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Forord
Denne rapport belyser omfanget og karakteren af boliger og botilbud til
hjemløse i Danmark. Undersøgelsen af boliger og botilbud til de hjemløse
er en del af et forberedende arbejde i Socialministeriet i forbindelse med
udarbejdelse af en egentlig hjemløsestrategi, der har til formål afskaffe den
ufrivillige hjemløshed i Danmark.
Formålet med rapporten er at give et overblik over, hvor mange boliger og
botilbud kommunerne aktuelt råder over til hjemløse, og at få den enkelte
kommunes vurdering af, om der er tilstrækkeligt med boliger og botilbud til
at løse kommunens eventuelle problemer med hjemløse, eller om der er behov for en yderligere boligpolitisk indsats. Fx behov for “skæve boliger”,
udslusningsboliger eller længerevarende botilbud til gruppen af hjemløse.
Den foreliggende undersøgelse gennemføres næsten samtidig med, at Socialforskningsinstituttet gennemfører en anden undersøgelse: Kortlægning af
hjemløshed i Danmark. En undersøgelse som primært har til formål at foretage en tælling af og karakteristik af de hjemløse.
Undersøgelsen af boliger og botilbud til hjemløse er baseret på svar fra
kommunerne. Kommunerne har svaret på spørgsmål i et tilsendt spørgeskema. Der er 92 kommuner, der har svaret.
Ud over spørgeskemaundersøgelsen er der foretaget en nærmere beskrivelse
og vurdering af boliger og botilbud i 4 udvalgte kommuner, karakteriseret
ved et differentieret udbud af boliger og botilbud.
Vi takker kommunerne, fordi de i en ombrydningstid og i en periode med
svar på 2 undersøgelser om hjemløshed har givet sig tid til at besvare spørgeskemaet.
Undersøgelsen er foretaget i februar, marts og april måned 2007.
Undersøgelsen er bestilt af Socialministeriet.
Undersøgelsen er gennemført af Finn Kenneth Hansen, Henning Hansen,
Jonas Markus Lindstad og Marianne Højland.
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August 2007

Indholdsfortegnelse
1

2

3

4

5

6

7

Resumé...........................................................................................................5
1.1 Hjemløseproblemerne er forskellige i kommunerne.............................5
1.2 Antallet af boliger og botilbud til hjemløse ..........................................6
1.3 Problemstillinger i forhold til hjemløse og boliger ...............................7
1.4 Behovet for boliger og botilbud til hjemløse ........................................8
1.5 Problemer, barrierer og løsninger..........................................................9
Baggrund, formål og metoder ...................................................................13
2.1 Baggrund og formål ............................................................................13
2.2 Begreber i undersøgelsen ....................................................................14
2.2.1 Gruppen af hjemløse ..............................................................14
2.2.2 Boliger og botilbud ................................................................15
2.3 Metoder i undersøgelsen .....................................................................16
Hvad har kommunerne af boliger og botilbud til hjemløse?..................21
3.1 Kommunernes boliger og botilbud til hjemløse..................................21
3.2 Boliger og botilbud i kommunerne fordelt efter urbanisering og
indbyggertal.........................................................................................23
3.3 Variationen af boliger og botilbud ......................................................24
3.4 Den aktuelle benyttelse af boliger/pladser til hjemløse ......................26
Har kommunen en bestemt procedure? ...................................................29
4.1 Procedure ved anvisning af boliger og botilbud .................................29
4.2 Botilbud til forskellige typer af boligløse/hjemløse............................30
4.3 Hotel/pensionat som akut botilbud......................................................31
Hvordan viser behovet sig for yderligere boliger og botilbud til de
hjemløse? .....................................................................................................33
5.1 Hvor mange hjemløse har kommunen ikke kunnet skaffe en bolig? ..33
5.2 Afvist fra forsorgshjem .......................................................................34
5.3 Barrierer for flytning fra forsorgshjem ...............................................36
5.4 Barrierer – manglende økonomisk formåen........................................37
5.5 Hvor store er problemerne?.................................................................38
Kommunernes vurdering af hjemløsesituationen ...................................41
6.1 Er hjemløseproblemet et boligproblem? .............................................41
6.2 Er kvaliteten af boligtilbud til de hjemløse for dårlig? .......................42
6.3 Er der behov for en udvidelse af anvisningsretten for at løse
boligproblemerne for de hjemløse?.....................................................43
6.4 Kommunernes vurdering af hjemløsesituationen................................44
6.5 Problemer, barrierer og løsninger........................................................47
6.5.1 Helhedsindsats og samarbejde ...............................................48
6.5.2 Hjemløse – misbrugere og sindslidende ................................49
6.5.3 Opsøgende arbejde og særligt ansatte....................................49
6.5.4 “Skæve boliger” .....................................................................50
Boliger og botilbud i 4 kommuner ............................................................51
7.1 Indledning ...........................................................................................51
7.2 Analyse på tværs af 4 cases.................................................................51
7.3 Flere unge mellem 18 og 25-30 år blandt de hjemløse? .....................52

7.4 De unge i parallelsamfundet ............................................................... 53
7.5 Dokumentation og mere målrettet indsats .......................................... 54
7.6 Integration af botilbuddene og de hjemløse ....................................... 55
7.7 Barrierer for hjemløse – husleje og boligmarked ............................... 56
7.8 Opmærksomhedspunkter .................................................................... 58
8
Hvilke boliger og botilbud er der behov for? .......................................... 59
8.1 Behov for boliger og botilbud ............................................................ 59
8.2 Behov for “skæve boliger” ................................................................. 60
8.3 Behov for øvrige boliger og botilbud ................................................. 61
8.4 Behovet i forskellige kommuner ........................................................ 62
Appendiks............................................................................................................. 67
Appendiks: Svendborg Kommune ........................................................................ 69
Appendiks: Viborg Kommune .............................................................................. 77
Appendiks: Guldborgsund Kommune ................................................................... 83
Appendiks: Aalborg Kommune............................................................................. 89
Bilag ...................................................................................................................... 99
Bilag 1: Spørgeskema
Bilag 2: Kommunerne opgjort efter urbanisering og indbyggertal
Bilag 3: Bilagstabeller

4

1

Resumé

Denne rapport sætter fokus på kommunernes boliger og botilbud til hjemløse. Der foretages for det første en belysning af, hvor mange boliger og botilbud kommunerne har til hjemløse, og for det andet giver rapporten kommunernes bud på, hvad der skal til af boliger og botilbud, hvis man skal efterkomme de hjemløses forskellige boligbehov eller løse boligdelen, hvad angår den ufrivillige hjemløshed.
Rapportens oplysninger er baseret på de svar, kommunerne har givet på forskellige spørgsmål i et tilsendt spørgeskema. Der er 92 kommuner, der har
svaret.

1.1

Hjemløseproblemerne er forskellige i kommunerne

Hjemløseproblemerne er forskellige i de forskellige kommuner, og kommunerne oplever dem også forskelligt. Kommunernes svar på spørgeskemaet
viser, at kommunerne stiller sig meget forskelligt til hjemløsesituationen og
til behovet for boliger og botilbud til hjemløse.
Omfanget af hjemløseproblemerne er koncentreret omkring de befolkningsmæssigt store byer København, Århus, Ålborg og Odense, men er også et
problem i kommuner karakteriseret ved mellemstore byområder.
Lidt mindre end halvdelen af kommunerne mener og oplever, at hjemløseproblemet ikke er så stort eller ikke eksisterer på den måde, at kommunerne
stort set ikke har hjemløse eller, at problemet er løst, hvad angår boligdelen.
Kommunerne har tilstrækkeligt med boliger til boligløse/hjemløse, og er
der hjemløse, som ikke passer til de eksisterende boliger, henvises til det
nærmeste forsorgshjem. Det er helt overvejende kommuner karakteriseret
ved mindre byområder, kommuner i Københavnsområdet samt en del kommuner karakteriseret ved mellemstore byområder.
Lidt over en fjerdedel af kommunerne mener, at hjemløseproblemet er aktuelt og eksisterende, og mener, at der bør sættes ind med en helhedsorienteret og sammenhængende bred indsats. I relation til boligdelen peger kommunerne konkret på behovet for yderligere boliger og botilbud til de hjemløse og for flere billige boliger til de hjemløse. Det er helt overvejende de
store byer og kommuner karakteriseret ved mellemstore byområder.
Lidt over en anden fjerdedel af kommunerne mener, at hjemløseproblemet
eksisterer, men til dels er løst, hvad angår boligdelen. De peger konkret på
særlige behov for boliger og botilbud til de hjemløse, hvis man skal imødekomme de hjemløses boligbehov. De peger især på løsninger som “skæve
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boliger” og alternative plejehjem. Det drejer sig om kommuner i Københavnsområdet og kommuner karakteriseret ved mellemstore byområder.

