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Statistik år 1, Kirkens Korshær Kompasset 2013 
 

Tal trukket den 1.januar  2014.  

Kompasset åbnede den 7. januar 2013 og har i alt været åbent i 143 dage fordelt på mandage, 
onsdage og torsdage. Det er dermed de første fire kvartaler, januar 2013 – januar 2014, som 
danner grundlag for denne opgørelse. Der har i gennemsnit været 13 henvendelser pr. 
åbningsdag.  

Statistikken er udført på baggrund af et journaliseringssystem, hvor hver bruger bliver 
oprettet på et stamkort med enkle data: Fornavn, nationalitet, alder, køn og sprog. I 
forbindelse med hver henvendelse fra brugeren, registreres det hvilke emner der spørges ind 
til, samt hvilken hjælp Kompasset yder. Journalsystemet bliver brugt af ca. 30 forskellige 
medarbejdere i Kompasset, hvorfor registreringen aldrig bliver helt konsistent. 
Fejlregistreringer og unøjagtigheder kan altså forekomme. 

Antal henvendelser 

Måned Antal Antal henvendelser 
pr. åbningsdag 

Januar 50  
Februar 59  
Marts 60  
1.kvartal 169 5 (33 åbningsdage) 
April 95  
Maj 126  
Juni 172  
2.kvartal 393 11 (37 åbningsdage) 
Juli 236  
August 176  
September 224  
3. kvartal 636 16 (39 åbningsdage) 
Oktober 225  
November 237  
December 172  
4. kvartal 634  19 (34 åbningsdage) 
I alt 1832 13 (143 åbningsdage) 

 

Tabellen viser en markant stigning i antallet af henvendelser siden Kompassets åbning, 
hvilket er naturligt eftersom eksistens og ydelser er blevet mere kendte i hjemløsemiljøet, 
både blandt brugere og samarbejdspartnere. 

Antal forskellige brugere – tilgangen af nye brugere 

Måned Antal nye brugere 
Januar 31 
Februar 26 
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Marts 36 
1. kvartal  93 
April 44 
Maj 52 
Juni 46 
2. kvartal 142 
Juli 37 
August 37 
September 44 
3. kvartal 118 
Oktober 37 
November 49 
December 34 
4. kvartal 120 
I alt 473 

Tilgangen af nye forskellige brugere har ligget nogenlunde konstant over det første år, når der 
tages højde for de første 2 måneders stille opstart. Stigningen i antallet af henvendelser pr. 
måned er dermed langt større end tilgangen af brugere. Mange af de samme brugere kommer 
altså flere gange i Kompasset. Dog er der fortsat et relativt stort flow i brugergruppen, da 
næsten ingen brugere fra 1. kvartal fortsat bruger Kompasset. 

Antallet af forskellige brugere et opgjort på antallet af stamkort. Der er d.d. 473 stamkort, dvs. 
at mindst 473 forskellige mennesker har været i kontakt med Kompasset siden åbningen i 
januar 2013. De brugere, som har ønsket at være anonyme, eller som af andre grunde ikke har 
givet deres samtykke til registrering, er ikke talt med. Dermed er antallet af forskellige 
brugere underregistreret. Dog er selve henvendelsen registreret. Der har været 158 anonyme 
henvendelser i hele perioden, men vi ved ikke hvor mange forskellige brugere dette tal 
dækker. Det væsentlige antal anonyme kan også skyldes Kompassets opsøgende arbejde, som 
vi startede op i 2. kvartal. I åbningstiden går et lille team ud og rådgiver på tre af byens 
væresteder, hvor migranter opholder sig. På udebane har registreringen været mere ustabil. 
 

Emner og ydelser 

Det samlede antal henvendelser er 1832 fordelt på de 473 forskellige brugere, samt anonyme 
brugere. Mange har haft flere forskellige spørgsmål, der berører flere emner, som er 
forekommet i den samme henvendelse. Derfor er det samlede antal af registrerede emner 
større end det samlede antal henvendelser. Samtidig har nogle brugere henvendt sig flere 
gange om det samme emne. Det kan derfor ikke konkluderes at 596 forskellige EU-borgere 
har henvendt sig om jobmuligheder, men at vi har fået 596 henvendelser om dette emne, 
somme tider flere fra den samme person henover en periode.  

