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"Indledning"

Indledning

Denne rapport beretter om projekt UDENFORs IT-projekt  Et 
projekt, som dels arbejder med opsøgende og udgående gade-
plansarbejde i relation til at øge hjemløses og tidligere hjemløses 
færdigheder og tryghed ved brugen af IT  Projektet har desuden 

som fokus at skærpe opmærksomheden på udsattes udfordringer 
i relation til den stigende digitalisering af samfundet for dermed at 
hindre yderligere udstødelse og marginalisering 
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"Baggrund" 
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Baggrund

I de seneste år har vi set hastige forandringer mod en gennemgri-
bende digitalisering af det danske samfund 
En stadig større del af vores liv udspiller sig på digitale platforme  
De fleste af os går på nettet dagligt 
Vi tænder lap-toppen i trygge omgivelser hjemme i stuen og 
går online uden at spekulere yderligere over hvordan  Med den 
igangværende fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som løber fra 
2011 til 2015, er der også for alvor sat gang i en digital fornyelse 
af den offentlige sektor  Vi står ved overgangen til et digitalt selv-
betjeningssamfund, hvor den enkelte borger, i stedet for at møde 
personligt op i banken eller ved kom-
munen, kommunikerer hjemmefra  En 
gennemgribende ændring er f  eks  ob-
ligatorisk Digital Post, som træder i kraft 
1  november 2014 for alle borgere fra 
15 år – med mindre, man egner sig til 
at blive fritaget og anmoder herom  Og 
også her er hjemløse særligt udsatte  
Mange af dem har hverken computer 
eller NemID og lever en tilværelse, hvor 
de er afkoblet det digitale samfund  Det 
kan der være flere grunde til  Mange 
hjemløse kæmper med psykiske lidel-
ser, som bl a  betyder, at teknologien kan virke uoverskuelig eller 
skræmmende  Desuden har mange af de allermest udsatte bor-
gere ganske enkelt aldrig lært at bruge teknologien og har ikke de 
færdigheder, der skal til for at begå sig digitalt og deltage på de 
platforme, hvor tidens kommunikation og demokrati i store træk 
udfolder sig 

Formål
Det er en del af projekt UDENFORs ideologi, at vi sætter ind der, 
hvor det offentlige ikke kan eller vil hjælpe og det var tydeligt, at 
det sociale sikkerhedsnet på digitaliseringsområdet ikke var fin-
masket nok i forhold til hjemløse borgere  IT-projektet blev derfor 
etableret i slutningen af 2012 på baggrund af organisationens 
egne midler, fondsmidler og en mindre bevilling fra Social- og In-
tegrationsministeriets pulje Klar til den digitale verden – styrkelse 
af socialt udsatte gruppers IT-muligheder. I februar 2013 ansatte 

vi en gadeplansmedarbejder i en 2-årig projektstilling og formålet 
med IT-projektet blev beskrevet som nedenfor:
- Gennem opsøgende og udgående relationsarbejde på gadeplan 
at hjælpe hjemløse og tidligere hjemløse med IT-relaterede pro-
blematikker og herigennem medvirke til at øge deres færdigheder 
og fortrolighed i relation til brug af IT som redskab 

- At indsamle og formidle viden om IT i socialfagligt arbejde med 
hjemløse og digitaliseringens konsekvenser for samfundets aller-
mest udstødte 

Formålene er bundet op på projekt 
UDENFORs vedtægter, hvor vi er for-
pligtiget til at arbejde for at forbedre for-
holdene for de hjemløse på gadeplan, 
at afdække og dokumentere udstøden-
de faktorer i samfundet, og at formidle 
disse faktorer for at hindre yderligere 
udstødelse 

Den digitale arena var et nyt felt for 
projekt UDENFOR, da vi i slutningen 
af 2012 søsatte IT-projektet og det har 

gennem projektperioden været et bærende element at udvikle og 
afprøve metoder i krydsfeltet mellem IT-brug og socialt arbejde 
med samfundets hjemløse og udsatte 

målGruppen 
projekt UDENFORs gadeplansindsats er hovedsageligt fokuseret 
på hjemløse, som lever isoleret fra det omgivende samfund, som 
ikke formår at drage omsorg for deres egen tilværelse og har be-
hov for en akut indsats på gaden til afhjælpning af de mest basale 
behov, såsom varmt tøj, en sovepose, kontakt til en læge, et måltid 
mad mv  Gadeplansarbejdet i IT-projektet fungerer således som et 
supplement til afhjælpning af andre fornødenheder i hverdagen på 
gaden  Hjemløse borgere er ofte kendetegnet ved komplekse so-
ciale og psykiske problemstillinger, og hjælp til IT skal ses som en 
mindre del af en mere helhedsorienteret og håndholdt indsats, der 
tager udgangspunkt i den enkeltes behov, ønsker og ressourcer 

Den offentlige sektor har i de 
seneste godt ti år arbejdet ud 
fra en digitaliseringsstrategi og vi 
befinder os nu i fase fire, som lø-
ber fra 2011-2015  Denne fase 
kaldes Den digitale vej til fremti-
dens velfærd.

* Kilde: Regeringen/Kl/Danske Regioner. August 2011: Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi.

*
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De typiske brugere i IT-projektet er mænd mellem 45 og 60 år  
Brugerne består både af gadesovere, af hjemløse, der overnat-
ter på herberg, forsorgshjem og lignende og desuden af tidligere 
hjemløse  Det er både brugere som projekt UDENFOR havde kon-
takt til før IT-projektets opstart og nye brugere, som vi har opsøgt 
og skabt kontakt til under projektperioden 

I alt 45 hjemløse og tidligere hjemløse har i skrivende stund været 
en del af projektet  Nogle i længere perioder, andre i kortere tid, 
f eks  i forbindelse med støtte til en specifik IT-relateret problema-
tik  De enkeltstående, såvel som de længerevarende indsatser, 
kan kun lade sig gøre, fordi IT-aktiviteterne finder sted på bag-
grund af en allerede etableret tillidsfuld relation mellem gade-
plansmedarbejderen og brugeren 
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Gadeplansarbejdet

Formålet med gadeplansarbejdet i IT-projektet er at hjælpe den 
enkelte hjemløse og tidligere hjemløse med IT-relaterede proble-
matikker og herigennem medvirke til at øge deres færdigheder og 
fortrolighed i relation til brug af IT som redskab  Det sker grund-
læggende gennem opsøgende og udgående gadeplansarbejde  I 
det følgende vil vi beskrive arbejdsformerne og metoderne i hen-
hold til gadeplansarbejdet i IT-projektet

opsøGende GAdeplAnsArBejde 
Det opsøgende gadeplansarbejde har en lang tradition i projekt 
UDENFOR  Her observerer vi i det offentlige rum ved bl a  at kigge 
efter opholdssteder og udsatte personers adfærd og behov  Det 
opsøgende arbejde kræver den nødvendige tid og tålmodighed til 
at finde de hjemløse, til løbende at være i byens rum og til at være 
synlig og tilgængelig, så de hjemløse kommer til at kende én og 
ved, at her kan de få hjælp og støtte  IT-projektets gadeplansmed-
arbejder har altid en Ipad eller en computer med i tasken, når hun 
går på gaden for at opsøge de hjemløse 