1.2

Antallet af boliger og botilbud til hjemløse

Kommunerne er blevet bedt om at angive, hvad de råder over af boliger og
botilbud til de hjemløse. De boliger til hjemløse, som indgår i undersøgelsen er:
y Boliger efter almenboligloven (almene boliger, “skæve boliger”, udslusningsboliger) samt private og kommunale boliger.
y Boliger efter serviceloven (midlertidige botilbud, længerevarende botilbud og forsorgshjem).
Tabel 1.1: Antallet af kommuner med boliger og botilbud til hjemløse samt antal boliger/pladser. 2007
Ingen
boliger til
hjemløse

Har boliger
til hjemløse

Uoplyst

I alt

Antal boliger/
pladser

Almene boliger.................

78

12

2

92

354

Skæve boliger..................

71

19

2

92

247

Udslusningsboliger ..........

82

8

2

92

90

Private .............................

85

5

2

92

147

Kommunale .....................

65

25

2

92

936

§ 107 – midlertidig ...........

74

16

2

92

397

§ 108 – længerevarende

79

11

2

92

98

§ 110 – forsorgshjem.......

59

31

2

92

1.594

I alt ...................................
38
52
2
92
3.863
Anmærkning: ”Almene boliger” dækker over antallet af almenboliger, som kommunerne
råder over til hjemløse.

Samlet for kommunerne er der 52 kommuner, som har boliger og botilbud
til hjemløse. Tilsammen har de ca. 4.000 boliger/pladser.
Der er 38 kommuner, som ikke har nogen boliger og botilbud til hjemløse.
Det er tale om kommuner, som ikke selv opfatter, at de har et hjemløseproblem, og/eller der er tale om kommuner, som sender hjemløse til nærmeste
forsorgshjem.
Der er kommuner, som svarer, at de ikke har nogen særlige boliger eller botilbud til hjemløse, men at kommunen har anvisningsret til 25 % af de almene boliger, og at boligløse/hjemløse bliver skrevet op på kommunens boligliste og får anvist en bolig. Nogle steder meget hurtigt, fordi der er tilstrækkeligt med boliger.
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Endelig er der kommuner, der svarer, at der ikke er noget problem, fordi de
har et tilstrækkeligt antal boliger, og derfor er der ingen, som står uden bolig.

1.3

Problemstillinger i forhold til hjemløse og boliger

For at få et billede af omfanget af de problemer, kommunerne har i forhold
til hjemløse og løsningen af deres boligproblemer, har vi spurgt kommunerne om en række problemstillinger vedrørende boligsituationen i forhold til
hjemløse.
Kommunerne er blevet spurgt, om de inden for det sidste år har oplevet følgende problemer:
y At de ikke har kunnet skaffe boliger til hjemløse.
y At de har måttet henvise boligløse/hjemløse til hotel, pensionat m.v.
y At der er hjemløse borgere, som er blevet afvist fra forsorgshjem på
grund af manglende pladser eller af andre grunde.
Og om kommunerne oplever:
y At der er hjemløse, som for øjeblikket ønsker og er parat til at flytte fra
forsorgshjem, men ikke kan på grund af manglende passende bolig og
længerevarende botilbud.
y At der er hjemløse, som for øjeblikket ikke kan flytte til eller må fraflytte
almene boliger på grund af deres økonomiske formåen.
På baggrund af kommunernes besvarelser kan det konstateres, at der er:
y 25 kommuner, som inden for det sidste år ikke har kunnet skaffe en bolig/længerevarende botilbud til hjemløse borgere.
y 28 kommuner, som har henvist hjemløse/boligløse til hotel/pensionat.
y 24 kommuner, som har oplevet, at hjemløse inden for det sidste år er blevet afvist fra forsorgshjem på grund af manglende pladser eller af andre
grunde.
y 18 kommuner, som har hjemløse borgere, som ikke for øjeblikket kan
flytte fra forsorgshjem på grund af manglende passende boliger.
y 20 kommuner, som har borgere, som ikke for øjeblikket kan flytte til eller er fraflyttet en almen bolig pga. manglende økonomisk formåen.
Der er få kommuner, der har oplevet alle eller flere af problemerne.
Der er imidlertid 62 kommuner (67 %), der har kunnet svare bekræftende
på mindst en af de nævnte problemstillinger. Det betyder, at flertallet af
kommunerne har eller har haft problemer med at skaffe egnede boliger til
hjemløse inden for det seneste år.
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Det er tydeligvis kommuner med mindre byområder, der har haft færrest
problemer i forhold til at skaffe boliger til de hjemløse. De øvrige kommuner har haft nogle eller mange problemer. Eksempelvis har næsten en tredjedel af kommunerne med mellemstore byområder haft mere end 2 af de
nævnte problemer. De store byer er derimod karakteriseret ved at have oplevet et eller 2 problemer.
Summeret over de angivne problemer har kommunerne angivet, at det drejer sig om ca. 700 borgere, som det ikke har været muligt at skaffe en passende bolig eller botilbud af forskellige grunde. Dertil kommer et ukendt
antal borgere, som er blevet afvist fra forsorgshjem på grund af manglende
pladser eller af andre grunde.

1.4

Behovet for boliger og botilbud til hjemløse

Med henblik på at afhjælpe problemerne for de hjemløse, hvad angår boligdelen, er kommunerne blevet bedt om at angive, hvilke boliger og botilbud
kommunen skønner, der kunne være brug for, hvis kommunen skal imødekomme de hjemløses boligbehov.
For de 92 kommuner, der er med i undersøgelsen, viser opgørelsen af kommunernes besvarelser, at der er:
y 53 kommuner, som udtrykker et behov for yderligere boliger og botilbud. Der er 47 kommuner, som har udtrykt behovet ved en talmæssig angivelse af behovet for boliger og pladser, mens 6 kommuner alene har
udtrykt det i ord.
y 19 kommuner, som mener, at der ikke er yderligere behov for boliger og
botilbud i forhold til hjemløseproblematikken i kommunen.
y 12 kommuner, som ikke ved noget om behovet, da der ikke foreligger
undersøgelser eller noget overblik eller statistisk talmateriale.
y 8 kommuner, som er uoplyst omkring deres behov.
De 12 kommuner, som ikke kender kommunens behov, har givet forskellige
begrundelser. Primært peges der på, at der ikke er foretaget nogen undersøgelse af behovet, og at der derfor ikke kan angives nogen talstørrelser. Andre kommuner skriver fx, at der ikke kan svares på spørgsmålet endnu, da
der er tale om en ny kommune, og at man endnu ikke har noget overblik
over hjemløsesituationen og boligbehovet i den anledning. Der er andre
kommuner, som svarer, at det ikke er undersøgt endnu, men at (den nye)
kommune arbejder målrettet på at afdække behovet og mulighederne.
De 19 kommuner, som angiver, at der ikke er behov for boliger og botilbud,
giver primært den indlysende begrundelse, at kommunen ikke mener, at
hjemløshed er et problem i kommunen, og at der ikke er nogen hjemløse.
Andre kommuner skriver, at der ikke p.t. er brug for yderligere boliger og
botilbud.
8

Der er 47 kommuner (50 % af svarkommunerne), som har svaret positivt på
spørgsmålet og angivet behovet for boliger og botilbud samt angivet behovet i antal pladser.
Tabel 1.2: Antallet af kommuner, som udtrykker behov for boliger og botilbud til
hjemløse. Samt antal boliger/pladser. 2007
Har
behov
uden
nævnte
antal

Kender
ikke
behovet

Uoplyst

I alt

Behov
udtrykt i
antal
boliger/pladser

6

12

8

92

316

Almene boliger .............