Emnerne i registreringssystemet er blevet justeret en smule siden 1. kvartal (bl.a. er ønsker vi 
skal ringe/maile/være bisidder helt taget ud) og en enkelt kategori er justeret i 2. kvartal, 
nemlig offer for forbrydelse, der nu også dækker over klager over- og chikane fra politiet. 
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Emner 

Emne for henvendelsen              Antal og procent af henvendelserne                                                                
1.kvartal 
(169) 

2. kvartal 
(391) 

3. kvartal 
(636) 

4. kvartal 
(634) 

Alle 4 
kvartaler  

(1832) 
Brug af Kompassets faciliteter 
(oprette c/o adresse, 
opbevaringsbokse, telefon, 
computer, jobtavle, printer, osv.) 

12 (7 %) 113(29 %) 311(49%) 333 (53%) 769 (42%)  

Jobmuligheder/rettigheder (EU-
borgere) 

57 (34%) 134 (34%) 214 (34%) 
 

191 (30%) 596 (33%) 

Generel rådgivning om Danmark 
(overnatning, basale behov, 
sprogkurser ol.)  

29   (17 %) 58 (15 %) 60 (9 %) 88 (14%) 235 (13%) 

Hjælp til registrering i Danmark 
(EU-borgere)  

- 54 (14 %) 78 (12 %) 60 (9%) 192 (10%) 

Jobmuligheder/rettigheder (3. 
landsborgere) 

32   (19 %) 72 (18 %) 34 (5 %)  18 (3%) 156 (9%) 

Ønsker hjælp til at kontakte 
myndigheder 

26   (15 %) 15 (4 %) 36 (6 %)  28 (4%) 105 (6%) 

Hjælp til hjemrejse (økonomisk 
eller booking af billet*) 

8        (5 %) 10 (3 %) 33 (5 %)  31 (5%) 82 (4%) 

Hjælp til at finde bolig 13** (8 %) 17 (4 %) 24 (4 %) 17 (3%) 71 (4%) 
Åbning af bankkonto 7        (4 %) 11 (3 %) 24 (4 %)  9 (1%) 51 (3%) 
Udnyttelse/arbejdsretlige 
krænkelser 

7        (4 %) 3 (1 %)  20 (3 %)  13 (2%) 46 (3%) 

Offer for forbrydelse/klage over-
/chikane fra politiet*** 

4        (2 %) 2 (0,5 %) 22 (3 %)  19 (3%) 47 (3%) 

Generhvervelse af mistede ID-
dokumenter 

8        (5 %) 9 (2 %) 7 (1 %)  11 (2%) 36 (2%) 

Sundhed 4        (2 %) 1 (0,5 %) 8 (1 %)  10 (2%) 23 (1%) 
Andet**** 10     (6 %) 52 (13 %) 73 (11 %)  60 (9%) 195 (11%) 

*bruger har selv kontanter men intet kreditkort, hvorfor vi assisterer med vores mastercard. 
**i 1. kvartal defineret som opholdstilladelse/adresse 
*** først i 3. kvartal er klage over -/chikane fra politiet indlemmet i denne kategori. 
****fx rejse videre, opholdsafslag fra Udlændingestyrelsen, transportinfo, uddannelse. 
 

Kompassets ydelser 

Ydelsens karakter  Antal og procent af henvendelserne 
1.kvartal 
(169) 

2. kvartal 
(391) 

3. kvartal 
(636) 

4. kvartal 
(634) 

Alle 4 kvartaler  
(1832) 

Rådgivning og information 124 (73%) 281 (72%) 366 (58%) 335 (53%) 1106 (60%) 
Brug af faciliteter 
(tlf./print/opbevaring/PC, 
brug af kreditkort m.m.) 

