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2. PROGRAMFORMULERING
2.1 Strategi
Baggrund
Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede skal i dansk kontekst
medvirke til bekæmpelse af fattigdom og hjemløshed og dermed styrke social inklusion
blandt de mest socialt udsatte personer i Danmark. Således vil programmet kunne bidrage
til EU 2020-initiativet om ”En europæisk platform mod fattigdom og social udstødelse”
og samtidig medvirke til at adressere de danske 2020-målsætninger på det sociale
område.

I Danmark har kommunerne ansvaret for den borgernære sociale indsats og for at
forebygge social eksklusion blandt socialt udsatte grupper. Den offentlige indsats på det
sociale område er omfattende og mangesidet og leveres blandt andet i samarbejde med
frivillige sociale organisationer og andre private aktører på området. I sammenhæng til
den offentlige sociale indsats yder civilsamfundets organisationer (frivillige sociale
organisationer og NGO’er på socialområdet) en betydelig hjælp og støtte til socialt
udsatte personer, både ved at organisere den frivillige indsats og ved at drive institutioner
og sociale tilbud.

Omfanget af hjemløshed har med enkelte udsving været relativt stabilt siden den første
kortlægning af området blev gennemført i 2007. Det samlede antal hjemløse har ifølge
kortlægningerne ligget mellem 5.000 og 6.000, dog med en svagt stigende tendens.

Hjemløshed er i Danmark i høj grad koncentreret blandt særligt udsatte grupper. SFIs
løbende hjemløsetællinger og erfaringerne fra Hjemløsestrategien viser, at hjemløse i
Danmark i høj grad er karakteriseret ved at have andre alvorlige sociale problemer ud
over hjemløshed. Hjemløsetælling fra Kortlægningen af hjemløseområdet fra 2013 viser
bl.a., at 65 pct. af hjemløse mennesker har et misbrug af narkotika, alkohol eller medicin,
31 pct. har både psykiske vanskeligheder og et misbrug og 27 pct. har en eller flere
fysiske sygdomme.

Der er taget en række initiativer i Danmark for at afhjælpe hjemløshed med det mål at
reducere antallet af hjemløse med 25 pct. frem mod 2020. I de kommende år udbredes
således Housing First-metoder, der sikrer målgruppen en sammenhængende hjælp og
støtte, hvor fokus så vidt muligt er på at hjælpe borgere i egen bolig og give den rette
støtte til at fastholde boligen. Der er ligeledes iværksat en særlig indsats for at forebygge
hjemløshed blandt unge. Hertil kommer omfattende indsatser på misbrugsområdet,
indsatser målrettet mennesker med psykiske lidelser mv.
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Ifølge rapporter fra blandt andet Rådet for Socialt Udsatte, Landsforeningen af
Væresteder og Socialstyrelsen er der dog en gruppe af de mest socialt udsatte personer,
der ikke i tilstrækkelig grad kan anvende de eksisterende sociale tilbud mv., og som
således ikke modtager den hjælp og støtte, der er nødvendig for at forbedre deres sociale
situation. Det gør sig ikke mindst gældende for gruppen af hjemløse med særligt svære
sociale problemer.

Eksisterende tilbud
I dag fungerer de eksisterende lavtærskeltilbud herunder særligt væresteder, varmestuer
mv. som et centralt holdepunkt i de mest udsatte hjemløse personers hverdag, hvortil de
har en kontakt i et ellers ofte kaotisk liv. For hjemløse personer, der ikke har mange
muligheder for steder at opholde sig, bliver lavtærskeltilbuddene ofte den mest
fremskudte enhed med adgang til hjælp og støtte. Værestederne er både drevet
kommunalt og af frivillige sociale organisationer og NGO’er.