52

Har
behov for
boliger
og botilbud
14

Skæve boliger ..............

29

37

6

12

8

92

253

Udslusningsboliger .......

51

15

6

12

8

92

98

Har ikke
behov for
boliger

§ 107 – midlertidig ........

56

10

6

12

8

92

56

§ 108 – længere ...........

51

15

6

12

8

92

101

§ 110 – forsorgshjem....

53

13

6

12

8

92

152

Andre boformer ............

57

9

6

12

8

92

67

I alt................................
19
47
6
12
8
92
1.043
Anmærkning: “Almene boliger” dækker over antallet af almenboliger, som kommunerne
råder over til hjemløse.

Af de 47 kommuner, som har angivet behov for boliger og botilbud i antal
boliger og pladser, er der flest kommuner – 37 kommuner – som peger på
behovet for “skæve boliger”, og færrest kommuner – 10 kommuner – som
peger på midlertidige botilbud efter § 107. Der er 15 kommuner, der peger
på længerevarende boliger og her primært alternative plejehjem. Der er 9
kommuner, der peger på andre boformer, som også primært omfatter alternative plejehjem.
Samlet angiver de 47 kommuner et behov, som svarer til ca. 1.000 boliger/pladser, hvis kommunerne skal løse boligdelen af de hjemløses situation.

1.5

Problemer, barrierer og løsninger

Kommunerne er blevet bedt om at pege på problemer og barrierer i forhold
til at afhjælpe den ufrivillige hjemløshed, og om der i den forbindelse kan
peges på særlige indsatser eller initiativer, som kan styrke indsatsen på
hjemløseområdet.
Flere kommuner peger på, at hjemløseproblemerne er komplekse problemer
og ofte tæt sammenvævet med misbrug og psykiske problemer. Kommunerne peger på, at der er brug for en helhedsorienteret og sammenhængende
indsats, hvor boligproblemerne ikke altid er det centrale.
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At der er tale om komplekse problemer kommer også til udtryk på den måde, at der er kommuner, der peger på nødvendigheden af et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører på området – specielt med misbrugssektoren og psykiatrien.
Andre kommuner peger på nødvendigheden af et opsøgende arbejde i forhold til målgruppen, og nogle kommuner henviser til deres gode erfaringer
med opsøgende arbejde.
Af mere direkte barrierer er der kommuner, der peger på problemer med at
etablere botilbud, der kan accepteres af alle – og her tænkes særlig på naboerne. Andre peger på, at kommunerne mangler økonomiske incitamenter til
at etablere boliger til hjemløse. Andre igen peger på, at det er en barriere, at
nogle hjemløse ikke vil tage imod tilbud om herberg og bolig.
Som konkrete boligløsninger er der relativt mange kommuner, der peger på
behovet for flere “skæve boliger”, idet de ser det som løsningen for hjemløse med komplekse problemer og adfærd. Der er også mange kommuner, der
peger på behovet for alternative plejehjem. Endelig peger en række kommuner på, at der er for få billige lejeboliger, som personer på overførselsindkomster kan betale.
I undersøgelsen er der foretaget en nærmere belysning af udbuddet af boliger og botilbud til de hjemløse i 4 udvalgte kommuner. Der er tale om en
dybtgående og kvalitativ belysning af udbuddet af boliger til hjemløse, og
hvilke problemstillinger der er knyttet til denne indsats. En tværgående gennemgang af beskrivelserne giver anledning til at fremdrage nogle opmærksomhedspunkter, som går på tværs af kommunerne:
y Blandt medarbejderne i de 4 kommuner er det opfattelsen, at der er kommet flere unge mellem 18 og 25-30 år blandt de hjemløse. Kommunernes
beretninger antyder desuden, at hjemløseproblemet i dag er alvorligere.
De hjemløse er hårdere belastede af bl.a. stofmisbrug, sindslidelse og
større kompleksitet i deres problemer.
y

Hvis tilgangen af unge til gruppen skal stoppes – og de unge, der allerede
er i hjemløsegruppen, skal hjælpes ud af hjemløshed, er det vigtigt, at
indsatsen gennemtænkes både i indhold og organisering: Det handler
bl.a. om et bedre samarbejde mellem sektorerne, udvikling og nytænkning af bomuligheder for de unge og udvikling af metoder og kompetencer i forhold til at hjælpe de unge ud af misbrug og ind i beskæftigelsesog uddannelsestiltag, som virker kompetencegivende i forhold til arbejdsmarkedet.

y

Helt grundlæggende er det spørgsmålet, om de unge hjemløse mellem 18
og 25 år bør være en del af målgruppen på forsorgshjemmene og i de botilbud, som bebos af ældre belastede og misbrugende hjemløse.
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y

Kommunerne ser muligheder i kommunalreformen og den større geografiske og myndighedsmæssige sammenlægning af indsatsen. I en kommune er fokus rettet mod en større inddragelse af kommunens almenboliger
– og et samarbejde med socialforvaltningen og den indsats, der skal til
derfra for at standse tilstrømningen af især unge hjemløse. I andre kommuner er opmærksomheden rettet mod, hvordan et øget samarbejde mellem psykiatri, misbrugssektor og den sociale sektor kan medvirke til en
mere målrettet og differentieret indsats.

y

Kommunerne tilkendegiver, at de ønsker formuleret en mere samlet strategi for hele indsatsen for de mest udsatte hjemløse, misbrugere og sindslidende. Opmærksomheden her handler om en nærmere afdækning af
problemernes reelle omfang og substans og kommunernes praksis og udvikling af metoder med henblik på en målretning og differentiering af
indsatsen i forhold til de forskellige målgrupper.

y

Det er en vigtig erfaring, at det i sig selv hjælper de hjemløse at få en bolig. Livskvaliteten højnes, sundhedstilstand og ernæringstilstand forbedres. De hjemløse får ofte mere kontrol over egne forhold og formår fx i
højere grad at styre deres økonomi. Hos nogle beboere reduceres både
kriminalitet og misbrug bl.a., fordi den konstante uro, der følger af en
evig kamp for at finde et sted at overnatte, og som typisk forstærker misbrug, voldsom adfærd og kriminalitet, forsvinder. Selvom mange af disse
beboere ikke kan integreres i samfundets normalitetsopfattelse med et arbejde, indtægt og parforhold, så betyder tildelingen af en bolig tilsyneladende, at deres liv normaliseres og rykker tættere på et liv blandt almindelige mennesker.
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2

Baggrund, formål og metoder

2.1

Baggrund og formål

Der foretages årligt en statistik over brugere af botilbud efter servicelovens
§ 110 (tidligere § 94-boformer) (Ankestyrelsens årsstatistik: Brugere af botilbud efter servicelovens § 94. 2005). Denne statistik angiver, hvor mange
hjemløse der bruger botilbuddene, og angiver antallet af pladser i de eksisterende boformer. Derimod foreligger der ikke statistik for, hvad kommunerne i øvrigt råder over og anvender af boliger og botilbud til hjemløse.
Med henblik på at få et overblik over boliger og botilbud til hjemløse har
Socialministeriet derfor ønsket, at der gennemføres en kortlægning af antallet af boliger og længerevarende botilbud målrettet gruppen af hjemløse
samt en undersøgelse af, i hvilken grad kommunerne vurderer at have løst
boligproblemet for gruppen af hjemløse.
Undersøgelsen skal indgå som en del af et forberedende arbejde i forbindelse med udarbejdelse af en egentlig hjemløsestrategi, der har til formål at afskaffe den ufrivillige hjemløshed i Danmark.
Boliginitiativerne retter sig mod personer, der ufrivilligt og i en længere periode ikke har haft egen bolig, og som herudover har problemer som fx misbrug, sindslidelse, ringe eller ingen arbejdsmarkedstilknytning, ringe eller
intet socialt netværk m.v.
Formålet med undersøgelsen er at få et overblik over, hvor mange boliger
og botilbud kommunerne aktuelt råder over til hjemløse, og at få den enkelte kommunes vurdering af, om der i kommunen er tilstrækkeligt med boliger og botilbud til at løse kommunens eventuelle problemer med hjemløse,
eller om der er behov for en yderligere boligpolitisk indsats. Fx behov for
“skæve boliger”, udslusningsboliger eller længerevarende botilbud til gruppen af hjemløse.
Undersøgelsens resultater skal bidrage til at styrke indsatsen mod den ufrivillige hjemløshed for så vidt angår boligdelen, og undersøgelsen er derfor
suppleret med en nærmere beskrivelse og vurdering af indsatsen i 4 kommuner. Der er tale om udvalg af 4 case-kommuner, som er karakteriseret
ved et differentieret udbud af boliger og botilbud til hjemløse. Ud over en
beskrivelse af udbuddet af boliger og botilbud er der lagt vægt på kommunernes vurdering af problemstillinger og barrierer i indsatsen i forhold til de
hjemløse.
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2.2