41 (24%) 149 (38%) 341 (54%) 350 (55%) 881 (48%) 

Henvendelse til 3. part for 
bruger 

37 (22%)  59 (15%) 77 (12%) 68 (11%) 241 (13%) 

Hjælp til at lave CV 4 (2%) 53 (14 %) 69 (11%) 48 (8%) 174 (9%) 
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Henvist til privat tilbud 21 (12%) 16 (4%) 30 (5%) 36 (6%) 103 (6%)  
Henvist til offentlig 
myndighed 

14 (8%) 15 (4%) 30 (5%) 22 (3%) 81 (4%) 

Følgeskab 13 (8%) 15 (4%) 27 (4%) 17 (3%) 72 (4%) 
Andet*  3 (2 %) 21 (5%) 38 (6%) 43 (7%) 105 (6%) 

*fx klage over metrobøde 

Udviklingen i henvendelser og ydelser 

I 2013 har der været en udvikling indenfor nogle af Kompassets henvendelsestyper. Noget 
kan formentlig skyldes kategorijustering samt inkonsistens i selve registreringen fra 
medarbejdere (særligt hjælp til at finde bolig). Det er værd at fremhæve følgende:   

Der har i Kompassets 3. og 4. kvartal været et bemærkelsesværdigt fald i henvendelser fra 3. 
landsborgere med opholdstilladelse i et andet EU-land vedr. jobmuligheder/rettigheder i 
Danmark. Vi informerer dem om, at opholdstilladelsen ikke giver ret til arbejde i Danmark. 
Rygtet om de manglende jobmuligheder har muligvis spredt sig via brugerne og 
samarbejdspartnere, hvorfor færre tredjelandsborgere opsøger Kompasset. I det udgående 
rådgivningsarbejde på varmestuerne oplever vi tilmed, at de fleste tredjelandsborgere 
allerede ved, at mulighederne for at opnå en arbejdstilladelse er yderst begrænsede.   

Alligevel har der været en stigning i antallet af henvendelser fra netop 3. landsborgere om 
hjælp til hjemrejse. Dette afspejles i stigningen af henvendelser, men ikke umiddelbart i 
procentandelen, da nogle hjemrejser kan være registreret inkonsistent som kategorien 
”Andet”, der bredt kan dække ’rejser’. Vi assisterer ofte tredjelandsborgere med at bestille 
flybilletter, primært til Italien og Spanien, hvor mange har opholdstilladelse. Brugerne har 
kontanter til billet men ikke noget betalingskort til onlinebookinger, hvorfor vi benytter 
Kompassets Mastercard.    

I 2013 har mange henvendelser fra EU-borgere omhandlet arbejdssøgning. Antallet har 
været stødt stigende, mens det i procentandel er konstant. Vi forsøger at henvise de mest 
ressourcestærke EU-borgere til det kommunale jobcenter samt til Work in Denmark, men de 
fleste kommer tilbage og fortæller at de enten er blevet henvist til selv at bruge computerne, 
eller at de er blevet afvist med begrundelsen, at stedet er målrettet højtuddannede. I 
Kompasset assisterer vi så med jobsøgning, udformning af CV. Mange bruger selv Kompassets 
faciliteter (opslagstavle med printede jobopslag) til at søge arbejde m/u hjælp fra 
medarbejderne (881 gange). Det er meget svært at sige, hvor mange får hul igennem til det 
danske arbejdsmarked. Nogle modtager Kompassets hjælp til registrering, når de har fået en 
jobkontrakt, og andre ser vi ikke igen. I oktober 2013 havde vi kendskab til ca. 30 rådsøgende, 
der havde fået job. Det tal kan nu både være højere og lavere. 

Et jævnt antal EU-borgere henvender sig om hjælp til at blive registreret i Danmark. Vi 
forsøger at skabe overblik over den noget uoverskuelige proces fra jobkontrakt til cpr-
nummer i udlevering af Kompassets egen ’step-by-step guide’, der er oversat til relevante 
sprog. Vi laver også en del følgeskab til hhv. Statsforvaltningen, SKAT, og International Citizen 
Service (ICS) og henviser de allermest ressourcestærke til selv at opsøge rette instanser. 
Mange EU-borgere indgår i den forbindelse i længere forløb hos Kompasset.  

Til sidst har der været en stigning i antallet af henvendelser fra rumænske statsborgere vedr. 
vold hhv. chikane fra politiet. Henvendelserne drejer sig primært om konfiskation af ejendele 
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(mobiltelefon, soveposer) og kontanter (ofte uden kvittering), bøder og frihedsberøvelser på 
uklart grundlag, manglende tolkebistand, samt egentlig vold, herunder behandlingskrævende 
bid fra politihunde. Vi vejleder brugerne til at klage over disse episoder, men desværre ønsker 
kun få at gå videre med sagen. Kompassets frivillige advokat har dog taget flere sager samt 
klaget til Den uafhængige politianklagemyndighed. De fleste sager er stadig under behandling.  