Etablering af nye indsatser indenfor det opsøgende og rådgivende arbejde i
væresteder o. lign.
At værestederne og andre lavtærskeltilbud har denne særlige funktion i form af en relativ
kontinuerlig og bred kontaktflade til de mest udsatte hjemløse personer betyder, at
tilbuddene kan danne ramme om aktiviteter og indsatser, der sigter mod reelle forbedring
af gruppens livssituation. Væresteder mv. kan medvirke til at mobiliseret et tæt og
tværgående samarbejde mellem relevante aktører, som er i kontakt med hjemløse
personer, og den enkelte borger, og i samarbejde får afklaret den enkeltes særlige behov
for støtte, og tilknytte denne støtte.

Formålet med det danske FEAD-program er, gennem 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 den baggrund skal programmidlerne anvendes til at støtte nye aktiviteter, som
supplerer den eksisterende indsats og de tilbud, som allerede er til rådighed for
målgruppen i det offentlige system og via frivillige organisationer og NGO’er. Det skal
ske ved, at de nye aktiviteter bygger bro mellem de svageste og mest isolerede hjemløse
og eksisterende indsatser gennem opsøgende aktiviteter og gennem aktiviteter i
væresteder, som bl.a. hjælper til at bryde den enkeltes isolation og hjælper til at afklare
den enkeltes behov, og således medvirke til, at den enkelte sættes i stand til at kunne
anvende de eksisterende tilbud og på sigt bryde ud af hjemløshed.
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Aktiviteterne kan betragtes som succesfulde, når de bidrager til, at flere i målgruppen for
aktiviteterne modtager eksisterende sociale tilbud om behandling, bolig, støtte mv.

2.2 Interventionslogik
Identifikation af de nationale behov
Identifikation af de nationale behov
Hjemløsheden i Danmark er i høj grad koncentreret blandt særligt socialt udsatte grupper,
herunder de grupper, som kan have vanskeligt ved at benytte eksisterende sociale
indsatser og tilbud. Både den nationale hjemløsetælling og evalueringen af den danske
Hjemløsestrategi peger på, at både de unge hjemløse og de voksne hjemløse har en række
andre sociale problemer ud over hjemløshed, herunder psykiske lidelser, misbrug mv.

Således fremgår det bl.a., at:
 27 pct. af hjemløse personer har en eller flere fysiske sygdomme.
 65 pct. af hjemløse personer har et misbrug af illegale stoffer, alkohol eller
medicin.
 47 pct. af hjemløse personer har en psykisk sygdom.
 31 pct. af hjemløse personer har både psykiske vanskeligheder og
misbrugsproblemer.
 Hjemløse personer har en markant overdødelighed i forhold til resten af
befolkningen.
(Kilde: Socialstyrelsens publikation Viden til gavn)

Dette understreger dels behovet for at have fokus på sammenhængende og
helhedsorienterede indsatser og dels behovet for at sætte ind på tværs af forvaltninger og
sektorer.

I Danmark har kommunerne det primære ansvar for at stille passende sociale tilbud til
rådighed for bl.a. hjemløse personer. Den kommunale indsats spiller sammen med den
regionale sundhedsindsats, statslige udviklingsinitiativer på området, som fx
Hjemløsestrategien og udbredelse af samme, samt frivillige sociale organisationer og
NGO’ers indsatser for at forbedre forholdene for målgruppen. I det danske system er det
således en grundlæggende forudsætning, at de forskellige parter samarbejder og supplerer
hinandens indsatser. Værestedstilbud og andre lavtærskeltilbud, som ofte drives af
frivillige organisationer og NGO’er, fungerer som et centralt holdepunkt i de mest socialt
udsatte gruppers hverdag, hvortil de har en kontakt i et ellers ofte kaotisk liv. For
hjemløse personer, der ikke har mange muligheder for steder at opholde sig, bliver
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lavtærskeltilbuddene ofte den mest fremskudte enhed med adgang til hjælp og støtte og
dermed også en vigtig indgang til øvrige hjælpeforanstaltninger.

Evalueringen af Hjemløsestrategien peger på, at en betydelig andel af de hjemløse enten
ikke har et socialt netværk eller har et skrøbeligt netværk, hvilket kan have stor betydning
for den enkeltes mulighed for at blive etableret i og fastholde egen bolig.

