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Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 2017-230 om omfanget af hjemløse 

Tak for dine spørgsmål om omfanget af hjemløse 

Indledende vil jeg gøre opmærksom på, at der kan skelnes mellem tre grupper af 

personer, som er hjemløse. Det drejer sig om hjemløse, genhusede samt boligløse. 

Hjemløse omfatter personer, der ikke har et fast sted at opholde sig om natten. 

Genhusede omfatter personer, der er udsat fra deres bolig hos INI eller Iserit og har et 

rum i en genhusningsbolig. 

Boligløse omfatter personer, der bor hos nogen, ofte familie eller venner, og som har en 
fast bolig at være i, som ikke er deres egen bolig. 

Der skelnes i det følgende ikke mellem disse former for hjemløshed. 

1. Har Naalakkersuisut tal på hvor mange hjemløse der p.t. er? 
Der foreligger ingen data i Selvstyret over hjemløse borgere. 

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen har 
derfor forespurgt kommunerne og modtaget nedenstående svar. 

Af de besvarelser som Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling 

og Justitsvæsen har modtaget fra kommunerne, kan det samlede antal hjemløse 
opgøres til i alt på 878 personer. Der må dog tages forbehold for opgørelsen, da de 
enkelte kommuner kan have anlagt forskellige vurderinger af, hvem der falder 

indenfor hjemløshed. 

Kommune Kujalleq har i alt 173 hjemløse fordelt med 72 i Qaqortoq, 38 i Nanortalik 

og 25 i Narsaq. I Narsaq er der ud over de allerede nævnte 9 personer i socialbolig 
og 29 som er indkvarteret på herberg. Kommunen har oplyst, at antallet af hjemløse 

er steget de seneste 5 år. 

Qeqqata Kommunia har en opgørelse på 78 hjemløse i alt i 2017. 12014 er antallet 

af hjemløse opgjort til at være på 116. 

Kommuneqarfik Sermersooq har i alt 469 hjemløse. 

Qaasuitsup Kommunia har i alt 121 borgere, som er hjemløse. lIulissat by med 

bygder har 2 borgere med ubekendt adresse og 63 borgere, hvor der i 

24-11-2017 

Sags nr. 2017 - 23534 

Akt. id. 6432335 

Postboks 260 

3900 Nuuk 

Tlf. (+299) 34 50 00 

Fax (+299) 34 66 66 

E-mail: iniian@nanoq.gl 

WNW.naalakkersuisut.gl 

1/3 



folkeregistreret ikke er anført vejnavn. I Kangaatsiaq er 6 personer registreret som 

adresseløse. Fra Uummannaq er oplyst, at der ikke er kendskab til nogen hjemløse. 

Aasiaat har 21 borgere, som er hjemløse. Qasigiannguit har angivet, at 4-5 

personer er hjemløse. Qaanaaq har 22 borgere, som er hjemløse. Upernavik har 

oplyst at have 1 borger, som er hjemløs. Qeqertarsuaq har 1 borger som er angivet i 
et fartøj. 

2. Er der forskel på antallet af hjemløse i hovedstaden og i resten af Grønland? 
Der foreligger ingen data i Selvstyret herom. Der henvises i øvrigt til svar på 
spørgsmål 1. 

3. Kan Naalakkersuisut svare på om antallet af hjemløse er steget de seneste fem 
år? 
Der foreligger ikke tal for antal hjemløse, som kan belyse den årlige udvikling mht. 

omfanget af hjemløshed. 

For Nuuks vedkommende er det med tiltag som oprettelse af Frelsens Hær og 

Kirkens Korshær blevet afdækket, hvorledes udleveringer af serverede tallerkener i 

en varmestue har udviklet sig i perioden 2014 - 2016, og det viser, at der er sket en 

forøgelse af serveringerne. Dette kan ikke tages som et udtryk for hjemløshed, men 

er alene et udtryk for behovet for et suppekøkken. Tallene kan dog give formodning 

om et stigende antal hjemløse. 

Den megen uens måde at gøre antallet af hjemløse op på samt den manglende 

viden om baggrunden og årsagen til, at så mange er hjemløse gør at 

Naalakkersuisut overvejer en mere systematisk indsamling af data om antal af 

hjemløse personer. 

4. Hvilke indsatser planlægger Naalakkersuisut for at bedre forholdene for 
hjemløse, herunder som del af en bolig indsats? 
Hjemløshed kan have flere årsager, f.eks. sociale problemer, arbejdsløshed og evt. 

psykiske problemer. Det er derfor via en sammenhængende social-, sundheds-, 

uddannelses- og beskæftigelsesindsats, at hjemløshed må forebygges. 

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger 

oplyser at lejeforordningen alene tager stilling til fordeling af ledige boliger, herunder 

at boliger kan anvises af kommunerne til boligsociale formål jf. §§ 5 og 22 i 

lejeforordn ingen. 

5. Hvilken dialog er der med kommuner om at nedbringe antallet af hjemløse? 
Det store antal hjemløse betyder, at Naalakkersuisut sammen med kommunerne, 

NGO'er, forskere m.fl., vil vi drøfte, hvilke tiltag målrettet socialt udsatte voksne, der 

er brug for, for at forebygge hjemløshed. 

Naalakkersuisut fremlagde i april 2016 en holdbarheds- og vækstplan, der skal sikre 

en holdbar offentlig økonomi og vækst og beskæftigelse frem mod år 2030. En del 

af planen er, at der skulle oprettes en institution, som kunne rådgive og hjælpe folk 
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med personlig økonomiske gæld. Formålet skal være at tilbyde en gratis rådgivning 

fra relevante fagfolk til borgere med gæld med henblik på at få afviklet gælden. 

Et konkret eksempel på det nye tiltag om at forebygge restancer, er et pilotprojekt i 

Sydgrønland om gældsrådgivning. Pilotprojektet fokuserer på både generel 

rådgivning og opsøgende indsats over for borgere med en nødlidende økonomi. 

Projektet gennemføres i år og i 2018 i samarbejde mellem AIS Boligselskabet INI, 

Kommune Kujalleq, Grønlandsbanken og Grønlands Selvstyre. Erfaringerne derfra 

vil danne baggrund for en stillingtagen til eventuelt at videreføre og udvide 

ordningen til resten af landet samt at give input til behov for andre tiltag, der på 

passende vis kan bidrage til at hjælpe borgere i økonomisk nød og at øge 

selvforsørgelsen i samfundet. 

Herudover overvejer jeg yderligere tiltag målrettet socialt udsatte voksne. 

Med venlig hilsen 

Sara Olsvig 
Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen 
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