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Som ejendomsfunktionær eller beboer ved du mest 
om, hvad der sker i din afdeling. Nogle gange ser 
du måske beboere, som har brug for hjælp til at 
løse deres problemer. Det kan være misbrug, ekstrem 
isolation eller vanrøgt af børn. For at Københavns 
Kommune hurtigt kan hjælpe udsatte beboere, har 
kommunen og boligselskaberne lavet kontaktperson-
ordningen. 

Kontaktpersonordningen skal sikre et hurtigt og 
effektivt samarbejde mellem boligafdelingen og 
Socialcenter København, når der opstår boligsociale 
problemer. Kontaktpersonordningen fungerer ved, at 
der findes kontaktpersoner i din boligafdeling, som kan 
hjælpe dine medbeboere med kontakt til kommunen 
om sociale problemer.

Som kontaktperson har du altså en vigtig opgave 
med at opdage og overdrage sociale problemer til 
kommunen.  

I denne pjece kan du læse mere om ordningen, 
hvornår du skal gribe ind, og hvilke regler du skal 
overholde. 

Er der sociale problemer i dit boligområde?
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Kontaktpersonordningen udgør en del af det 
boligsociale samarbejde mellem boligselskaberne 
og kommunen, som er med til at fremme trivslen i 
de københavnske bolig- og lokalområder – også for 
de mest udsatte grupper. 

Den består af kontaktpersoner i lokalområdet udpeget 
af boligafdelingerne og kontaktpersoner på det 
lokale socialcenter. Boligafdelingens kontaktperson 
udpeges blandt ledende ejendomsfunktionærer, 
medlemmer af afdelingsbestyrelsen eller andre frivil-
lige beboere. Socialcenter Københavns kontaktper-
soner udpeges blandt boligrådgiverne i de enkelte 
voksen enheder. 

De udpegede kontaktpersoner fungerer som binde-
led mellem den enkelte afdeling og den lokale vok-
senenhed.

Boligafdelingernes kontaktpersoner kan henvende 
sig direkte til kontaktpersonen på den lokale vok-
senenhed, hvis de ser, at en beboer eller en hel 
familie har brug for hjælp. Det skal sikre en smidig 
og hurtig sagsgang i det kommunale system.

Som kontaktperson i en afdeling skal du ikke involveres 
i løsningen af problemerne. Du skal udelukkende 
være de ”sociale øjne”, som reagerer og overdrager 
løsningen af problemet til kommunen. 

Kontaktpersonordningen
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Brug først og fremmest din sunde fornuft. 
Eksempler på situationer, hvor det kan være  
nødvendigt at reagere, er fx  

•	 hvis	du	bliver	opmærksom	på,	at	en	beboer	 
er isoleret fra omgivelserne 

•	 hvis	det	begynder	at	lugte	fra	et	lejemål	 

•	 hvis	en	beboer	viser	tegn	på	demens 

•	 hvis	du	får	mistanke	om	vanrøgt	eller	 
omsorgssvigt af børn og unge

•	 hvis	en	beboer	viser	tegn	på	psykiske	problemer

Hvornår skal du reagere?

EN KONTAKTPERSON FORTÆLLER:

“Vi havde en beboer, som led af voldsom  
klaustrofobi. 
Det skabte en række problemer - både for 
ham selv og for naboerne, og det kom  
snart til nabosammenstød. 
Vi fra ejendomskontoret kom ind over og 
 tilkaldte boligrådgiveren, som også er kon-
taktperson på socialcentret. Beboeren fik 
hjælp fra socialcentret, og ved hjælp af 
 samarbejdet fik vi også stoppet konflikter 
med naboerne.“
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Hvad skal du gøre, hvis du 
 opdager, at en nabo eller en 
beboer er i en socialt vanskelig 
situation?

Som kontaktperson er det dig, afdelingens beboere 
skal henvende sig til, hvis de bliver opmærksomme 
på et problem. Det kan naturligvis også være, at du 
selv opdager, at en beboer er i en socialt vanskelig 
situa tion. Du skal herefter rette henvendelse til den 
lokale voksenenheds kontaktperson, som vil tage 
hånd om problemet. 

 



6  –  KONTAKTPERSONORDNINGEN

Hvis du i forbindelse med dit arbejde som kontakt-
person kommer i besiddelse af personfølsomme 
oplysninger, skal du huske at behandle dem varsomt 
og fortroligt. Det gælder fx oplysninger om interne 
familieforhold, private stridigheder, sygdomme, 
ulykker, selvmordsforsøg, strafbare forhold, indtægts- 
og formueforhold, spiritusforbrug, politisk tilhørs-
forhold m.v.

Du må altså ikke videregive sådanne oplysninger til 
uvedkommende, familiemedlemmer eller andre 
nærtstående personer, og du må heller ikke 
bekræfte oplysninger over for tredjemand. Du må 
dog gerne give oplysningerne videre til kontakt- 
personen i voksenenheden, som skal tage sig af 
sagen.

Ansatte i kommunen har tavshedspligt ifølge forvalt-
ningsloven. Det betyder, at kommunen ikke må 
komme med konkrete tilbagemeldinger omkring 
en sags videre forløb. Det gælder også, selvom det 
er dig, der har gjort kommunen opmærksom på et 
problem. 

Du er naturligvis altid velkommen til at henvende 
dig til voksenenhedens kontaktperson igen, hvis du 
ikke kan se, at situationen forbedres. Men husk på 
at visse problemer tager tid at løse. 

Hvad med personfølsomme oplysninger?
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KONTAKTOPLYSNINGER:

Nedenfor fremgår relevante telefonnumre, hvis du har mistanke om,
at en borger befinder sig i en socialt vanskelig situation.

Direkte kontakt til boligrådgiverne
i de lokale voksenenheder:

Vesterbro, Valby, Østerbro og City: Tlf: 2363 8127
Email: Voksenenhed.SCKVesterbroKgsEnghaveValby@sof.kk.dk 

Bispebjerg, Brønshøj-Husum & Vanløse: Tlf.: 3317 4418
Email: Voksenenhed.SCKBispebjerg.BroenshoejHusumVanloese@sof.kk.dk

Amager: Tlf.: 3317 2396
Email: Voksenenhed.SCKAmager@sof.kk.dk

Nørrebro: Tlf.: 2851 7178
Email: Voksenenhed.SCKNoerrebro@sof.kk.dk

Ved akutte tilfælde kontaktes
Akuttelefonen: 1813
eller
Vagtlægen: Tlf.: 3869 3869
Politiet: Tlf.: 114
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På Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk 
kan du finde oplysninger om kontaktperson i 
voksenenheden. 
 
Oplysningerne finder du ved at klikke på sociale  
tilbud/boligsocial indsats/kontaktpersonordningen.
 
På hjemmesiden kan du også se, hvor du kan hen-
vende dig i tilfælde af akutte problemer uden for 
socialcentrenes åbningstid.

Hvem er kontaktpersonerne i dit område?