Danmark har igangsat initiativer med fokus på følgende to områder:

1. En forankring og udbredelse af de gode erfaringer og metoder fra
Hjemløsestrategien, herunder housing-first-indsatser.
2. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge hjemløse og
unge i risiko for at blive hjemløse, med særlig fokus på forebyggelse og tidlig
indsats.

Det danske FEAD-program skal støtte nye aktiviteter, som supplerer den eksisterende
indsats og de tilbud, som allerede er til rådighed for målgruppen i det offentlige system
og via frivillige organisationer og NGO’er. Det skal ske ved, at de nye aktiviteter bygger
bro mellem de svageste og mest isolerede hjemløse og eksisterende indsatser gennem
opsøgende aktiviteter og gennem aktiviteter i væresteder, som bl.a. hjælper til at bryde
den enkeltes isolation og hjælper til at afklare den enkeltes behov, og således medvirke
til, at den enkelte sættes i stand til at kunne anvende de eksisterende tilbud og på sigt
bryde ud af hjemløshed.

Specifikke mål i det operationelle program
Det specifikke mål for programmet er at øge antallet af de mest udsatte hjemløse, som
anvender eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres
livssituation.

Aktiviteterne, der finansieres via programmet, skal bidrage til at sikre de mest 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. Målet
skal realiseres gennem etablering og drift af nye opsøgende aktiviteter og nye sociale
aktiviteter i regi af eksisterende eller nye værestedstilbud o. lign., som gennem en række
initiativer hjælper den enkelte fra en situation, hvor han/hun kun har sporadisk eller slet
ingen kontakt til det etablerede system til en situation, hvor den enkelte kan tage imod og
få gavn af eksisterende sociale tilbud om behandling, egen bolig, støtte mv.
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På lidt længere sigt skal aktiviteterne, som finansieres via programmet, bidrage til, at
flere af de mest udsatte hjemløse personer modtager hjælp til at afklare egne udfordringer
og muligheder og dermed sættes bedre i stand til at ændre egne livsbetingelser mere
grundlæggende.

Forventede resultater og de hertil svarende resultater og resultatindikatorer med en
basislinjeværdi og en målværdi (for hvert specifikt mål)
Resultaterne af aktiviteterne i programmet skal bl.a. ses ved, at den enkelte kontinuert
anvender de tilbud, der stilles til rådighed, ved en forbedring i den enkeltes sociale
situation og generelle sundhedstilstand, ved en øget motivation til at indgå i sociale
fællesskaber og ved, at den enkelte indsluses i eksisterende tilbud.

På den baggrund er programindikatoren (output):

 Antal personer, der deltager i indsatserne, fordelt på alder og køn og social
situation, herunder hjemløshed, opholdsstatus, misbrug, psykisk lidelse,
funktionsnedsættelser og andre problemstillinger (jf. de fælles indikatorer for
programmet).

Det forventes, at mellem tre og fem indsatser kan modtage støtte om året. Indsatserne er
nye, hvorfor baseline for programmet er 0. Det forventes endvidere, at ca. 200 personer i
løbet af et år vil anvende indsatserne (målgruppe for indsatserne) og dermed 1.400
personer i løbet af hele programperioden. Det forventede måltal er nedjusteret som følge
af ex ante-evalueringens bemærkninger om dette.

For programmet opstilles endvidere en resultatindikatorer (outcome):

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

Tidligere erfaringer fra lignende initiativer indikerer, at der kan forventes en succesrate
på ca. 35 pct. På den baggrund forventes ca. 70 brugere af indsatserne i programmet
hvert år (svarende til ca. 40 pct.) at opnå en højere deltagelsesfrekvens og tilknyttes andre
tilbud målrettet den enkeltes specifikke behov.

Der etableres en mekanisme for registrering af data for de valgte indikatorer, som
støttemodtagere forpligtes til at implementere. Mekanismen vil ligeledes give feed back
til projekterne om opnåede resultater, som kan anvendes i driften af projekterne.
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Det endelige evalueringsdesign udarbejdes af evaluator i samarbejde med
overvågningsudvalget. Her kan bl.a. brugernes oplevede forbedringer indgå.