En del af det opsøgende arbejde i IT-projektet foregår også i pro-
jekt UDENFORs Mobile Café, som seks ud af ugens syv dage 
kører ud i Københavns gader og stræder med et varmt og hjem-
melavet måltid mad samt tøj, sko og soveposer til hjemløse  Ofte 

er disse ture det første skridt til en dybere relation mellem projekt 
UDENFOR og den hjemløse  En del af de hjemløse, der er blevet 
brugere i IT-projektet, kommer i Den Mobile Café  Andre brugere 
er blevet opsøgt på væresteder og til forskellige hjemløsearran-
gementer 

Som en del af IT-projektets startfase opholdt gadeplansmedar-
bejderen sig også på biblioteker, borgerservicecentre mv  for at 
undersøge, hvorvidt hjemløse borgere benyttede sig af offentlig 
netadgang  Kun få af de hjemløse, som falder indenfor projekt 
UDENFORs målgruppe, viste sig at benytte sådanne tilbud  Dette 
bestyrkede vores mangeårige kendskab til målgruppen, som ofte 
har vanskeligt ved at opholde sig i offentlige rum, hvor der findes 
mange mennesker samt de kan have svært ved at bede om hjælp 
og håndtere de udfordringer, som eksempelvis brugen af en com-
puter kan medføre  Endvidere bekræftede dette os i behovet for 
at tilbyde kontakt og IT-støtte på gaden, hvor de hjemløse bor og 
opholder sig 

udGående GAdeplAnsArBejde 
projekt UDENFORs udgående gadeplansarbejde tager altid 
udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og ressourcer  
Samværet med den hjemløse tilrettelægges således individuelt 
afhængigt deraf   Vi har gennem IT-projektet erfaret, at det udgå-
ende gadeplansarbejde i projektet overordnet kan inddeles i tre 
arbejdsområder, som udfoldes i det følgende:

AT OPByGGE EN BæREDyGTIG RElATION
At arbejde med hjemløse og IT kræver først og fremmest en bæ-
redygtig relation, hvor den hjemløse føler sig anerkendt som indi-
vid, da dette kan medvirke til at opbygge den selvtillid, som den 
hjemløse ofte ikke besidder 

De enkelte møder mellem brugerne og gadeplansmedarbejderen 
i IT-projektet har et mere eller mindre fast formål og handler ikke 
nødvendigvis om at gå på internettet, bestille Digital Post eller en 
tredje IT-aktivitet  Mange af de hjemløse, der er brugere i projek-
tet, er ikke startet med at få hjælp til IT  Indgangsviklen har ofte 
bestået i længerevarende kontaktetablering, samtaler over en kop 
kaffe og hjælp til praktiske gøremål før, der er blevet åbnet op 
for IT-aktiviteterne  Det er tillid, og det menneskelige nærvær i 
relationen til brugeren, der er gadeplansmedarbejderens vigtigste 
værktøj  Det kræver medarbejderens tid og tålmodighed at opbyg-
ge en tillidsfuld relation  Der skal ikke skyndes på den hjemløse; 
Samværet skal for alt i verden ikke bare overstås 

”Det gode ved hende (gadeplansmedarbejderen 
i IT-projektet) er at hun er så opsøgende. Det skal 
man også være ved sådan nogle mennesker som 
os. Mange af os lukker os inde i huller og skal 
lokkes frem”

- Bruger af IT-projektet
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De hjemløse kæmper ofte med komplekse problemer og en kao-
tisk hverdag på gaden og det er vores erfaring, at vi ikke kan nå 
de hjemløse dér, hvor de er, hvis vi afgrænser vores hjælp for 
snævert – f eks  til kun at handle om IT-hjælp  Først når brugerne 
oplever, at de kan stole på gadeplansmedarbejderen, begynder 
de at åbne op overfor at prøve noget nyt og fortælle omkring det, 
der er svært  Først når tilliden er skabt, tør den hjemløse tage imod 
støtte, udfolde sig og vise den usikkerhed og sårbarhed, som er en 
naturlig del i al udvikling 

Nogle hjemløse deltager i IT-projektet, fordi de har lyst til at prøve 
kræfter med teknologien, men for mange gælder det, at de som 
udgangspunkt ikke har motivationen til at træde ind i et digitalt 
univers, som kan virke uoverskueligt, besværlig og skræmmende  
Typisk starter gadeplansmedarbejderen med at introducere til in-
ternettet og dets muligheder med udgangspunkt i de hjemløses 
interesser og behov  For én kan det være historie, for en anden 
fodbold, for en tredje nyheder osv  Når brugerne først er blevet 
introduceret til noget, de finder interessant, har vi erfaret, at det 
åbner op for deres lyst til at lære mere 

IT-arbejdet foregår som oftest på gadeplanmedarbejderens med-
bragte Ipad eller laptop, og ellers er computerne på et af byens 
biblioteker også i få tilfælde blevet benyttet  En af fordelene ved at 
have IT med på gaden er, at gadeplansmedarbejderen kan sætte 
sig med den hjemløse og give ham mulighed for selv, eller sam-
men med gadeplanmedarbejderen, at søge efter interesser eller 
informationer på nettet  På den måde fungerer computeren også 
som et redskab i opbygningen af en god relation  At være sam-
men om noget – ”et fælles tredje”- der ikke har med hjemløshed 
at gøre, dét er i IT-projektet blevet en vigtig del af den relationsba-
serede gadeplansindsats  Sammen bliver der således søgt infor-
mationer, læst nyheder, spillet spil og lyttet til musik  Disse fælles 
aktiviteter styrker den mellemmenneskelige kontakt  Det er vores 
erfaring, at der i samværet også skal være tid og plads til det, der 
ikke har med den hjemløses problemer at gøre, da dette med-
virker til at skabe tillid og tryghed, som har betydning for, at den 
hjemløse på sigt åbner sig op 

AT OPByGGE IT-FæRDIGHEDER HOS DEN ENKElTE
En stor del af IT-projektet er individuelt at støtte hjemløse og tid-
ligere hjemløse i at udvikle IT-færdigheder, så de selv kan begå 
sig på en computer, smartphone eller tablet og benytte sig af 
informationssøgning på internettet  Nogle brugere skal først lære 
at tænde maskinen og få kendskab til brugen af en mus  Nogle 

er utrygge ved at trykke på Ipadens skærm, mens andre tidligere 
har benyttet sig af IT og blot skal have hjælp til at få opfrisket eller 
ført de digitale færdigheder up to date  I mødet med de hjemløse 
forholder vi os realistisk til deres digitale ressourcer og stiller ikke 
krav til, hvad de skal ende med at kunne 

