
Kvalitetsstandard: Modulbolig 

 
Indhold Beskrivelse 

1. Hvad er ydelsens 

lovgrundlag? 

Ydelsen er ikke lovpligtig. Hjemløsesektorplanen af 20. september 

2021 og Hjemløsestrategien af 20. september 2021 udgør 

rammesættende dokumenter. 

 

2. Hvilke behov dækker 

ydelsen? 

 

En midlertidig bolig, der giver borgere en tryg platform, indtil de har 

fundet en permanent boligløsning.  

3. Hvad er formålet med 

ydelsen?  

At yde støtte til boligløse borgere i arbejde, så de kan få en stabil og 

tryg hverdag og på sigt være selvhjulpne. 

 

4. Hvem kan modtage 

ydelsen? 

Borgere kan blive visiteret til en modulbolig, hvis: 

 

• Borgeren er registreret adresseløs i Nuuk 

• Borgeren er ansat hos en arbejdsgiver i Nuuk (dokumentation 

kræves) 

• Borgeren kan dokumentere at være boligsøgende gennem sin 

arbejdsgiver og står på ventelister hos Iserit og INI 

• Borgeren skal være villig til at gå i misbrugsbehandling 

 

Det er muligt både for enlige og par at søge om en modulbolig. 

 

5. Hvilke aktiviteter kan 

indgå i ydelsen? 

Borgerne skal som udgangspunkt være selvhjulpne og tage ansvar for 

eget liv.  

 

Der kan i nogle tilfælde forekomme aktiviteter til at understøtte den 

aktiverende tilgang, hvilket f.eks. kan være: 

 

• Foredrag 

• Botræning, som hjælp til budgetplanlægning eller 

madlavning 

 

6. Hvad er ydelsens 

omfang? 

Der er som udgangspunkt en tidsbegrænset lejeperiode på 6 

måneder. Borgeren kan derefter genansøge, og der vil blive fulgt op 

på og vurderet, om opholdet skal forlænges. Fagkoordinatoren for 

gadeteamet forestår denne proces. 

 

Der er udarbejdet husregler, som beboeren skal følge for at kunne 

blive boende i modulboligen.  

 

7. Hvad koster ydelsen? Borgeren skal betale en husleje på 2.000 kr. om måneden  

 

8. Hvem har 

visitationskompetencen? 

Gadeteamet står for visitationen. Borgeren, der er interesseret i at få 

tildelt en modulbolig skal henvende sig om onsdagen i social service. 

 

9. Hvem leverer ydelsen?  Myndighedsområdet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked.  

10. Hvordan følges op på 

ydelsen?  

I forbindelse med opholdet udarbejdes en handleplan med borgeren, 

som der løbende følges op på. Hvert halve år vurderes borgerens 

situation og muligheden for forlænget lejemål.  

 



11. Klagevejledning  Der kan indgives klage over ydelsen til: 

 

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked 

+299 36 72 00 

si@sermersooq.gl 

Imaneq 34, PO 1005 

3900 Nuuk 

 
Åbningstider Telefontider 

ma - on 10:00 - 15:00 

to 12:00 - 17:00 

fr 10:00 - 12:00 

 

ma - on 08:30 - 10:00 

to 16:00 - 17:00 

fr 08:30 - 10:00 

 

 