Identifikation af de socialt dårligst stillede personer, som skal støttes
Målgruppen for indsatserne er de mest udsatte hjemløse personer, som ikke i
tilstrækkeligt omfang kan anvende de eksisterende sociale tilbud. Målgruppen har ofte
komplekse og sammensatte, sociale problemstillinger, fx psykiske problemer,
misbrugsproblemer, prostitution, hjemløshed, udpræget isolation, uoverskuelig gæld og
ringe sundhedstilstand mv.

Målgruppen anvender typisk eksisterende tilbud sporadisk, har en kaotisk livsførelse
uden faste rutiner som for eksempel et fast overnatningssted, regelmæssige måltider mv.,
og uden fast tilknytning til behandlingstilbud og sociale tilbud i øvrigt.

Målgruppen udgør således en andel af de personer, som i dag lever som hjemløse med
massive sociale og sundhedsmæssige problemstillinger. Indsatserne kan omfatte alle
hjemløse borgere, som opholder sig lovligt i Danmark.

Der stilles krav til støttemodtagere om at sikre, at aktiviteter anvendes af brugere, som er
en del af den beskrevne målgruppe.

Finansielle indikatorer
De finansielle indikatorer skal medvirke til at skabe et overordnet indblik I den konkrete
anvendelse af programmets midler. Med det formål udvælges følgende input-indikatorer
for programmet:

 Samlet afsatte beløb til støtte til aktioner pr. år.
 Samlet udbetalte beløb til støttemodtagere til gennemførelse af aktioner.
 Samlede anvendte beløb som oplyst til Kommissionen.

2.3 Andet
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3. GENNEMFØRELSE
3.1 Aktioner
Programmidlerne kan anvendes til at støtte følgende aktiviteter først og fremmest i
frivillige sociale organisationer og NGO’er:

1. Opsøgende aktiviteter, som kan tiltrække målgruppen til de sociale aktiviteter, som
væresteder o. lign. etablerer. Aktiviteterne er:

 Udvikling af opsøgende aktiviteter.
 Etablering og drift af kontaktskabende aktiviteter.
 Informations- og motivationsskabende aktiviteter.
 Etablering af samarbejde med relevante aktører vedr. opsøgende aktiviteter.
 Initiativer, der dokumenterer og monitorerer behov og udvikling i målgruppen i
lokalt perspektiv.

Indsatserne skal medvirke til at stabilisere den enkeltes situation mest muligt og skabe
grobund for, at den enkelte kan opnå en mere stabil anvendelse af tilbuddet. Indsatserne
skal tage udgangspunkt i målgruppens behov og tilrettelægges i overensstemmelser
hermed.

Indsatserne kan både forankres i eksisterende tilbud og i nye og alternative
projektorganiseringer.

2. Nye sociale aktiviteter, som skal hjælpe målgruppen til at bryde isolation, stabilisere
en kaotisk livssituation og afklare behov og ønsker med henblik på at modtage tilbud fra
det etablerede system, som modsvarer disse. Aktiviteterne er:

 Etablering og drift af netværksaktiviteter.
 Etablering og drift af klubaktiviteter.
 Etablering og drift af sociale aktiviteter, som fremmer dannelse af sociale
relationer.
 Etablering og drift af afklaringsaktiviteter.
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 Etablering og drift af rådgivningsaktiviteter.

Indsatserne skal udvikles af frivillige sociale organisationer og NGO’er, evt. i samarbejde
med kommunale institutioner, inden for de overordnede rammer af programmet.

Programmet udmøntes i to ansøgningspuljer. Første ansøgningspulje vil blive udmeldt i
2016 og anden ansøgningspulje vil blive udmeldt i 2019.

3.2 Udvælgelse af operationer
Udvælgelsen af specifikke operationer sker på baggrund af ansøgning om støtte til
konkrete indsatser. Ansøgningerne gennemgår en faglig vurdering med afsæt i de
kriterier, der er opstillet for støtte og de krav, der gælder for anvendelse af midler jf.
nedenfor.

