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2. OVERBLIK OVER GENNEMFØRELSEN
2.1 Oplysninger om gennemførelse 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.
I august 2015 overtog Socialstyrelsen forvaltningen af ministeriets ansøgningspuljer på
socialområdet fra Social- og Indenrigsministeriets departement. Således blev ansvaret for det
danske FEAD-program overdraget til Socialstyrelsen, og på den baggrund har der været behov for
revision af det danske programs afsnit om ansvarlig myndighed og institutionelle opbygning.
Socialstyrelsen reviderede det danske program, og den 10. juni 2016 modtog Socialstyrelsen
meddelelse om, at det reviderede program var godkendt.
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.
Første ansøgningspulje er udmeldt med frist for ansøgning den 25. april 2016. Socialstyrelsen
havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget 15 ansøgninger om støtte. På baggrund af en faglig
vurdering af de indkomne ansøgninger, er der givet tilsagn om støtte til to projekter i perioden 1.
juli 2016 til 30. juni 2019. For begge projekters vedkommende er tilsagnet udstedt den 27. juni
2016.
Projekterne afvikles i København og Århus. For perioden 1. juli 2016 – 31. december 2016 er der
udarbejdet og indsendt regnskab og statusrapport med gennemgang af de gennemførte aktiviteter
til dato.
Begge projekter er startet op som forventet.
Begge tilskudsmodtagere har modtaget besøg den 15. november 2016, hvor
Overvågningsudvalget og tilskudsmodtagerne deltog i et temamøde om hjemløse borgere.
Statusrapporter og regnskaber viser, at projekterne trods en lille forsinkelse i forbindelse med
opstarten afvikles som forventet, og deltagerantallet viser, at der er et behov for støtten. Der er
således i perioden juli – december 2016 tilbudt skærmet overnatning, hvor socialfagligt personale
møder den enkelte nødstedte person.
Målgruppen i Projekt UDENFOR’s projekt er de dårligst stillede gadesovere i København og
Aarhus med særlige udfordringer som hjemløshed kombineret med psykiske problemer,
misbrugsproblemer, gæld, fattigdom, og som har ringe tilknytning til kommunernes
hjemløseindsats og som slet ikke har eller har ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Socialstyrelsen
har bemærket, at en stor del af projektets deltagere er migranter (ca. 70 pct.).
Overvågningsudvalget for FEAD i Danmark
Overvågningsudvalget har afholdt møde den 28. juni 2016. På mødet blev udvalget orienteret om
status på det danske program, udmøntning af ansøgningspuljer, planer for evaluering af FEAD-

programmet, og muligheden for afholdelse af en workshop for tilskudsmodtagere og medlemmer af
overvågningsudvalget blev drøftet.
Udbredelse
Materiale om FEAD er tilgængeligt på Socialstyrelsens tilskudsportal (link:
www.tilskudsportal.sm.dk). Her fremgår ansøgningsmateriale, vejledning, forordning samt
oplysninger om, hvem der har modtaget støtte fra programmet.
Der er givet tilsagn om støtte til to projekter i Danmark. Projekterne arbejder i København og
Århus.
Sammenfatning af bevillinger

Projektnavn

Startdato

Slutdato

Tilskudsmodtager

FEAD-støtte FEADi Dkr
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

Fonden Projekt
UDENFOR

6.488.230,00

872.132,53

Hjemløse sårbare EU01-07-2016
migranter
*Beregnet med Inforeuro, maj 2017

30-06-2019

Kirkens
Korshær

6.775.410,00

910.734,59

Sammenfatning deltagere

Projektnavn

Forventet antal
deltagere

Fordeling mænd og
kvinder

Aldersfordeling

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

139 personer pr. år
fordelt på 90 personer,
der har skab i locker
room, 17 personer, der
indgår i tættere relation
via locker room, 15
personer, der hjælpes til
den gode hjemrejse og
17 personer, der
deltager i frivilligt eller
lønnet arbejde i
projektet.
600 personer pr. år,
heraf 200 personer i
gadeplansindsatsen,
herunder overnatning og
400 personer i
rådgivning.

20 – 30 % kvinder
70 – 80 % mænd

Ikke et særligt kriterium.

15 % kvinder
85 % mænd

Ikke et særligt kriterium.

Hjemløse sårbare EUmigranter

Evaluering
Der er ikke i 2016 valgt en evaluator af FEAD-programmet, hvorfor den nationale evaluering ikke
er påbegyndt. Socialstyrelsen er i gang med at afklare, hvem evalueringsopgaven kan tildeles til.
Det forventes, at der er fundet en evaluator i august 2017.
Finansielle oplysninger
Der er givet støtte til to projekter i 2016.
Pr. 31. december 2016 er der til projekterne udbetalt 192.971 EUR. TA-udgiften for perioden udgør
9.845 EUR. Udbetalingerne til projekterne følger de godkendte budgetter på
ansøgningstidspunktet.
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.
Planlagt antal deltagere ift. faktisk antal
Det forventede antal deltagere for de to projekter i perioden 2016 – 2019 er opgjort til ca. 2.200
personer med en forventet kønsfordeling på 20 % kvinder og 80 % mænd. Projekterne arbejder
ikke med alderskriterier.
For 2016 har projekterne rapporteret, at der i perioden juli – december 2016 har været 474
deltagere. Kirkens Korshær har rapporteret, at 450 forskellige borgere har været involveret i deres
projekt, mens 24 brogere har været involveret i Fonden Projekt UDENFOR’s projekt. Det fremgår
ikke af statusrapporten fra Fonden Projekt UDENFOR, om der er tale om 24 unikke borgere.
Socialstyrelsen vil over for projekterne præcisere, at de fremover skal rapportere antallet unikke
deltagere.
Antallet af deltagere er ved opgørelsen pr. december 2016 samlet set højere end forventet.
I projekterne indsamles oplysningerne ved registrering af de personer, som tilskudsmodtagerne
har kontakt med.
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
FEAD-programmet, ikke overlapper med konkrete projekter, som modtager midler fra Den
Europæiske Socialfond. På den baggrund er de projekter, som modtager støtte fra FEADprogrammet, 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.
Det indgår som et krav til de projekter, som støttes via FEAD-programmet, at ligestilling mellem
mænd og kvinder tænkes ind i projekterne.