Det er ofte små skridt, der bliver taget, men det er vigtigt ikke at 
undervurdere, hvad det har af betydning for den enkelte at tilegne 
sig nye færdigheder og føle, at han er ”lidt lige som alle andre”  De 
hjemløse lever et liv, hvor de ofte føler sig anderledes og udenfor  
Det er vores erfaring, at opbyggelsen af IT-færdigheder kan føre til 
oplevelser af succes, som igen kan føre til positive forandringer i 
andre sammenhænge 

Vi har gennem projektet erfaret, at nogle af de hjemløse er blevet 
så fortrolige med teknologien, at de selv kan benytte den nu, 
mens andre fortsat kun mestrer det med støtte og hjælp  Det har 
også vist sig, at nogle, som vi på forhånd troede ville være afvi-
sende overfor teknologien og det digitale område, har fundet det 
interessant og været motiveret til at lære mere om teknologien, 

”Jeg oplever at de hjemløse har svært ved at se 
deres egne fremskridt og kan være meget kritiske 
over for sig selv. At have fokus på den positive ud-
vikling er med til at motivere de hjemløse og giver 
dem selvtillid, hvilket er en motivationsfaktor i sig 
selv”

–  Gadeplansmedarbejder i projekt UDENFOR
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samtidig med de har haft mod på selv at forsøge sig frem  Gen-
nemgående har det været centralt i opbygningen af de hjemløses 
IT- færdigheder, at der er blevet arbejdet ud fra en tankegang, der 
er baseret på involvering og aktiv deltagelse fra brugerne selv 

IT-aktiviteterne foregår på de steder, hvor de hjemløse alligevel 
færdes   Dvs  at det finder sted på en bænk, i en park, på et være-
sted eller på biblioteket  Gaden og byens rum er genkendeligt for 
de hjemløse – her er de trygge, her tør de lære nyt og vise deres 
sårbarhed, hvilket er nødvendigt for brugerne, der som tidligere 

nævnt, typisk er meget usikre ved teknologien  Desuden er det 
centralt, at der, udover at arbejde med opbygning af IT-færdig-
heder, også er tid og plads til at tale om andet og støtte op om 
eventuelle andre udfordringer i hverdagen  Ofte bliver planlagte 
IT- aktiviteter derfor tilsidesat eller udskudt til næste gang, hvis der 
er andre mere presserende ting at tage sig af 

Ole føler sig utryg ved det offentlige, som han 
mener kan overvåge ham gennem brug af 
NemID, og han udtaler kategorisk: ”Jeg vil 
hellere flytte ud af landet end at få det NemID”. 
Gadeplansmedarbejder forklarer Ole om formålet 
med NemID, men Ole svarer, at han er utryg ved, 
at muligheden for overvågning overhovedet er 
til stede. ”De ville jo heller aldrig fortælle os, hvis 
formålet med NemID var overvågning, vel?”

Der er i mødet med de hjemløse 

bl.a. blevet arbejdet med neden-

stående IT-relaterede aktiviteter:

-  at lære at bruge tastatur og mus 

-  at øve dansk på Ipaden 

-  at finde værestedstilbud,
 sundhedstilbud, åbningstider til
 kommuner, ambassader mv.

-  at oprette en mailadresse 

- at anmode om fritagelse fra
 Digital post

-  at bestille nye sko 

- at tage kontakt til familie gennem  
 Facebook 

- at anmelde mistede genstande 

- at benytte Wi-Fi i det offentlige rum

- at anskaffe NemID

-  at oprette netbank
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AT STøTTE DEN HjEMløSE I MøDET MED DET OFFENTlIGE
SySTEM 
I IT-projektets gadeplansindsats er en væsentlig del af arbejdet at 
tale med de hjemløse og tidligere hjemløse om Den Fællesoffent-
lige Digitaliseringsstrategi, som vi igennem projektet har erfaret, 
stort set ingen af vores brugere har kendskab til  Det betyder bl a , 
at de ikke er bekendt med de lovmæssige ændringer, der har 
været på området, f eks  obligatorisk Digital Post og obligatorisk 
digital selvbetjening samt, hvilken betydning det har for dem som 
borgere  Arbejdet består også i, at gadeplansmedarbejderen støt-
ter de hjemløse i mødet med det offentlige system, som ved 
fremmøde på byens borgerservicecentre for at anmode om frita-
gelse af Digital Post, og i enkelte tilfælde at bestille NemID eller 
ansøge om kontanthjælp 

En væsentlig udfordring har hurtigt vist sig at være anskaffelse 
af NemID, som af forskellige årsager er en omfattende og ofte 
omkostningsfuld proces som hjemløs  Ved manglende adresse, 
som kendetegner mange hjemløse, skal du fremvise dit cpr-nr  

samt gyldigt billedlegitimation, hvilket er pas eller kørekort – no-
get, som de færreste hjemløse har  Nogle kommuner gør som 
erstatning brug af knallertkørekort som gyldig billedlegitimation, 
da det er mindre omkostningsfuldt at få udstedt end både pas 
og kørekort, men også denne proces er omfattende  Derudover 
befinder de hjemløse sig i den situation, at selv hvis det lykkes 
at anskaffe sig NemID, så er risikoen for at miste det tilhørende 
nøglekort stor i en ofte kaotisk hverdag på gaden  Gadeplansmed-
arbejderen er i den forbindelse til rådighed i forhold til at støtte 
og guide de hjemløse og tidligere hjemløse i processen til an-
skaffelse af NemID, og gadeplansmedarbejderen har også hjulpet 
med at genanskaffe nøglekort, der er bortkommet 

I 2013 fik vi lavet denne plakat, som viser, hvor svært det kan 
være for en hjemløs at anskaffe sig et NemID.

Peter skal bruge NemID. Han har hverken adresse 
sundhedskort, pas eller kørekort, så første skridt 
er at anskaffe et sundhedskort. Det koster 180 kr. 
Så skal han have noget billedlegitimation. Den 
billigste løsning er at anskaffe sig et knallertkøre-
kort. Peter har ikke nogen knallert, men nu får han 
i hvert fald noget billedlegitimation. For at få knal-
lertkørekort skal han fremvise sin dåbsattest. Peter 
har for længst mistet sin dåbsattest, så han må på 
kirkekontoret og bede om en ny. Når han har fået 
den, skal han have lavet nogle pasfotos, som også 
koster penge. Endelig kan han hente sit knallertkø-
rekort, som koster 100 kr. og med det i hånden kan 
han få lavet et NemID, som nu samlet har kostet 
ham omkring 400 kroner.
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Cases fra praksis
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CaseNich las 

Gadeplansmedarbejderen og Nichlas har kendt hinanden gennem længere tid. Efter 
flere møder er Nichlas klar til selv at holde Ipaden. Det ville han ellers ikke i starten 
og det er også fortsat gadeplansmedarbejderen, der trykker på skærmen. Nichlas er 
famlende, som om han er bange for at gøre noget forkert eller ødelægge Ipaden.