I udvælgelsen af støtteværdige indsatser sikres, at principper om ikke-diskrimination og
lige muligheder, herunder tilgængelighed, overholdes. Vurderes flere ansøgninger som
værende i øvrigt af samme kvalitet, skal der således gives prioritet til ansøgninger, der
bedst tilgodeser hensynene til lige muligheder og ikke-diskrimination. Der vil endvidere
blive stillet krav om registrering af målgruppekarakteristika og det vurderes følgelig ikke
nødvendigt, at indføre yderligere overvågningstiltag.

Alene forhold, der har betydning for gennemførelsen af projektet eller overholdelse af
ansøgningsbetingelserne, vil kunne indgå i vurderingen af ansøgninger.

I henhold til dansk lov er der forbud mod forskelsbehandling på grund af køn inden for
offentlig forvaltning og almen virksomhed. Bestemmelserne i dansk lovgivning vurderes
derfor at være tilstrækkelige til at sikre ligebehandling mellem mænd og kvinder, og
indsatsen under programmet er som udgangspunkt tilrettelagt uden at have kønspolitiske
formål. Af disse årsager vurderes det ikke relevant at opstille yderligere bestemmelser
herom i programmet.

3.3 Støttemodtagere
Programmet udmøntes via frivillige sociale organisationer og NGO’er evt. i samarbejde
med kommunale institutioner.
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Midlerne udmeldes i en ansøgningspulje i 2016 og igen i 2019. Frivillige sociale
organisationer og NGO’er, evt. i partnerskab med kommunale institutioner, kan ansøge
om midler til at gennemføre aktiviteter inden for de nævnte områder.

Aktiviteterne skal være målrettet hjemløse personer, som i dag kun i ringe grad eller slet
ikke benytter offentlige tilbud, væresteder og varmestuer og lignende lavtærskeltilbud
mv. Indsatserne skal repræsentere nye tiltag til at opsøge, tiltrække og fastholde
målgruppen, som efter programmets udløb kan forankres i de eksisterende tilbud.

Støttemodtager skal, indenfor rammerne fastsat i bl.a. formålet med programmet,
aktiviteter og kravene for at opnå støtte, udvikle og beskrive de indsatser, som man
ønsker at iværksætte og de konkrete mål, som indsatserne forventes at opnå. På den
baggrund vurderes og udvælges de bedste ansøgninger til støtte. Således sikres det, at de
organisationer, som skal arbejde med den konkrete implementering af programmet, har
tilstrækkeligt ejerskab til aktiviteterne og medansvar for målopfyldelse.

Støttemodtagere kan vælge at indgå i samarbejde med kommunale institutioner, som for
eksempel kommunalt drevne væresteder, forsorgshjem mv. eller etablere formaliseret
samarbejde om hele eller dele af indsatsen.

Programperioden indledes med et fælles temamøde mellem overvågningsudvalget og de
udvalgte støttemodtagere. Støttemodtagerene gennemgår ligeledes en workshop med
fokus på projektdesign, implementering og resultatopfølgning. Workshoppen giver
endvidere støttemodtagerne mulighed for at danne praktiske netværk.

3.4 Komplementaritet med ESF
Aktiviteter som støttes af programmet har til formål at yde social og rådgivningsmæssig
støtte til gruppen af mest socialt udsatte personer. Der stilles bl.a. krav om, at indsatserne
er baseret på socialfaglige metoder, som anvendes til at tiltrække målgruppen til
tilbuddene.

Målgruppen for programmets aktiviteter er de mest udsatte hjemløse personer, som ikke i
tilstrækkeligt omfang kan anvende eksisterende sociale tilbud. Målgruppen udgøres af
hjemløse personer med komplekse og sammensatte, sociale problemstillinger, fx
psykiske problemer, misbrugsproblemer, prostitution, udpræget isolation, uoverskuelig
gæld og ringe sundhedstilstand mv. Målgruppen har enten ingen eller meget begrænset
erfaring med arbejdsmarkedet. Formålet med det danske FEAD-program er, gennem
opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning, at sikre de mest udsatte hjemløse
personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse med bedre mulighed for at anvende
eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livssituation.
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Programmet støtter således aktiviteter, som kan medvirke til, at den enkelte gennem
programmets aktiviteter og gennem indslusning i eksisterende sociale indsatser
(behandling, bolig, støtte mv.), kan bryde social marginalisering og få mulighed for at
opnå tilknytning til arbejdsmarked, uddannelse o. lign. Således sikres synergi med
indsatser under Den Europæiske Socialfond samtidig med, at både målgruppen og
karakteren af de indsatser, der kan støttes via programmet, sikrer, at der ikke sker overlap
med formål og aktiviteter under Den Europæiske Socialfond.