Begreber i undersøgelsen

2.2.1 Gruppen af hjemløse
Selv om begrebet hjemløs umiddelbart forekommer at være en entydig betegnelse for en person, der er karakteriseret ved ikke at have nogen bolig,
viser erfaringerne, at betegnelsen hjemløs dækker over meget forskellige
mennesker, der lever på kanten af og nogle gange også på kant med det
etablerede samfund.
I debatten om hjemløse anvendes ofte 2 betegnelser: nemlig hjemløs og
funktionelt hjemløs:
y hvor hjemløs set i snæver boligmæssig sammenhæng kan forstås som en
person, der ikke råder over sin egen bolig, og som bor på en § 110-boform eller på gaden,
y hvor funktionelt hjemløs er en person, der råder over egen bolig, men
som ikke formår at gøre sin bolig til et hjem, eller som af andre årsager
ikke kan/vil opholde sig der.
Bag disse 2 typer af hjemløse, hvor boligproblemet eksplicit er nævnt i betegnelsen, “gemmer” sig det faktum, at der for det første ofte er tale om
mennesker med meget komplekse sociale, psykiske og psykiatriske problemer og meget ofte misbrugsproblemer, som spiller en afgørende rolle for
deres adfærd og livsstil. Det kan være vanskeligt at afgøre om hjemløsheden er en konsekvens af de komplekse problemer, eller om problemerne er
en konsekvens af hjemløsheden. For det andet, at hjemløse også rummer
nogle af de tungeste og mest behandlingskrævende klienter i det sociale, somatiske og psykiatriske behandlingssystem. Der er ofte tale om mennesker,
som dropper ud af – ikke får adgang til – de relevante behandlingstilbud, eller som cirkulerer mellem behandlingstilbuddene, fordi de vurderes som
værende belastende, eller fordi de er bærere af flere diagnoser (de såkaldte
dobbeltdiagnosticerede).
Når talen er på hjemløse, er der snarere, end at være tale om en gruppe, tale
om forskellige individuelle personer med hver deres sociale baggrund, forskellige helbredsmæssige og psykiske problemer og forskellige misbrugsproblemer.
Undersøgelsen af boliger og botilbud til hjemløse gennemføres næsten samtidig med, at Socialforskningsinstituttet (SFI) gennemfører en anden undersøgelse: Kortlægning af hjemløshed i Danmark. SFI-undersøgelsen har primært til formål at foretage en tælling af antallet og karakteristik af hjemløse.
Med henblik på at kunne sammenholde de 2 undersøgelser opererer de begge med samme definition og afgrænsning af hjemløse. Gruppen af hjemløse
ses i en boligmæssig sammenhæng, men dog ikke kendetegnet alene ved
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fraværet af en permanent bolig. Hjemløse vil derudover ofte være karakteriseret ved at have problemer som fx misbrug, sindslidelse, ringe eller ingen
arbejdsmarkedstilknytning, ringe eller intet socialt netværk m.v.
Den anvendte definition af hjemløse i de 2 undersøgelser er: Som hjemløse
regnes personer, der ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller
værelse, men som er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor
midlertidigt og uden kontrakt hos slægtninge, venner eller bekendte. Som
hjemløse regnes også personer uden et opholdssted den kommende nat.
Desuden medtages personer, som befinder sig under Kriminalforsorgen,
psykiatriske hospitaler og behandlingsinstitutioner for stofmisbrugere eller
lignende tilbud, hvis der er tale om personer, der skal løslades eller udskrives inden for de næste 3 måneder uden at have en bolig til rådighed og
uden, at der er iværksat en boligløsning forud for udskrivningen.
2.2.2 Boliger og botilbud
De boliger og botilbud til hjemløse, som indgår i undersøgelsen er:
y Boliger efter almenboligloven (almene boliger, “skæve boliger”, udslusningsboliger) samt private og kommunale boliger.
y Boliger efter serviceloven (midlertidige botilbud, længerevarende botilbud og forsorgshjem).
Boliger efter almenboligloven
Kommunen har følgende permanente boligtyper til rådighed for hjemløse:
Almene boliger
Kommunen kan anvende sin anvisningsret til at hjælpe en person ud af
hjemløshed.
“Skæve boliger”
“Skæve boliger” blev etableret som forsøgsordning i 1999 med henblik på
at skabe økonomiske rammer for etableringen af en bred vifte af byggerier
med permanente boliger til hjemløse og særligt udsatte befolkningsgrupper,
som har svært ved at finde sig til rette eller ikke magter at bo i traditionelle
udlejningsbyggerier. Der lægges vægt på, at boligerne skal kunne rumme
beboere med en væsentlig anderledes adfærd og ofte et misbrug. Boligerne
er permanente, mindre boliger, og der er ofte tale om boligtyper, der er utraditionelle i forhold til eksisterende boligbyggeri. “Skæve boliger” er permanente boliger efter almenboligloven dvs., at lejelovens regler gælder.
Udslusningsboliger
Almene familieboliger kan udlejes som udslusningsboliger, dvs. boliger,
der er målrettet personer, som i en overgangsperiode har brug for særlige
vilkår og hjælp til at overgå fra akuttilbud og midlertidige botilbud (efter
serviceloven §§ 107 eller 110) til det almindelige lejeboligmarked, jf. § 63 i
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almenboligloven. Aftale om særlige vilkår kan maksimalt gælde i 2 år fra
lejeforholdets begyndelse. Herefter vil der være tale om fortsættelse på almindelige vilkår.
Andre boliger, hvor lejeren får en lejekontrakt, eksempelvis private udlejningsboliger, kommunalt ejede udlejningsboliger m.v.
Botilbud efter serviceloven
Gruppen af hjemløse kan visiteres til ophold i midlertidige botilbud efter §
107 i serviceloven eller til længerevarende botilbud efter § 108. Herudover
er kommunerne forpligtet til at stille midlertidige botilbud til rådighed. Tilbud efter § 110 er målrettet gruppen af hjemløse, tilbuddene efter § 107 og
§ 108 retter sig mod en bredere målgruppe. Undersøgelsen omhandler udelukkende den del af pladserne i disse, som anvendes til gruppen af hjemløse.
De midlertidige sociale boformer for hjemløse omfatter følgende:
§ 107 er en videreførelse af de hidtidige bestemmelser i serviceloven om
midlertidige kommunale botilbud i § 91 (§ 107, stk. 1) og amtskommunale
botilbud i 93, stk. 1, nr. 1 og 2 (§ 107, stk. 2). Målgruppen er personer med
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale
problemer Kommunalbestyrelsen visiterer til optagelse i midlertidige boformer efter § 107.
§ 110 er en videreførelse af § 94-forsorgshjem, herberger og beskyttede
pensionater til personer, der er hjemløse, eller som ikke kan være i den bolig, de har, med henblik på aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende
hjælp.
Herudover har gruppen af hjemløse mulighed for ophold i sociale boformer
til længerevarende ophold efter servicelovens § 108 (tidligere § 92), som
danner hjemmel for etablering af alternative plejehjem for personer, som ikke kan rummes i almindelige kommunale pleje- og botilbud på grund af deres misbrug og adfærd.

