultatindikatorer
2.4.2.1 Kvantitative resultatindikatorer
ID
1
2

Indikatornavn
Andel af brugere, som anvender øvrige eksisterende tilbud (før og) efter indsats.
Andel af brugere, som anvender øvrige eksisterende tilbud (før og) efter indsats.

DA

Måleenhed
Personer
Personer

Referenceværdi
0,00
0,00

Målværdi
0,00
490,00

13

2014
0,00

2015
0,00

2016
141,00

2017
235,00

2018
297

2019

2020

2021

2022

2023

Kumulativ værdi
673

Målopfyldelse
100 %

DA

2.4.2.2 Kvalitative resultatindikatorer
ID

Indikatornavn

DA

Måleenhed

Referenceværdi

Målværdi

2014

14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

DA

DA

15

DA

Dokumenter
Dokumenttitel

DA

Dokumenttype

Dokumentets dato

Lokalt referencenr.

16

Kommissionsreference

Filer

Sendt den

Sendt af

DA

Seneste validerede resultater
Alvorlighed

DA

Kode

17

Meddelelse

DA