Dernæst indgår det i opbygningen af overvågningen af programmets gennemførelse, at
der etableres en mekanisme, som sikrer, at konkrete projekter, som modtager støtte fra
FEAD-programmet ikke overlapper med konkrete projekter, som modtager
socialfondsmidler. Der gennemføres manuel sammenligning mellem ansøgninger om
støtte fra programmet og aktiviteter, der allerede modtager socialfondsmidler forud for
beslutning om udmøntning af midler.

3.5 Institutionel opbygning
Oversigt over myndigheder i programmet:

Forvaltningsmyndighed: Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning.
Enhed: Tilskudsforvaltningen

Attesteringsmyndighed: Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning.
Enhed: Økonomi

Revisionsmyndighed: Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning.
Enhed: Økonomi

Organ til hvilket betalinger fra Kommissionen udstedes: Socialstyrelsen, Center for
Økonomi og Tilskudsforvaltning. Enhed: Tilskudsforvaltningen

Der gennemføres årlig ekstern revision af programmet. Revisionen varetages af et
eksternt revisionsfirma og tilrettelægges i overensstemmelsen med forordningens
bestemmelser om revision.
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3.6 Overvågning og evaluering
Der etableres et overvågningsudvalg med forventet deltagelse fra følgende interessenter:

 Socialstyrelsen (forvaltningsmyndigheden)
 Frivilligrådet
 Rådet for socialt udsatte
 European Anti Poverty Network i Danmark
 Social- og Indenrigsministeriet
 Erhvervsstyrelsen (forvaltningsmyndighed for socialfondsmidler)

Overvågningsudvalget mødes mellem en og to gange årligt og har til formål at følge
fremdriften og målopfyldelsen i programmet og bidrage med løbende vurderinger og
anbefalinger til forvaltningsmyndighedens løbende arbejde med at implementere
programmet. Udvalgets arbejde understøttes af forvaltningsmyndigheden, som stiller data
vedrørende målopfyldelse mv. til rådighed for udvalget.

Dataindsamlingen tager udgangspunkt i de vedtagne indikatorer for programmet samt de
indikatorer for aktiviteter og resultater, som de enkelte støttemodtagere anvender for
deres indsatser. Dataindsamlingen sker dels gennem regnskaber (finansielle data) og
årsrapporter (aktivitets- og resultatdata) fra støttemodtagere. Dataindsamlingen sker en
gang årligt og understøttes af Socialstyrelsens eksisterende online system for opfølgning
på puljefinansierede aktiviteter. Systemet muliggør bl.a., at al kommunikation mellem
forvaltningsmyndighed og støttemodtager foregår via en portalløsning, hvor der oprettes
en platform for hvert projekt, hvor alt materiale og kommunikation er tilgængeligt for
støttemodtager, frister for afrapportering fremgår mv.

3.7 Teknisk bistand
Der vil blive varetaget de nødvendige aktiviteter, som medlemsstaten er forpligtet til i
henhold til forordningen om forvaltnings-, attesterings- og revisionsmyndighedens
opgaver, samt om evaluering, information og kommunikation.