2.3

Metoder i undersøgelsen

Kortlægningen baseres på en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne.
Spørgeskema
Spørgeskemaundersøgelsen omfatter et skema, hvor alle typer af boliger og
botilbud er opregnet. I skemaet er kommunen blevet bedt om at anføre antallet af boliger og længerevarende botilbud, der stilles til rådighed for
hjemløse. Endvidere bedes kommunen anføre den gennemsnitlige botid i de
enkelte boligtyper.
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Hermed registreres det samlede udbud af boliger og botilbud til hjemløse.
Derudover indeholder spørgeskemaet en række spørgsmål, som giver en indikation af, om man i kommunerne mener, at udbuddet af bolig- og botilbud i kommunen er tilstrækkeligt til at løse boligproblemet blandt gruppen
af hjemløse. Det er åbenlyst, at besvarelserne i denne del er baseret på subjektive vurderinger.
Fremgangsmåde
Spørgeskemaet er sendt til den medarbejder i kommunen, som har ansvar
for og kendskab til området boliger og botilbud til socialt udsatte (herunder
hjemløse). Det kan være forskelligt, hvem det er, og hvilken forvaltning
vedkommende er placeret i, i de enkelte kommuner.
Der er taget kontakt til kommunerne med henblik på at finde ud af, hvem
der er ansvarlig og har kendskab til området og for at få vedkommendes email og telefonnummer. Efter et orienteringsbrev om undersøgelsen, er der
fremsendt en e-mail med et link til et elektronisk spørgeskema. Et spørgeskema med såvel lukkede som åbne spørgsmål og med spørgsmål af såvel
objektiv som subjektiv karakter.
Kendskabet til forholdene på hjemløseområdet er forskelligt fra kommune
til kommune. For det første er der forskellig praksis i kommunerne med
hensyn til overblik over og registrering af, hvad der eksisterer af boliger og
botilbud til hjemløse. Der er kommuner, hvor der ikke eksisterer viden om,
hvad der er af botilbud til hjemløse. For det andet er området påvirket af
kommunalreformen. Generelt er området botilbud til særligt udsatte herunder hjemløse som myndighedsområde nyt for kommunerne, og derudover
har en del af de nye kommuner endnu ikke et samlet overblik over boliger
og botilbud til hjemløse.
Ved gennemgangen af besvarelserne er der kommuner, hvor der har været
behov for afklaring, supplering og uddybning af besvarelserne. Der er derfor foretaget opfølgende telefonisk opkald til medarbejderen i kommunen
med henblik på at få afklaret forholdene i kommunen. Da en række kommuner først har indsendt deres spørgeskema meget sent, er disse kommuner ikke blevet ringet op efterfølgende. Der er 92 kommuner, som har svaret.
I opgørelsen af boliger og botilbud er denne udgave af undersøgelsen altså
omfattet af 92 kommuner, og 6 kommuner mangler.
For at undersøge mønster og sammenhænge i besvarelserne er kommunerne
blevet inddelt efter urbanisering, idet hjemløseproblematikken i høj grad er
knyttet til byområder.
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Den første kategori omfatter Københavns Kommune. Den anden kategori
omfatter Københavns omegnskommuner. Kommunerne i denne gruppe inddeles dermed ikke efter størrelse, men efter deres geografiske placering i
forhold til København, der spiller en særlig rolle i forhold til de hjemløse.
Den tredje gruppe omfatter de 4 største bykommuner i provinsen – Århus,
Ålborg, Odense og Esbjerg.
De 2 sidste grupper omfatter provinsen: Provinskommunerne er opdelt efter
størrelse af den største by. Den ene gruppe omfatter kommuner, hvor største
by har mere end 20.000 indbyggere og benævnt – kommuner med mellemstore byområder. Provinskommuner, hvor største by har mindre end 20.000
indbyggere, bliver benævnt kommuner med mindre byområder.
Ud over urbanisering er der foretaget en inddeling af kommunerne efter
indbyggertal.
Case-undersøgelsen
For at uddybe problemstillinger baseret på det kvantitative datamateriale er
der foretaget en nærmere beskrivelse af udbuddet af boliger og botilbud til
hjemløse i 4 kommuner. Dette er sket efter besøg i kommunerne, interview
med en række nøglepersoner på området i de udvalgte kommuner og gennemlæsning af tilsendt materiale fra kommunerne. Nøglepersonerne har
først og fremmest omfattet ansatte i de kommunale forvaltninger og primært inden for socialområdet. Dernæst har der været interview med ledende
medarbejdere af botilbud.
De 4 udvalgte kommuner har alle til fælles, at de har et differentieret udbud
af boliger og botilbud til gruppen af hjemløse. Ved udvælgelsen af de 4
kommuner har det været tilstræbt af opnå en geografisk spredning og udvælge kommuner med forskellig størrelse. De 4 største byer er alle karakteriseret ved et differentieret udbud af boliger og botilbud og kunne som sådan være udvalgt til case-undersøgelsen. Da hjemløseproblematikken opfattes som værende anderledes i de store byer til forskel fra resten af landet,
har det været et ønske at udvælge kommuner med mellemstore byområder
med henblik på at viderebringe deres erfaringer.
De 4 kommuner, der er udvalgt, er: Guldborgsund Kommune, Svendborg
Kommune, Viborg Kommune og Aalborg Kommune.
Besøgene i de udvalgte kommuner har indbefattet fremvisninger af de enkelte boliger og botilbud, og det har der været muligt at stille spørgsmål til
de beboere, der har været til stede under besøgene.
I Guldborgsund Kommune blev der foretaget interview med en konsulent
og en teamleder fra Kvalitet- og udviklingsteamet samt konstitueret forstander på Den sociale virksomhed Saxenhøj.
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I Svendborg Kommune blev der foretaget interview med en fuldmægtig fra
staben i socialafdelingen, chefen for socialafdelingen, forstanderen fra Forsorgscenter Sydfyn samt en fuldmægtig fra sekretariatet i direktørområdet:
Social og sundhed.
I Viborg Kommune blev der foretaget interview med socialchefen, en afdelingsleder fra Den sociale Indsats og viceforstanderen på Forsorgshjemmet
Vibohøj.
I Aalborg Kommune blev der foretaget interview med en leder og en konsulent fra Brobyggerselskabet De Udstødte, en ledende medarbejder fra Opgangsfællesskabet Suensonsgade, en medarbejder fra Kirkens Korshærs
Skurby og en medarbejder fra Bo & Gadeteamet.
Vægtningen i beskrivelserne af de 4 kommuners tilbud og arbejdet med
målgruppen er præget af den vægtning, de interviewede nøglepersoner havde i deres beskrivelse af kommunens indsats – og af de besøgte tilbud.
De 4 case-beskrivelser er udarbejdet i en periode kort efter kommunalreformen, som i alle 4 kommuner har ført til om- og sammenlægninger af indsatsen over for de ufrivilligt hjemløse. Case-beskrivelserne er derfor udarbejdet i en periode, hvor kommunerne arbejder på at skabe overblik over hjemløseproblemets omfang og karakter, og hvor arbejdet med at udvikle og integrere indsatsen til en mere sammenhængende indsats og strategi først netop er påbegyndt.
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3

Hvad har kommunerne af boliger og
botilbud til hjemløse?

Det at være hjemløs betyder for nogen at bo på “gaden”. Det er dog meget
få. En meget stor del af gruppen af hjemløse bor midlertidigt på et forsorgshjem eller herberg, som er deres midlertidige og i nogle tilfælde længerevarende bolig eller “hjem”.
Der er en del af dem, der bor på forsorgshjem eller herberger, som med tiden får en bolig i kommunale boliger eller i de almene boliger. Er der tale
om hjemløse med en sindslidelse og/eller et stort misbrug, er der mulighed
for at tilbyde en længerevarende bolig i døgntilbud.
I overgangen fra forsorgshjem eller herberg eller længerevarende botilbud
til bolig er der en række kommuner, som har udslusningsboliger, dvs. boliger, hvor man tilvendes at bo for sig selv, men med støtte.
Inden for de seneste år er der hjemløse, som er blevet tilbudt en bolig i alternative boliger – “skæve huse”, som er boliger i henhold til almenboligloven. Der er tale om selvstændige boliger, men for de fleste alternative boliger er der tilknyttet en social vicevært.
For at få et overblik over boliger og botilbud til hjemløse har vi spurgt kommunerne, hvad de har af boliger og botilbud til hjemløse.
Vi har spurgt, hvad de råder over eller har af boliger efter almenloven dvs.
almene boliger og “skæve boliger” samt kommunale boliger og private udlejningsboliger. Derudover har vi spurgt til, hvad de har af botilbud ifølge
lov om social service – både midlertidige og længerevarende botilbud.