Da gadeplansmedarbejderen foreslår IT-undervisning, bliver Nichlas glad. Han sy-
nes nemlig, det er pinligt, at han hverken kan betjene en computer eller en tablet. De 
mødes efterfølgende med ca. en uges mellemrum i en af byens parker, hvor de øver de 
basale ting, såsom at trykke på on/off, åbne og lukke programmer og tage et billede. 
Senere i forløbet lærer Nichlas også at internetsøge. En dag giver han udtryk for, at 
han godt kunne tænke sig en Ipad selv og han får lov at låne gadeplansmedarbejde-
rens med hjem på herberget i weekenden og lover at aflevere den tilbage.

Det er med stolthed i stemmen, at han efter weekenden fortæller, at han helt selv har 
surfet rundt på YouTube og har brugt de sidste dage på at høre musik fra ”old times”. 
Ved hjælp af Google har han også fundet frem til en kirke, han godt kunne tænke 
sig at komme i. I takt med at selvtilliden og modet til at lære mere vokser, opretter de 
sammen en e-mail til Nichlas. At maile er ikke det, Nichlas gør mest, men en dag 
fortæller han gadeplansmedarbejderen, at han selv har sendt den spanske ambassade 
en mail med nogle spørgsmål angående kontaktoplysninger på hans bror. Tidligere 
ville Nichlas ikke selvstændigt have kontaktet ambassaden, det var kun, hvis der 
var nogle, der personligt fulgtes med ham.
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Case  Phillip

Det er marts måned, da en gadeplansmedarbejder i projekt UDENFOR møder den 
hjemløse Phillip på Dronning Louises Bro. Hans sko er blevet så slidte og hullede, at 
de er begyndt at falde fra hinanden. Gadeplansmedarbejderen foreslår, at de sammen 
finder en butik, så Phillip kan få nogle nye sko på, men Phillip har det ikke godt 
med lukkede rum og vil ikke med ind i butikken.

Gadeplansmedarbejderen og Phillip lærer hinanden bedre at kende over noget tid. Når 
de mødes på gaden, taler de tit om Phillips store interesse for historie. På det seneste er 
de to begyndt at google historiske spørgsmål på den Ipad, gadeplanmedarbejderen har 
med sig på gaden. Phillip bruger normalt ikke internettet, men han er blevet impone-
ret over Ipaden, som de på forskellig vis har brugt og været sammen om.
Gadeplansmedarbejderen foreslår, at de kan finde en skobutik på nettet, så Phillip 
selv kan være med til at bestemme, hvilke sko, han kunne tænke sig –uden at skulle 
ind i en butik. Han virker forvirret og spørger forsigtigt, hvad hun mener med det. 
Gadeplansmedarbejderen forklarer, at det er muligt at handle via internettet. Det er 
nyt for Phillip. 
Det er gadeplansmedarbejderen, der sidder med Ipaden, da Phillips negle er for lange 
til, at han rigtigt kan bruge touchpadet, men han følger spændt med på skærmen 
og kigger grundigt på de mange sko, der popper frem foran ham. Efter lang tid må 
gadeplansmedarbejderen forklare ham, at der er over tusinder af sko i sådan et web-
katalog og Phillip nikker lettere konfust og finder et par sko, han godt kunne tænke 
sig. Han er glad for, at han endelige har fået nye sko og at han selv har været med til 
at vælge dem.
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Videns- 
og  formidlingsarbejde



Arbejdet i IT-projektet handler også om at indsamle og formidle 
viden om brugen af IT i det socialfagligt arbejde med hjemløse, 
samt at påpege udstødende faktorer i relation til digitaliseringens 
konsekvenser for samfundets allermest udstødte  Der anvendes 
i dette arbejde en palet af forskellige arbejdsformer, som vi i det 
følgende vil give et indblik i

VIDENSINDSAMlING
En central del af vidensindsamlingsarbejdet i IT-projektet består i 
løbende at gøre os bekendt med den digitale udvikling, der finder 
sted i forbindelse med Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstra-
tegi  ligeledes holder vi os løbende ajour med relevante vejled-
ninger1, samt lovgivning2 på området, som også er af betydning 
for hjemløse borgere  yderligere sikrer vi os kendskab til andre 
IT-tilbud til målgruppen 

Derudover indsamles der i IT-projektet systematisk viden om-
handlende det arbejde, der foregår sammen med brugerne  Dette 
indsamlingsarbejde dokumenteres via et IT-logbogsskema samt 
et registreringsskema  IT-logbogsskemaet indeholder informatio-
ner over hver enkelt møde, gadeplansmedarbejderen har med 
de respektive brugere og omhandler, hvor arbejdet finder sted 
samt, hvilken hjælp eller aktivitet, der foregår  Desuden indeholder 
dokumentet viden om, hvilken IT enhed, der anvendes under mø-
derne, en vurdering af brugerens selvstændighed og gadeplans-
medarbejderens refleksioner over udviklingen i arbejdet  Registre-
ringsskemaet giver på månedlig basis et overblik over antallet af 
brugere og hvor ofte, hver enkelt har deltaget 

Som et supplement til denne viden udarbejdede vi i 2013 en 
mindre spørgeskemaundersøgelse omhandlende omfanget og 
indholdet af hjemløses brug af IT  Undersøgelsen blev foretaget 
blandt 50 hjemløse og tidligere hjemløse, der bl a  blev spurgt om 
deres kendskab til NemID og Digital Post samt, hvor og hvor ofte, 
de var på nettet 

Vi kom i undersøgelsen bl a  frem til:

NETVæRKSDANNElSE OG DIAlOG MED RElEVANTE AKTøRER 
Da vi i slutningen af 2012 startede IT-projektet, bevægede vi os 
ind på et nyt felt  Indledningsvis nedsatte vi derfor en sparrings-
gruppe med en frivillig repræsentant fra Socialstyrelsen og en an-
sat fra University College lillebælt, som begge arbejdede med 
velfærdsteknologi og socialt udsatte  Sidenhen har vi inviteret til 
dialogmøder med blandt andre Udbetaling Danmark, Borgerser-
vice, Enheden for Velfærdsteknologi i Københavns Kommune og 
Digitaliseringsstyrelsen  På den måde arbejder vi løbende på at 
sikre en aktiv vidensdeling med centrale samarbejdspartnere og 
er herigennem med til at sikre, at den unikke viden, vi har fra ar-
bejdet på gaden i IT-projektet, bliver formidlet til relevante aktører 
på feltet 