Opgaverne rummer:

 At fastlægge udvælgelseskriterier og støtteberettigelsesregler for programmet.
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 At fastlægge rammerne for behandling af ansøgninger om støtte.
 At udmelde to ansøgningspuljer og varetage vejledningsforpligtelsen i forbindelse
med ansøgningsperioden.
 At gennemføre udvælgelsesprocedure, herunder træffe afgørelse om støtte.
 At sikre en hensigtsmæssig administration af programmet, udbetale støtte til
støttemodtagere, behandle løbende henvendelser fra støttemodtagere og sikre
kontrol med og revision af anvendelse af midler.
 At udarbejde gennemførelses- og årsrapporter og evaluering.
 At nedsætte og sekretariatsbetjene overvågningsudvalg.
 At forestå kontakt til kommissionen.

Udgifterne vil bl.a. omfatte løn, ekstern konsulentbistand, udgifter til møder, seminarer,
konferencer o. lign., udgifter til kurser og uddannelse, ophold, indkøb af materialer samt
yderligere driftsudgifter.
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4. INDDRAGELSE AF INTERESSENTER
Følgende eksterne interessenter inddrages i udformningen af det operationelle program:

 Frivilligrådet
 Rådet for Socialt Udsatte
 European Anti Poverty Network i Danmark
 Relevante myndigheder

Interessenterne er udvalgt med udgangspunkt i deres viden om dels den frivillige sociale
sektor i Danmark og frivillige sociale organisationers interesser, dels deres viden om
aktuelle udfordringer på udsatteområdet i Danmark og dels for at sikre programmets
sammenhæng til de Europæiske 2020-mål og øvrige socialfondsinitiativer.

Der foretages en høring af de nævnte interessenter med henblik på input og kvalificering
af forslaget til operationelt program. Høringen viser overordnet opbakning til
programmets formål og aktiviteter. Nedenfor er øvrige konklusioner på baggrund af
høringssvarende præsenteret sammen med en kort angivelse af, hvorledes der er taget
højde for disse i programmet:

 At fokus på nye indsatser ikke må fjerne muligheden for at arbejde med
udgangspunkt i eksisterende indsatser og i samarbejde med kommuner. Dette er
præciseret i programmet.
 At der ikke bør være en opdeling i forskellige aktionstyper. Opdelingen er fjernet
fra programmet.
 At der bør være fokus på den del af gruppen af hjemløse, som overnatter udenfor.
Programmet rummer mulighed for indsatser, som har fokus på hjemløse personer,
som overnatter udenfor.
 At krav til administration og opfølgning holdes på et minimum. Der stilles de
krav til støttemodtagere, som følger af forordningens bestemmelser og en
forsvarlig administration af offentlige midler.
 At programmet er for ambitiøst. Programmets måltal er reduceret i forlængelse af
bemærkningen.
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Høringsrunden er gennemført blandt et begrænset antal organisationer, som fungerer som
råd eller paraplyorganisationer for frivillige organisationer og NGO’er på området.
Fremgangsmåden er valgt for at sikre, at ingen organisationer får en konkurrencemæssig
fordel, såfremt de efterfølgende ønsker at få del i programmets midler.
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5. FINANSIERINGSPLAN
5.1 Finansieringsplan for det operationelle program med angivelse af fondens årlige
forpligtelsesbevillinger og den modsvarende nationale medfinansiering af det
operationelle program (i EUR)
År

Fond
(a)

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
I alt

530.604,00
541.216,00
552.040,00
563.081,00
574.343,00
585.830,00
597.546,00
3.944.660,00

National
medfinansierin
g
(b)
93.636,00
95.509,00
97.419,00
99.367,00
101.355,00
103.382,00
105.449,00
696.117,00

Offentlige
udgifter
(c)=(a)+(b)

Medfinansierin
gssats
(d)=(a)/(c)

624.240,00
636.725,00
649.459,00
662.448,00
675.698,00
689.212,00
702.995,00
4.640.777,00

85,00

5.2 Finansieringsplan med angivelse af den samlede støttebevilling fra det
operationelle program for hver aktionstype (i EUR)
Indsatsområde
Aktioner
Teknisk bistand
I alt
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Offentlige udgifter
4.408.738,00
232.039,00
4.640.777,00
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Dokumenter
Dokumenttitel
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Dokumenttype

Dokumentets
dato

Lokalt
referencenr.

Kommissionsrefe
rence
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