3.1

Kommunernes boliger og botilbud til hjemløse

De fleste kommuner har en anvisningsret til almene boliger, som de kan anvende i forhold til borgere, som står uden en bolig. I den forstand kan man
sige, at kommunerne råder over et antal boliger, som de i princippet kunne
anvise til hjemløse.
Det er der også kommuner, der gør, men der er også mange kommuner,
hvor man godt nok anvender dem til borgere, der står uden bolig fx ved
skilsmisse, men hvor man ikke tilbyder boliger til hjemløse, fordi det ikke
skønnes at være en hensigtsmæssig bolig. Der er kommuner, hvor man har
lavet aftaler med boligforeninger om at kunne rumme hjemløse, og hvor
kommunen garanterer indskud og rengøring af boligen.

21

I relation til antallet af almene boliger er der ikke mange hjemløse, som
umiddelbart bliver anvist boliger i de almene boliger. Set over en længere
tidsperiode er der sikkert tidligere hjemløse, som har fået en bolig i den almene sektor. Det sidste har kommunerne ikke kunnet opgøre eller skønne.
Tabel 3.1: Antallet af kommuner med boliger og botilbud til hjemløse samt antal
boliger/pladser. 2007
Ingen
boliger til
hjemløse

Har boliger
til hjemløse

Uoplyst

I alt

Antal boliger/
pladser

Almene boliger................

78

12

2

92

354

Skæve boliger.................

71

19

2

92

247

Udslusningsboliger .........

82

8

2

92

90

Private ............................

85

5

2

92

147

Kommunale ....................

65

25

2

92

936

§ 107 – midlertidig ..........

74

16

2

92

397

§ 108 – længerevarende

79

11

2

92

98

§ 110 – forsorgshjem......

59

31

2

92

1.594

I alt ..................................

38

52

2

92

3.863

Anmærkning: “Almene boliger” dækker over antallet af almenboliger, som kommunerne
råder over til hjemløse.

Som det fremgår af tabel 3.1, er der 12 kommuner, som anviser hjemløse til
almene boliger, og tilsammen er der tale om 354 boliger. Denne registrering
omfatter altså alene rådighed af boliger, som anvendes til hjemløse. Antallet
af boliger, som kommunerne har anvisningsret til, indgår ikke, selvom denne anvisningsret anvendes i tilfælde af borgere, som ikke har en bolig fx
ved skilsmisse.
Med hensyn til “skæve boliger” viser tabellen, at der er 19 kommuner, som
angiver, at de råder over “skæve boliger”, og tilsammen angiver kommunerne det til 247 boliger.
Der er få kommuner, som har udslusningsboliger, og som anvender private
udlejningslejligheder til hjemløse.
Derimod er der flere kommuner, som anvender de kommunale boliger til de
hjemløse. Det gør 25 kommuner – svarende til 936 boliger.
Hvad angår forsorgshjem, er der 31 kommuner – ud af de 92 svarkommuner
– som angiver, at de råder over forsorgshjemspladser. Det samlede antal er
opgjort til 1.594 pladser. Dette antal er mindre end det officielle antal pladser for § 110 (tidligere § 94-boformer.), som er opgivet i Ankestyrelsens
årsstatistik: Brugere af botilbud efter servicelovens § 94 fra 2005.
Når tallet er mindre, skyldes det for det første, at der er en del kommuner,
som har underrapporteret i forhold til de faktiske pladser jf. boliger og bo-
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former (Ankestyrelsens årsstatistik: Brugere af botilbud efter servicelovens
§ 94. 2005) (190 pladser for lidt). For det andet indgår kun opgørelser for
de forsorgshjem, som er hjemtaget af kommunerne og ikke de forsorgshjem, som er overgået til regionen eller staten. Det drejer sig om 420 pladser. For det tredje indeholder Ankestyrelsens statistik § 110-boformer, som
ikke indgår i den foreliggende undersøgelse fx krisecentre.
Ser vi samlet på kommunerne, er der 52 kommuner, som har boliger og botilbud til hjemløse og repræsenterer boliger/pladser, som de har angivet opgjort til 3.863 boliger/pladser.
Der er 38 kommuner, som ikke har nogen boliger og botilbud til hjemløse.
Det er typisk kommuner, som ikke selv opfatter, at de har et hjemløseproblem, eller der er tale om kommuner, som sender hjemløse til nærmeste forsorgshjem.
Der er en række kommuner, som siger, at de ikke har nogen særlige boliger
eller botilbud til hjemløse, men at kommunen har anvisningsret til 25 % af
de almene boliger, og at borgere bliver skrevet op på boliglisten og får anvist en bolig. Nogle steder meget hurtigt, fordi der er tilstrækkelige boliger.
Endelig er der kommuner, der svarer, at der ikke er noget problem, fordi de
har et tilstrækkeligt antal boliger, og derfor er der ingen, som står uden bolig.

3.2

Boliger og botilbud i kommunerne fordelt efter
urbanisering og indbyggertal

Ser vi på kommuner efter urbanisering, viser det sig, at der er en del kommuner i Københavnsområdet, som ikke har nogen boliger eller botilbud til
de hjemløse.
Det kan hænge sammen med, at Københavns Kommune som magnet tager
sig af de hjemløse, eller at kommunerne henviser til tidligere amtslige tilbud, som nu er beliggende i beliggenhedskommunen.
Langt over halvdelen af kommuner med mindre byområder har ingen boliger eller botilbud til de hjemløse. Der er typisk tale om kommuner, som ikke har hjemløse, eller som henviser til det nærmeste forsorgshjem.
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Tabel 3.2: Andelen af kommuner med boliger og botilbud til hjemløse. Kommuner
inddelt efter urbanisering og indbyggertal. 2007
Ingen
boliger

Har
boliger

Uoplyst

I alt

Antal

Københavns Kommune......

-

100 %

-

100 %

1

Københavnsområdet ..........

45 %

45 %

10 %

100 %

20

4 store byområder ..............

-

100 %

-

100 %

4

Mellemstore byområder......

9%

91 %

-

100 %

22

Små byområder ..................

60 %

40 %

-

100 %

45

70.000 og derover ..............

6%

94 %

-

100 %

17

50-70.000 ...........................

24 %

76 %

-

100 %

17

30-50.000 ...........................

49 %

46 %

5%

100 %

37

Under 30.000......................

71 %

29 %

-

100 %

21

Hele landet .........................

41 %

57 %

2%

100 %

92

Urbanisering:

Indbyggertal:

Anmærkning: De 4 store byområder omfatter Århus, Aalborg, Odense og Esbjerg. Mellemstore byområder omfatter kommuner i provinsen, hvor største by har mere end 20.000
indbyggere. Mindre byområder omfatter kommuner i provinsen, hvor største by har mindre end 20.000 indbyggere. Se kommuner fordelt efter urbanisering og indbyggertal i bilag 2

Derimod fremgår det, at kommuner karakteriseret ved store byområder og
mellemstore byområder stort set alle har boliger eller botilbud til de hjemløse.
Ser vi på kommunerne i forhold til indbyggertal, er der tale om et meget
klart mønster. Stort set alle de store kommuner har boliger og botilbud til de
hjemløse, mens der blandt de større kommuner er 76 %, som har boliger og
botilbud til hjemløse. Blandt de mindre kommuner, er det stort set halvdelen, der har boliger og botilbud, mens det blandt de mindste kommuner er
ca. 30 % af kommunerne, der har tilbud til de hjemløse.