Derfor deltog vi også, da Dansk Designcenter, i samarbejde med 
Enheden for Velfærdsteknologi i Københavns Kommune, i 2013 
afholdt en række workshops om velfærdsteknologi på det sociale 
område under titlen Change Work  yderligere var vi i 2014 invite-
ret som oplægsholdere til IBOS’ årlige IKT-Messe & -Konference  
En konference, som satte fokus på den nyeste viden inden for 
IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi), hvor projekt 
UDENFOR var inviteret med som de første til at sætte fokus på IT 
i relation til socialt udsatte 

Deltagelsen i konferencer, workshops og dialogmøder medvirker 
til, at IT projektet nu er et etableret navn indenfor feltet  jævnligt 

Videns- og formidlingsarbejde

•	 at	to	ud	af	tre	hjemløse	ikke	ved,	hvad	Digital
 Post  er

•	 at	hver	anden	hjemløs	ikke	ved,	hvad	NemID	er

•		 at	hver	anden	hjemløs	bruger	internettet	dagligt,	
 men at næsten ingen bruger nettet til at være
 i kontakt med det offentlige eller til netbank

•	 at	hver	tredje	hjemløs	sjældent	eller	aldrig	
 benytter IT
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kontaktes vi af centrale aktører, hvormed vi er med til at skabe re-
levant dialog og debat og give indblik i de hjemløses livssituation 
og udfordringer i forbindelse med den digitale udvikling 

UNDERVISNING OG OPlæG
Udover at deltage i konferencer, workshops og dialogmøder til-
byder projekt UDENFOR, ca  en gang om måneden, gratis un-
dervisning i vores lokaler på Ravnsborggade  På disse infomøder 
fortæller vi bl a  om arbejdet i IT-projektet og om hjemløshed 

mere generelt  Desuden booker fagfolk og andre interesserede 
oplæg og undervisning hos projekt UDENFOR, hvor der bl a  bliver 
lagt fokus på erfaringerne mellem det offentlige og de hjemløse 
i henhold til Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi  ligele-
des medvirker vi med jævne mellemrum i interviews samt bidra-
ger med viden til studerende i grundskolen og på videregående 
uddannelser  Derudover har projekt UDENFOR bidraget på FE-
ANTSA’s3 europæiske konference i 2013 med oplægget Participa-
tion in a digital society, som bl a  tog udgangspunkt i IT-projektet 

projekt UDENFOR på Brugernes

 Bazar i 2
013, hvor vi fik en snak 

med hjem
løse såvel som politik

ere 

om de problem
atikker, v

i ser i 
for-

hold til I
T og socialt u

dsatte.

1  F.eks. ”Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post” og ”Digital Post og særligt svage borgergrupper”.
2  F.eks. ”Lov om Offentlig Digital Post”
3  FEANTSA er den europæiske organisation for NGO’er på hjemløseområdet.
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IT-PROjEKTET I MEDIERNE
Undervejs i IT-projektet har vi haft en kronik i Kristeligt Dagblad, 
hvor vi beskriver den hjemløse borgers besværlige vej til NemID  
Her argumenterer vi for, at det fysiske møde er uomgængeligt, 
hvis vi skal lykkes med at hjælpe udsatte borgere til en mere 
værdig tilværelse med adgang til samfundets serviceydelser  li-
geledes har vi i et blogindlæg i Information debatteret, hvordan 
den digitale udvikling og senmodernitetens syn på den enkelte 
borger medvirker til at fjerne den menneskelige kontakt mellem 
systemet og den enkelte  Desuden har vi i en klumme i tidsskriftet 
Socialpolitik beskrevet de hjemløses position i et digitalt selvbe-
tjeningssamfund og gjort opmærksom på vigtigheden af, at Den 
Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi ikke får en social slagside  
Derudover har Hus Forbi og Djøfbladet bragt artikler om, hvordan 
projekt UDENFOR hjælper hjemløse i det digitale samfund og vi 
har deltaget i radioprogrammer i P1 og Radio 24syv med viden og 
information om IT og livet på gaden 
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Fotos fra  konferencen 
"digitalt udenfor"

WORKSHOP A:

Unge udsatte & IT

WORKSHOP B:

Fremtidens borgerservice

WORKSHOP C:

Digitaliseringens konsekvenser 

for udsatte borgeres retssik-

kerhed
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KONFERENCEN ”digitalt UDENFOR”
I marts 2014 afholdte projekt UDENFOR en konference i Odense 
med titlen ”digitalt UDENFOR”  Med konferencen samlede vi godt 
180 deltagere, som bestod af fagfolk fra landets kommuner, for-
skellige aktører fra det digitale område, ansatte i organisationer, 
der arbejder med udsatte og hjemløse – og, ikke mindst, de ud-
satte selv  Gennem oplæg fra tre hovedtalere, en række work-
shops, tværfaglige diskussioner og erfaringer fra brugerne, satte vi 
gennem dagen spot på udrulningen af de fællesoffentlige digitale 
løsninger og på digitaliseringens konsekvenser for borgere på kan-
ten af samfundet 

WORKSHOP D:

Digitaliseret borgerservice – 

barriere eller brækstang

 for fremtidens medarbejdere?

WORKSHOP E:

Brugererfaringer og  hold-

ninger til digitale løsninger
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Billeder fra              IT-film

projekt udenFor fik i 2014 lavet 

denne informationsfilm, som sætter 

billeder på gadeplansarbejdet i 

IT-projektet  Filmen er blevet vist 

i forbindelse med konferencen 

”digitalt udenFor” samt under 

oplæg om projektet og kan ses på 

projekt udenFors YouTube kanal 
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Her følger brugerfortællingen om Naalik. Den er fortalt af gadeplansmed-

arbejderen i IT-projektet og den sætter fokus på nogle af de vanskelighe-

der, som de hjemløse udfordres af, når borgernes kommunikation med det 

offentlige digitaliseres. Brugerfortællinger udarbejdes løbende i projekt 

UDENFOR og anvendes i forskellige formidlingssammenhænge.   

Kampen for at mestre digitale værktøjer
Naalik er i slutningen af 40-erne. Han er grønlænder og blev som barn adopteret til 
Danmark, hvor han er vokset op hos sine adoptivforældre i en dansk provinsby. Na-
alik har stort set hele sit voksenliv boet på gaden - de seneste år med fast tilknytning 
til København.

Jeg møder Naalik på værestedet Dannebro. Han har behov for at få styr på sine person-
lige papirer, registreringsdokumenter osv. Hans sundhedskort er bortkommet, han 
har ikke fået checket sin poste restante på Hovedbanegården og så er der vist også et 
opfølgningsmøde på Jobcentret i nærmeste fremtid. Eller var det i går? Naalik har 
haft et hårdt liv og har svært ved at huske aftaler. Han har også tandpine og vil gerne 
snart til tandlæge. “Jeg har brug for én til at hanke op i mig,” siger Naalik lidt bekla-
gende.