Vi er 72 gange gået med en bruger ud i byen og ageret talerør i fx banken, hvor det kan være 
svært at åbne en personlig lønkonto. Det kan ofte være den personlige henvendelse med 
hjælp fra Kompasset, der sætter skred i en sag og vi anser denne ydelse for meget vigtig. Det 
samme gælder henvendelse til 3. part på brugernes vegne, hvor vi 241 gange har ringet op, 
skrevet mails eller lign. på vegne af brugeren. 

 

Brugernes karakteristika 

De følgende data er udledt på baggrund af 473 registrerede forskellige brugere. 

Nationaliteter (EU/EØS og Non-EU/EØS): 

Nationalitetsgruppe Antal Procent af alle 
brugere (473) 

EU/EØS-borgere 302 64% 
3. landsborgere m opholdstilladelse i et andet EU-land 140  30% 
3. landsborgere u/ opholdstilladelse i et andet EU-land 24 5% 
Nationalitet ikke registreret 7 1% 
I alt 473 100% 

 

Fordeling på statsborgerskab 

Nationalitet Antal  Procent af alle 
brugere (473) 

Rumænien 126 27% 
Nigeria 48 10% 
Spanien 39 8% 
Ghana 36 8% 
Bulgarien 34 7% 
Polen 29 6% 
Italien 16 3% 
Portugal  13 3% 
Senegal  13 3% 
Marokko 10 2% 
Gambia 7 1% 
Burkina Faso 6 1% 
Litauen 4 1% 
Frankrig 3 1% 
Mali 3 1% 
Andre i EU/EØS 38  8% 
Andre udenfor EU 41 9% 
Nationalitet ikke registreret 7 1% 
I alt 473 100% 
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64 % af Kompasset brugere er EU-borgere, flest fra Rumænien, Spanien, Bulgarien og Polen.  

30 % er tredjelandsborgere med opholdstilladelse i et andet EU-land, stort set altid i Spanien 
eller Italien. De har primært statsborgerskab i de vestafrikanske lande Ghana, Nigeria, Senegal 
og Gambia. 5 % er andre tredjelandsborgere, med forskellige opholdsgrundlag. Mange af disse 
brugere bliver henvist til f.eks. Dansk flygtningehjælp eller lign. 

Hvad angår udviklingen i nationaliteter er den procentvise fordeling nogenlunde konstant ift. 
de tidligere opgørelser over Kompassets brugere. Dog har der været en stigning i antallet af 
brugere fra Ungarn under kategorien ”Andre i EU/EØS” indenfor det sidste kvartal og der har 
fortsat været et fald i brugere med statsborgerskab i vestafrikanske lande.  

Endvidere har der været en stigning i behovet for spansk og italiensktalende rådgivere i 
Kompasset, hvorfor rekruttering af flere frivillige med disse sprogevner har været nødvendig. 
Dette sprogbehov afspejler formodentligt gruppen af brugere, både EU-borgere og 3. 
landsborgere med opholdstilladelse i et EU-land, som hidtil har opholdt sig i Spanien eller 
Italien og nu har søgt til Danmark i håb om at finde arbejde efter krisen har medført en 
markant stigning i arbejdsløsheden i disse lande. 

Køn 

Køn Antal Procent af alle 
brugere (473) 

Mand 434 92% 
Kvinde 37 8% 
Stamkort til registrering af anonyme henvendelser + 
en transkønnet. 

2 0% 

I alt 473 100% 

 

Alder 

Aldersgrupper Antal Procent af alle 
brugere (473) 

- 29 130 27% 
30 - 39 151 32% 
40 - 49 88 19% 
50 - 59 28 6% 
60 - 80 5 1% 
Registreret uden alder 71 15% 
I alt 473 100% 

 

Næsten alle brugerne er mænd i den arbejdsdygtige alder, hvilket stemmer godt overens med 
de emner, brugerne henvender sig med (jobsøgning). Henvendelserne fra kvinderne drejer sig 
også hovedsageligt om jobsøgning. Næsten alle de kvinder, der har henvendt sig, er 
statsborgere i andre EU-lande. 