3.3

Variationen af boliger og botilbud

Ud over antallet af boliger og botilbud er det af interesse at se på variationen i tilbud. Hjemløse er meget forskellige, og der er derfor behov for en
bred vifte af tilbud til de hjemløse, hvis man skal efterkomme de hjemløses
forskellige boligbehov.
Ser vi på variationen, finder vi, at der blandt de kommuner, som har boliger
og botilbud, er 21 kommuner, som alene har anført et tilbud. Der er typisk
tale om forsorgshjem eller kommunale boliger.
Der er 12 kommuner, som har 2 tilbud til de hjemløse, typisk forsorgshjem,
kommunale boliger eller “skæve boliger”.

24

Endelig er der 18 kommuner, som har 3 eller flere tilbud til de hjemløse.
Der er typisk tale om de større kommuner, og hvor de største kommuner
København, Århus, Ålborg og Odense er repræsenteret blandt disse kommuner.
Derudover er der blandt kommuner med 4 tilbud og derover tale om kommuner som Kolding. Randers, Svendborg, Viborg, Helsingør, Haderslev og
Guldborgsund Kommuner.
Tabel 3.3: Kommuner opdelt efter antal boliger og botilbud
Procent

Antal

Ingen tilbud.........................................

41 %

38

1 tilbud................................................

24 %

22

2 tilbud................................................

13 %

12

3 tilbud................................................

7%

6

4 tilbud................................................

5%

5

5 tilbud................................................

3%

3

6 tilbud................................................

3%

3

7 tilbud................................................

-

-

8 tilbud................................................

1%

1

Uoplyst ...............................................

2%

2

I alt......................................................

99 %
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Ser vi på variationen i tilbud i forhold til urbanisering, fremgår det, at der er
en overvægt af kommuner med stor variation blandt de store byområder og
mellemstore byområder. Der er dog en stor del af kommunerne med mellemstore byområder, som kun har et tilbud (32 %). Blandt de store byområder har alle kommuner 3 eller flere tilbud.
Hvad angår kommunerne i Københavnsområdet, er der 45 %, som ikke har
nogen boliger eller botilbud til de hjemløse, og de kommuner, som har botilbud, er karakteriseret ved at have mellem 1 til 3 tilbud.
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Tabel 3.4: Kommuner opdelt efter antal boliger og botilbud. Særskilt efter kommuner opdelt efter urbanisering. 2007
Københavns
Kommune

Københavnsområdet

4 store
byområder

Mellemstore
byområder

Mindre
byområder

Hele landet

Ingen tilbud ....

-

45 %

-

9%

60 %

41 %

1 tilbud ...........

-

20 %

-

32 %

24 %

24 %

2 tilbud ...........

-

15 %

-

14 %

13 %

13 %

3 tilbud ...........

-

10 %

25 %

14 %

-

7%

4 tilbud ...........

-

-

25 %

18 %

-

5%

5 tilbud ...........

100 %

-

-

9%

-

3%

6 tilbud ...........

-

-

50 %

-

2%

3%

7 tilbud ...........

-

-

-

-

-

-

8 tilbud ...........

-

-

-

4%

2%

1%

Uoplyst...........

-

10 %

-

-

-

2%

I alt .................

100 %

100 %

100 %

100 %

101 %

99 %

Antal
kommuner......

1

20

4

22

45
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Derimod er der blandt kommuner med mindre byområder mindre end 20 %,
som har 2 eller flere tilbud.
Den store del – 60 % – af kommunerne karakteriseret ved mindre byområder har ingen boliger og botilbud til de hjemløse, og 22 % har et tilbud.

3.4

Den aktuelle benyttelse af boliger/botilbud til
hjemløse

Ud over en opgørelse af boliger/botilbud til rådighed for hjemløse er kommunerne blevet spurgt til den aktuelle benyttelse af boliger/pladser pr. 1. februar 2007.
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Nedenfor ses det aktuelle billede.
Tabel 3.5: Antallet af kommuner, der pr. 1. februar 2007 benytter boliger og botilbud
til hjemløse samt antal af boliger/pladser pr. 1. februar 2007

Benytter

Benytter
men kender
ikke tallet

Uoplyst

I alt

Antal
pladser

72

12

4

4

92

271

65

19

4

4

92

238

Benytter
ikke
Almene boliger .................
Skæve boliger ..................
Udslusningsboliger...........

76

8

4

4

92

78

Private ..............................

79

5

4

4

92

138

Kommunale ......................

68

16

4

4

92

174

§ 107 – midlertidig............

70

14

4

4

92

97

§ 108 – længerevarende ..

73

11

4

4

92

86

§ 110 – forsorgshjem .......

50

32

4

4

92

1.457

I alt....................................
31
53
4
4
92
2.539
Anmærkning: “Almene boliger” dækker over antallet af almenboliger, som kommunerne
råder over til hjemløse.

Som det fremgår, er der 53 kommuner, der benytter boliger og botillbud,
Der er 4 kommuner, som benytter, men ikke kender tallet. Når der er flere
kommuner, som anvender tilbud, end der er kommuner, som har botilbud,
er det fordi, der er kommuner, som aktuelt benytter tilbud i andre kommuner fx forsorgshjem. Der er 4 kommuner, som er uoplyst omkring den aktuelle situation.
Antallet af boliger/pladser, der benyttes, er 2.539.
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4

Har kommunen en bestemt procedure?

4.1

Procedure ved anvisning af boliger og botilbud

Der er ikke direkte visitation til de forskellige boliger og botilbud til hjemløse. Fx hvad angår § 110-boformer – forsorgshjem – kan personer selv
henvende sig omkring deres boligbehov – henvisning behøves ikke. Derimod er der knyttet en visitation til længerevarende botilbud (§ 108) og
midlertidige botilbud (§ 107).
I forbindelse med undersøgelsen af behovet for boliger og botilbud har vi
spurgt kommunerne, om de har en bestemt procedure ved anvisning af boliger og botilbud til hjemløse.
Der er næsten to tredjedele af kommunerne, som svarer ja til, at de har en
procedure, mens en tredjedel svarer nej til dette spørgsmål.
Tabel 4.1: Antallet af kommuner, som har en procedure ved hjemløshed?
Antal

Procent

Nej – ingen procedure ...............

32

35 %

Ja – har procedure .....................

56

61 %

Uoplyst .......................................

4

4%

I alt..............................................

92

100 %

For de kommuner, som har svaret ja, har vi spurgt til proceduren. Det mest
almindelige er, at borgere, som er hjemløse/boligløse, bliver skrevet op på
en akut boligliste og midlertidigt hjælpes ved henvisning til forsorgshjem.
Nedenfor angives forskellige versioner af proceduren, som er dækkende for
den helt overvejende del af kommunerne.
- Boligløse med et aktuelt boligbehov kan blive skrevet op i kommunens borgerservice. Hvis der foreligger andre problemer end hjemløshed, er borgeren i kontakt med en rådgiver, som udarbejder en
social boligindstilling til kommunens boliganvisning.
- Borgere henvises til forsorgshjem i anden kommune, såfremt der ikke kan findes anden løsning.
- Borgeren indkaldes til råd og vejledning. Der lægges en plan, og
hvis boligproblemet er akut, skaffes plads på forsorgshjem eller anden løsning findes. Desuden opskrives borgerne på kommunens akutliste.
- Borgeren opskrives på akutboliglisten og hjælpes midlertidigt til at
finde et herberg/hotel o.l.
- Borgeren skrives på en akut boligliste efter visitation.
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Der er kommuner, der peger på, at de først starter med en samtale og derefter finder ud af, hvad boligbehovet er, og hvilke muligheder der er:
- Borgeren tilbydes en samtale med en sagsbehandler, som yder råd
og vejledning, og som evt. skriver borgeren op til en bolig i kommunen, såfremt det ønskes. Boligen skaffes via de almene boligforeninger.
- Der foretages en udredende samtale, hvorefter behov vurderes og
tilbud gives.