Vi beslutter at starte med det vigtigste først. Sundhedskortet kan han ikke undvære 
ret længe, så vi kontakter den kommune, hvor Naalik senest har været folkeregister-
tilmeldt. Det er dem, der skal udstede sundhedskortet. Nu skal han så bare huske at 
hente det som poste restante. Sidste gang glemte han det og derfor blev det sendt retur 
til kommunen.

Næste step er at rydde op i Naaliks mailboks. Den har ikke været åbnet længe, fordi 
han ikke kan overskue de mange mails, der har hobet sig op. Først kan han ikke hu-
ske sin adgangskode til mailboksen, men efter et par uger kommer han i tanke om 
den og så går vi i gang. Da vi har fået styr på hans e-mails, er Naalik klar til at lære 
Ipaden at kende. Nu skal vi have fundet en tandlæge. Jeg forklarer, hvordan han kan 
søge info og støtter ham i selv at ringe til tandlægen, da nummeret er fundet. Det går 
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rigtig fint. I takt med at der bliver taget hånd om de forskellige ting og vi lærer hin-
anden bedre at kende, begynder Naalik at fortælle, at han godt kunne tænke sig at 
komme indendørs – og få et sted at bo.

Vi begynder at undersøge forskellige muligheder på nettet og jeg må hele tiden tage 
vare på, at det ikke går for hurtigt. Tingene skal nå at bundfælde sig. Naalik bliver 
forvirret og rundt-på-gulvet, hvis vi forsøger at gabe over flere opgaver på én gang.
Vores jævnlige kontakt, hvor jeg hjælper Naalik med IT, giver mig indsigt i hans 
evner og færdigheder i forhold til fremover at mestre digital kommunikation. Jeg er 
bekymret for hans hukommelse, som ofte svigter. Mon der er tale om begyndende de-
mens? Selv siger Naalik beklagende, at han nok har drukket og røget hukommelsen 
væk. Det frustrerer ham og han bliver skiftevis vred og ked af, at tingene ikke bare 
fungerer.

Naalik begynder at tale om, at han gerne vil have NemID selvom han ikke helt ved, 
hvad det skal bruges til. Jeg er stærkt i tvivl, om han vil kunne anvende NemID, for 
der er indtil flere koder at huske og hans ting har det med at blive væk. Under alle 
omstændigheder vil han til stadighed skulle have hjælp i selve betjeningsprocessen. På 
den anden side vil NemID kunne give ham en vis selvstændighed, idet nogle digitale 
handlinger f.eks. en flytteanmeldelse vil kunne klares rimelig simpelt med NemID og 
en hjælper ved siden af. Men lige nu kommer NemID til at vente, for Naalik har igen 
mistet sit sundhedskort.

Da kontanthjælpen forsvandt
En tidlig morgen ringer Naalik: hans kontanthjælp er udeblevet og han forstår ikke 
hvorfor. Han har ellers passet sine opfølgningsmøder efter, at vi sammen udviklede en 
slags ’hukommelse-til-fods’, der går ud på, at han med jævne mellemrum lige lægger 
vejen forbi Jobcentret for at checke næste fremmødedato. Det fungerer udemærket.

Vi aftaler at mødes på Jobcentret, hvor vi venter en halv time. Så får vi oplyst, at kon-
tanthjælpen er stoppet, men ikke hvorfor. Vi bliver henvist til en sagsbehandler og vi 
håber nu, at hun kan forklare os, hvorfor Naalik ikke får udbetalt sin hjælp.
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Vi venter igen og får så endelig forklaret, at hjælpen er stoppet, fordi ’man har fundet 
noget værdi’. Naalik gør store øjne; Han mener ikke, at han har noget af værdi. Med-
arbejderen spørger, om han måske har arvet eller har noget pension stående, men kan 
desværre ikke hjælpe os med at  kaste lys over den mystiske ’værdi’, som nu blokerer 
for udbetaling af kontanthjælpen.

Vi spørger nu, hvor vi mon kan få hjælp til at finde ud af, hvad denne værdi er for 
noget. Frontmedarbejderen forklarer, at det skal man skam selv klare og ’I skal da 
være glade for, at jeg sidder her lige nu, for fremover bliver det hele digitalt’! Vi spør-
ger så, om vi måske så skal gå over på Borgerservice og frontmedarbejderen svarer: ’Go’ 
idé’!

På Borgerservice bliver vi sendt op på 1. sal, hvor en medarbejder tilbyder at kigge i 
Naaliks elektroniske skattemappe for at lede efter ’værdien’. Det viser sig, at der er tale 
om et pensionsbeløb. Det kender Naalik ikke noget til, så medarbejderen foreslår, at 
han med sit NemID går ind på Pensionsinfo og får rede på beløbet. Men Naalik har 
ikke NemID og han venter jo på at få sit nye sundhedskort, førend han kan ansøge 
om NemID.

Borgerservicemedarbejderen foreslår os at kontakte det pensionsselskab, som figurerer 
sammen med beløbet. De bor heldigvis lige om hjørnet, så dér går vi hen og får oplyst, 
at der på en konto står 26.000 kr., som først kan blive udbetalt, når Naalik fylder 60 
år. Vi får uden problemer medarbejderen til at udfærdige skriftlig dokumentation for 
beløbet og den manglende mulighed for udbetaling og så går vi tilbage til Jobcentret, 
hvor Naalik på ny skal søge om kontanthjælp. Det skal gøres digitalt ved hjælp af 
NemID. Det har Naalik ikke, men en venlig guide hjælper os heldigvis med at scanne 
pensionsdokumentet og med at udfylde og sende ansøgningen om kontanthjælp.