Kommunikation med projekterne om krav og betingelser til tilskud
Den 2. februar 2017 afholdte Socialstyrelsen et møde med tilskudsmodtagerne om krav og
betingelser til tilskuddet, idet tilskudsmodtagerne ikke tidligere har modtaget EU-midler, og derfor
ikke var bekendt med krav og betingelser, der stilles i forbindelse med forvaltning af EU-midler.
På mødet blev forordningens krav til projektafvikling, principper omkring indsamling af data og
indrapportering af oplysninger drøftet.
Derudover er kravet om, at deltagerne i projektet skal have lovligt ophold indskærpet for
organisationerne, jf. Danmarks operationelle program og ansøgningsvejledningen.
3. BIDRAG TIL AT OPNÅ DE SPECIFIKKE OG GLOBALE MÅL FOR DEN EUROPÆISKE FOND FOR BISTAND TIL
DE SOCIALT SÅRLIGST STILLEDE
3.1 Oplysninger om og vurdering af støtten til de specifikke og globale mål i Den Europæiske Fond for
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, jf. artikel 3 i forordning (EU) nr. 223/2014
Jf. forordningens artikel 3 skal Fonden fremme social samhørighed, styrke social inklusion og
derved i sidste ende bidrage til målet om at udrydde fattigdom i Unionen.
Formålet med det danske 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 varig forbedring 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.
Der er udvalgt to projekter under det Danske Operationelle Program, som har til formål gennem
opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning, at sikre de mest udsatte hjemløse personer
en mere stabil, sund og tryg tilværelse. Målgruppen for projekterne omfatter udelukkende
hjemløse.
Projekterne bidrager direkte til det overordnede mål i Europa 2020-strategien om at reducere
antallet af de mest udsatte personer, truet af fattigdom og i fare for social udstødelse, ved at danne
bro mellem disse og de allerede eksisterende indsatser på området.
Programmet giver hjælp til selvhjælp og baner vej mod det danske system for social assistance.
Socialstyrelsen vurderer, at aktiviteterne i de to valgte projekter bidrager til social samhørighed og
integration.
Oplysningerne under punkt 2.2 og i nedenstående tabeller viser, at de godkendte projekter har
været i kontakt med flere personer end forventet pr. 31. december 2016. Samtidig ses det, at en
forholdsmæssigt større andel end forventet, efterfølgende har deltaget i aktiviteter i den danske
ordinære indsats på hjemløseområdet.

2.3 Fælles indikatorer
2.3.1 Inputindikatorer

ID Indikatorer
1 De samlede
støtteberettigede offentlige
udgifter, der er godkendt i de
dokumenter, der fastlægger
betingelserne for støtte til
operationer
2 De samlede
støtteberettigede offentlige
udgifter, der er afholdt af
støttemodtagerne, og som er
udbetalt i
gennemførelsesoperationer
3 De samlede
støtteberettigede offentlige
udgifter, der er anmeldt til
Kommissionen

Måleenhed
EUR

2014
0,00

2015
0,00

2016
266.210,62

2017
0,00

2018
0,00

2019
0,00

2020
0,00

2021
0,00

2022
0,00

2023 Kumulativ værdi
0,00
266.210,62

EUR

0,00

0,00

227.024,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227.024,65

EUR

0,00

0,00

192.970,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

192.970,95

2.3.2 Outputindikatorer vedrørende bistand til social integration

ID

Indikatorer
Antal personer, der modtager
bistand til social integration
Antal børn på 15 år eller
derunder
Antal personer på 65 år eller
derover

Måleenhed

20d

Antal kvinder
Antal indvandrere, deltagere af
udenlandsk herkomst,
minoriteter (herunder
marginaliserede
befolkningsgrupper, som f.eks
roma)

20e
20f

20
20a
20b
20c

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 Kumulativ værdi

antal

0

0

474

0

0

0

0

0

0

0

474

antal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

antal

0

0

23

0

0

0

0

0

0

0

23

antal

0

0

68

0

0

0

0

0

0

0

68

antal

0

0

467

0

0

0

0

0

0

0

467

Antal handicappede

antal

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

Antal hjemløse

antal

0

0

474

0

0

0

0

0

0

0

474

2.4.1 Outputindikatorer
2.4.1.1 Kvantitative outputindikatorer

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

Referenceværdi Målværdi 2014 2015 2016 2017 2017 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulativ værdi Målopfyldelse i %
0
1400
0
0 474*
0
0
0
0
0
0
0
474
33,86

Note *: Der er tale om 450 unikke borgere i Kirkens Korshærs projekt. Det er uklart om de 24 borgere i Projekt UDENFOR’s proiekt er unikke. Dette tages der derfor forbehold for i forhold til målopfyldelsesprocenten.

2.4.2 Resultatindikatorer
2.4.2.1 Kvantitative resultatindikatorer

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

Måleenhed Referenceværdi Målværdi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kumulativ værdi Målopfyldelse i %
Personer
0
490
0
0 141
0
0
0
0
0
0
0
141
28,77