To dage senere kommer Naaliks kontanthjælp til udbetaling og jeg noterer i journa-
len, at vi også fremover skal være opmærksomme på, at han formentlig har et vedva-
rende behov for hjælp til at kommunikere med det offentlige.
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"Afsluttende overvejel
ser" 
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For at kunne tage aktiv del i et digitaliseret samfund kræver det 
den nødvendige adgang til udstyr  Det kræver, at man har de 
nødvendige færdigheder til at bruge udstyret og det kræver, at 
man har den nødvendige motivation og kan se meningen med 
at benytte sig af de digitale muligheder  Desuden er det nødven-
digt at have den rette information omkring nye tiltag på digitali-
seringsområdet, som eksempelvis Digital Post og NemID  Disse 
ressourcer er selvfølgeligheder hos de fleste danskere i dag, men 
de er ikke selvfølgeligheder for de hjemløse, der lever på gaden, 
hvoraf nogle har levet en udsat tilværelse på gaden det meste af 
deres liv 

Hjemløs I eT dIGITAlT sAmFund
Vi har gennem IT-projektet erfaret, at nogle af de hjemløse og tid-
ligere hjemløse aldrig har lært, hvordan man tænder en computer, 
hvordan man bruger et tastatur, en mus m v , mens andre har lært 
at bruge teknologien tidligere i deres liv, men har, grundet deres 
hjemløshed, ikke kunne følge med udviklingen  Vi har også fået 
et konkret indblik i, hvordan nogle af brugerne har en decideret 
modstand mod digitaliseringen og brug af teknologien, hvilket ofte 
skyldes en usikkerhed overfor det ukendte og en forestilling om, 
at teknologien er skadelig eller en frygt for at blive overvåget 

Nogle af brugerne har et så kaotisk indre, at de ikke er i stand til 
at være i det offentlige rum med mange mennesker ret længe ad 
gangen  Derfor vil de aldrig sætte sig foran offentlige computere  
Hertil kommer, at flere har svært ved at læse og skrive, mens 
mange oplever, at det er pinligt at bede om hjælp til at tænde en 
computer  De åbner sig først op og er klar til at modtage hjælp 
og støtte, når de føler sig trygge og indgår i en tillidsfuld relation  
Sidst, men ikke mindst, har vi erfaret, at deres sociale, psykiske, 
og eventuelle misbrugsmæssige, problemer til tider resulterer i 
manglende overblik og koncentrationsevne, hvilket kan gøre det 
vanskeligt for dem at fastholde motivationen og interessen for at 
begå sig på det digitale område   

Med den teknologiske udvikling opstår nye sæt af viden og fær-
digheder, som det forventes, at borgerne tager til sig og mestrer  
Gennem IT-projektet har vi fået indsigt i tilværelsen og udfordrin-
gerne for de borgere, som ikke per automatik mestrer de nye 

måder at kommunikere på  Hvor digitaliseringen er smart for den 
rationelt tænkende samfundsborger, der gennem selvbetjenings-
løsninger bliver frigjort fra tid og sted, så er dette ikke tilfældet for 
den hjemløse borger, der tværtimod har behov for relationer og 
hvor tid, omsorg og tillid er fundamentet for kontakt og udvikling 

Det må dog ikke blive en selvfølge, at hjemløse er en målgruppe, 
der ikke passer ind i den moderne digitale udvikling eller en bor-
gergruppe, der altid skal fritages  Fritagelse af Digital Post er en 
nødvendighed for mange af de hjemløse, hvis ikke størstedelen, 
men det må ikke betragtes som den eneste vej at gå  De hjem-
løse har ret til at blive digitalt inkluderet og i den forbindelse, er 
virkeligheden den, at der er tale om en målgruppe, som skal nås 
på anden vis end gennem udbydelse af gruppekurser på biblio-
teket eller via reklamekampagner på tv og i radio  Der må i stedet 
tænkes kreativt og tages højde for de hjemløses livssituation og 
der skal turdes tages nogle chancer, hvor tingene bliver gjort an-
derledes, end når den almene borger skal nås 

Afsluttende overvejelser
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Konkluderende betragtninger
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På baggrund af det arbejde, vi, indtil videre, har gjort i forbindelse 
med IT-projektet, har vi samlet 6 konkluderende betragtninger, 
som vi vil præsentere i dette afsnit 

1  DER SKAl VæRE IT-TIlGæNGElIGHED FOR AllE BORGERE
Et selvbetjeningssamfund kræver, at alle borgere har adgang til 
internet  lever man på gaden, er det ikke nemt at være i besid-
delse af en bærbar computer eller en tablet  Sådan én er dyr 
og indbyder nemt til tyveri og overfald  Det betyder helt konkret, 
at hjemløse har svært ved at komme på internettet og f eks  få 
adgang til deres e-boks, Digital Post, bank m v  De hjemløse, der 
benytter sig af internettet, kan finde adgang dér, hvor det er gjort 
tilgængeligt i byens rum, såsom biblioteker og kommunale bor-
gerservicecentre, på herberger og væresteder, men begrænsede 
åbningstider, regler for brug, ventetid ved maskinerne og mange 
mennesker sætter sine barrierer 

I projekt UDENFOR mener vi, at der skal sikres bedre IT-tilgæn-
gelighed i byrummet, så hjemløse borgere uden adgang til eget 
IT-udstyr og eget internetabonnement har mulighed for at benytte 
sig af internet i byen, hvor de ofte opholder sig i de fleste af døg-
nets 24 timer  Dette kan f eks  opnås ved at indføre computere i 
det åbne byrum samt installere WiFi i offentligt placerede skralde-
spande - som set i Sverige 

2  ”INFORMATIONS GAP”
At digitalisere uden at tage ordentligt hånd om dem, som det 
indbefatter, enten fordi de ikke kender eller ikke formår at bruge 
de elektroniske systemer er en meget bekymrende tendens, som 
man kun kan frygte konsekvenserne af  Det offentlige har over 
længere tid forsøgt at informere om den digitale udvikling, men 
som tidligere nævnt er der hjemløse, der ikke ved, hvad hverken 
NemID eller Digital Post er og dette ”informations gap” bekymrer 
os  Hvad nu med alle dem, der ikke ved, at denne digitale post-
kasse findes og hvordan man finder ind til denne? Vil de ende 
med at miste deres pension eller kontanthjælp, fordi de ikke sva-
rer på relevante digitale breve? 

I projekt UDENFOR opfordrer vi derfor de ansvarlige myndigheder 
til at medvirke til, at udsatte borgere ikke kommer i klemme eller 

falder helt ud af systemet, hvis de ikke, som forventet, har betjent 
sig selv digitalt eller ikke har fået søgt om fritagelse fra Digital Post 
i tide  I den henseende synes vi også, at det er uhensigtsmæs-
sigt, at man fra politisk side har besluttet, at posten i den digitale 
postkasse bliver betragtet som modtaget, så snart den er afsendt 
– også selvom posten, hverken er åbnet eller læst  For bedre at nå 
målgruppen i henhold til at formidle information er vores erfaring, 
at dette skal gøres gennem opsøgende arbejde  De hjemløse skal 
nås dér, hvor de opholder sig, på gaden og gerne gennem dialog 
fremfor via blanketter 

3  DER ER BEHOV FOR OPSøGENDE ARBEjDE OG BORGER- 
 NæRKONTAKT
Det fremgår af digitaliseringsstrategien, at ”God service kræver 
ikke nødvendigvis et fysisk møde  I mange tilfælde kan digitale 
løsninger eller ny teknologi levere en mere moderne og effektiv 
service”4  Med indgående kendskab til projekt UDENFORs mål-
gruppe mener vi, at det er en forsimpling af virkeligheden at tro, at 
man bare kan centralisere og digitalisere kontakten mellem borger 
og sagsbehandler  En del af disse borgere har begrænsede res-
sourcer og har i forvejen en oplevelse af at være blevet svigtet 
af systemet og det hjælper ikke på tilliden, at forbindelsen til det 
offentlige skal foregå på en skærm frem for via et menneske  
Netop det fysiske møde er uomgængeligt, hvis vi skal lykkes med 
at hjælpe udsatte og hjemløse medborgere til en mere værdig til-
værelse med adgang til samfundets serviceydelser  At blive mødt i 
øjenhøje, mærke nærheden og opleve samværet med den anden 
er forudsætningen for at kunne etablere den positive kontakt, som 
er fundamentet for al videre hjælp  I stedet for at den offentlige 
sektor er på vej til at tømme det borgernære arbejde for menne-
skelig kontakt, er der i langt højere grad behov for tiltag, hvor myn-
dighederne forlader skranken og opsøger de udsatte borgere dér, 
hvor de er, yder personlig bistand og en helhedsorienteret indsat 

4  BRUGERINDDRAGElSE
Vi har gennem projektet erfaret, at Ipaden eller computeren i høj 
grad kan bruges til involvering i og inddragelse af de hjemløse  
Hvor de eksempelvis tidligere blev informeret om herbergsmu-
ligheder eller åbningstider på diverse hjemløsetilbud og offentlige 
kontorer, så er de i IT-projektet selv med til at finde frem til svare-

Konkluderende betragtninger
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4   Regeringen/Kl/Danske Regioner. August 2011: Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, s. 3
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ne  Det centrale her er inddragelse og, hvordan man kan arbejde 
med, at den hjemløse bliver en aktiv aktør i håndteringen af sine 
egne ønsker og behov  Det kræver tid og stor tålmodighed, da det 
ofte er lettere selv at søge informationen; Men det er netop ikke 
det, der er målet, men derimod at den hjemløse får mulighed for 
selv at deltage og blive involveret  Denne arbejdsmåde har des-
uden vist sig at medvirke positivt til, at nogle er begyndt at dele 
nye fortællinger fra nuværende eller tidligere livsforhold, som er 
med til at give et yderligere kendskab til dem  Nogle har f eks  på 
google vist de steder, de har været omkring i Europa, andre har 
forklaret om og vist deres daglige gå- eller cykelture, andre igen 
har vist og fortalt om den egn eller det børnehjem, de er opvok-
set på  projekt UDENFOR opfordrer andre aktører til at have den 
fornødne tid og tålmodighed i arbejdet med udsatte og IT for deri-
gennem at medvirke til, at også udsatte borgere bliver anerkendt 
som kompetente og værdige medborgere 
 
5  BINDElED MEllEM DET OFFENTlIGE OG DEN UDSATTE
Det er ikke projekt UDENFORs opgave at udføre varigt og etable-
ret socialt arbejde  Det sociale arbejde, vi udfører, kan betegnes 
som arbejde af eksperimenterende social karakter 

lige nu er vi, som organisation, én af dem, der opfordres til, og 
forventes, at være med til at ”sprede budskaberne” om digitali-
seringstiltagene til de socialt udsatte  Vi forventes at fungere som 
bindeled mellem de offentlige myndigheder og de hjemløse samt 
tidligere hjemløse  Det vil vi også gerne tage del i, men vi, og 
andre frivillige og sociale organisationer, hverken kan eller skal stå 
alene med den opgave, som må forventes at stige i den kom-
mende tid i takt med den øgede digitalisering  Der er tale om 
ressourcer i og med, at dette er tidskrævende og medarbejder-
tunge indsatser, men det er i høj grad også et spørgsmål om det 
offentliges rolle  I projekt UDENFOR mener vi, at det offentlige skal 
påtage sig ansvaret for, at nogle hjemløse og tidligere hjemløse 
kan og skal styrkes yderligere til selv fremover at imødekomme 
de krav, der stilles i et digitalt samfund  Andre derimod kommer 

aldrig til at overgå til digital selvbetjening, Digital Post, e-boks el-
ler lignende og vil derfor have et vedvarende behov for personlig 
hjælp og støtte fra det offentlige 

6  DER ER BEHOV FOR ENSARTET SAGSBEHANDlING I lANDETS            
 BORGERSERVICECENTRE
I projekt UDENFOR mener vi, at NemID skal være tilgængeligt for 
alle – også for hjemløse uden adresse, pas og kørekort  Det må 
være muligt at finde en løsning i henhold til gyldig billedlegitima-
tion, som ikke indbefatter pas og kørekort, da de fleste hjemløse 
ikke har nogle af delene samtidigt med, at det er dyrt at anskaffe  
Udstedelse af NemID til hjemløse med manglende gyldig billed-
legitimation og adresse har vi erfaret resulterer i uensartet sags-
behandling i kommunerne  I nogle kommuner godkender man et 
knallertkørekort som gyldigt billedlegitimation, da det er en billige-
re løsning, mens det i andre kommuner er helt udelukket og ikke 
accepteres som gyldig billedlegitimation  Endvidere er vi gennem 
IT-projektet blevet bekendt med, at der er kommuner, som til-
byder hjemløse at benytte den pågældende kommunes adresse 
som modtageradresse for deres NemID  Dette som en erstatning 
for deres manglende folkeregisteradresse og for at undgå at skulle 
fremvise billedlegitimation  En løsning, som ikke er tilladt i andre 
kommuner  
Ovenstående må betragtes som ad hoc løsninger og denne uens-
artede sagsbehandling på landets forskellige borgerservicecentre 
gør regler og praksis uigennemskuelig for den enkelte borger og 
sikrer ikke lige muligheder 

Vi mener, der er behov for en ensartet sagsbehandling på om-
rådet, der tager hensyn til, at ikke alle borgere i Danmark har, 
hvad det offentlige betegner som gyldig billedlegitimation5  Vi har 
tidligere foreslået Digitaliseringsstyrelsen og andre interessenter, 
at der er behov for en justering af proceduren vedr  anskaffelse af 
NemID, så der f eks  kan benyttes kontrolspørgsmål, ligesom der 
allerede gøres ved anskaffelse af sundhedskort, samt at andre bil-
ledlegitimationsformer kan blive godkendt 
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Tak til projektets samarbejdspartnere som, sammen med os, har 
arbejdet for at forbedre forholdende for vores brugere 

Tak til Social- og Integrationsministeriet, jascha Fonden og private, 
der har støttet vores arbejde økonomisk  Det har været uundvær-
ligt for IT-projektet  Uden disse midler var projektet ikke blevet 
gennemført 

Sidst, men ikke mindst, tak til vores brugere for gode stunder og 
fordi, de har lukket os ind i deres hverdag og gjort os skarpere på 
digitaliseringens udfordringer på gadeplan 

Tak til 
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