4.2

Botilbud til forskellige typer af boligløse/hjemløse

Ud over den konkrete procedure er kommunerne blevet bedt om at angive,
hvad det er for boliger eller botilbud, de vil tilbyde forskellige typer af borgere, som er boligløse/hjemløse. Der er konkret spurgt til 4 forskellige typer: en enlig misbruger, en enlig sindslidende, en enlig uden netværk, og en
enlig mor med 2 børn.
Det fremgår af kommunernes svar, at der er forskellige måder at angribe
problemerne an på i forhold til de forskellige typer.
Borgere som enlige mødre med 2 børn vil helt typisk blive tilbudt en almen
bolig, og hvis dette ikke kan lade sig gøre akut, vil vedkommende typisk
blive tilbudt hotel/pensionat. I 33 % af kommunerne benytter man muligheden for hotel/pensionat til denne gruppe.
En enlig misbruger vil derimod typisk blive henvist til nærmeste forsorgshjem. I over halvdelen af kommunerne vil der også være tale om at tilbyde
almen bolig.
Hvad angår enlige sindslidende og enlige uden netværk, er der ikke så markante forskelle. De vil typisk blive tilbudt en almen bolig, og for enlige
sindslidende typisk dernæst et botilbud efter lov om social service – hvor en
enlig uden netværk i højere grad vil blive tilbudt forsorgshjem.
Tabel 4.2: Procentdel af kommunerne, der henviser til forskellige boligtyper. Særskilt for forskellige familietyper af hjemløse/boligløse. Kommunerne har kunnet
angivet flere svar. Opgjort ekskl. uoplyste
Enlig misbruger

Enlig sindslidende

Enlig uden
netværk

Enlig mor med
2 børn

Almen bolig .............................

63 %

71 %

76 %

85 %

§ 107 – midlertidig ..................

39 %

56 %

15 %

6%

§ 108 – længerevarende.........

22 %

38 %

11 %

3%

§ 110 – forsorgshjem ..............

84 %

47 %

57 %

8%

Hotel .......................................

22 %

22 %

28 %

37 %

Andet ......................................

23 %

23 %

29 %

34 %

Anmærkning: Andet omfatter campingvogn, vandrehjem m.m.
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4.3

Hotel/pensionat som akut botilbud

Der er en række kommuner, som svarer, at de i forhold til de konkrete borgertyper anvender hotel/pensionat som en mulighed, hvis borgere står akut
og mangler en bolig. Vi har spurgt kommunerne konkret, hvor mange der er
blevet henvist til hotel/pensionat inden for det sidste år.
Der er 28 kommuner (30 %), som har svaret, at de har anvendt denne mulighed. 20 kommuner har angivet, at det drejer sig om ca. 66 borgere, mens
8 kommuner ikke har oplyst antallet.
28 kommuner har svaret, at de ikke har benyttet denne mulighed.
En relativ stor andel – 36 kommuner – er uoplyst. I kommentarerne er der
en række kommuner, som svarer, at der ikke føres statistik over “hotelovernatninger”, og andre kommuner svarer, at oplysningerne p.t. ikke er til rådighed. Endelig er der kommuner, som svarer, at det kun bliver benyttet i
helt specielle situationer og kun meget kortvarigt.
Ser vi på, hvilke kommuner der anvender denne mulighed, er det typisk
københavnske omegnskommuner samt kommuner karakteriseret ved mellemstore og mindre byområder. De store byområder anvender slet ikke denne mulighed, hvilket formentlig hænger sammen med, at de har tilstrækkeligt med botilbud.
Ser vi på kommunerne efter størrelse af indbyggertal, er der en klar overvægt af kommuner med indbyggertal på mellem 30-50.000, som anvender
henvisningen til hotel/pensionat (41 %). Men tabellen viser, at det stort set
er en fjerdedel af de øvrige kommuner uafhængigt af indbyggertal, der benytter sig af muligheden for henvisning til hotel/pensionat.
Tabel 4.3: Procentdel af kommuner, der har henvist hjemløse til hotel/pensionat.
Kommuner inddelt efter urbanisering og indbyggertal. 2007
Procentdel

Antal kommuner

Københavns Kommune.....................................

0%

1

Urbanisering:
Københavnsområdet.........................................

45 %

20

Store bykommuner............................................

-

4

Mellemstore bykommuner.................................

27 %

22

Mindre bykommuner .........................................

29 %

45

70.000 og derover .............................................

24 %

17

50-70.000 ..........................................................

24 %

17

30-50.000 ..........................................................

41 %

37

Under 30.000.....................................................

24 %

21

Hele landet ........................................................

30 %

92

Indbyggertal:

Anmærkning: Se tabel 3.2
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5

Hvordan viser behovet sig for yderligere
boliger og botilbud til de hjemløse?

Det kan være vanskeligt for kommunerne at sige noget præcist om behovet
for yderligere boliger eller botilbud til hjemløse. Der føres ikke direkte statistik over antallet af hjemløse, og der føres heller ikke statisk over, hvor
mange der ikke opnår en bolig. Sagsbehandlerne behandler de enkelte sager, men følger dem sjældent efterfølgende, og det vil sige, at når de hjemløse er henvist til andet sted, ved man ofte ikke, hvordan situationen ender.
Der handles på problemerne, og det kan også være godt nok, men netop i
forhold til hjemløse, hvor der er mange tilbagefald og usikkerhed omkring
deres situation, er det meget nødvendigt med opfølgning. Den manglende
opfølgning hænger sammen med det organisatoriske myndighedsansvar,
hvor gruppen af hjemløse netop omkring deres boligsituation har stået i en
dobbeltrolle mellem den enkelte kommune og amtet. Med kommunalreformen, hvor det er kommunen alene, der er myndighed, kan man se nogle
muligheder for, at kommunerne får et bedre overblik over hjemløsesituationen og boligsituationen for de hjemsløse.
For at få et billede af behovet for yderligere boliger har vi spurgt ind til en
række problemstillinger vedrørende hjemløse og boliger og botilbud. Det
gælder for det første, hvor mange hjemløse borgere kommunen ikke har
kunnet skaffe bolig til. For det andet, hvor mange hjemløse der er i midlertidige tilbud, og som har ønske om og er parate til en bolig, der ikke kan
skaffes en bolig eller længerevarende botilbud til. For det tredje er der
spurgt til barrierer for, at hjemløse, som gerne vil og kan bo i egen bolig, ikke kan fx på grund af økonomiske forhold.

5.1

Hvor mange hjemløse har kommunen ikke kunnet
skaffe en bolig?

Der er 25 kommuner (27 %), som svarer, at de har haft hjemløse, som de
ikke har kunnet skaffe en bolig eller et længerevarende boligtilbud inden for
det seneste år. En række kommuner har angivet antal personer. Samlet er
der tale om 299 borgere inden for det sidste år.
Der er 46 kommuner (knap 50 %), som svarer, at de ikke har haft problemer
med at skaffe boliger til de hjemløse.
Der er 17 kommuner, som ikke har angivet noget tal, men i kommentarerne
til spørgsmålet har de angivet, at “der foreligger ikke oplysninger” eller
“der føres ikke registrering/statistik”, og at det derfor ikke har været muligt
at angive noget antal. Derudover er der 4 kommuner, som er uoplyst
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For de kommuner, som positivt angiver, at de ikke har kunnet skaffe boliger
til de hjemløse, er det formodningen, at de hjemløse typisk er blevet henvist
til det nærmeste forsorgshjem eller til andre forsorgshjem.
Ser vi på, hvilke kommuner der typisk ikke har kunnet skaffe boliger, fremgår det af tabellen, at det er blandt kommuner i Københavnsområdet, hvor
35 % af kommunerne ikke har kunnet skaffe boliger. I kommuner med mellemstore byområder og de mindre byområder er det henholdsvis 27 % og 24
% af kommunerne, der ikke har kunnet skaffe en bolig til de hjemløse. Derimod er der ingen af de store byområder, som ikke har kunnet skaffe boliger
– sandsynligvis fordi de har tilstrækkeligt med akutte botilbud.
Ser vi på kommunerne efter indbyggertal, fremgår det, at der er en overvægt af de mindre kommuner, som ikke har kunnet skaffe en bolig eller et
længerevarende boltilbud.
Tabel 5.1: Andelen af kommuner, som ikke har kunnet skaffe boliger til hjemløse.
Kommuner inddelt efter urbanisering og indbyggertal. 2007
Har ikke
kunnet
skaffe
boliger

Har kunnet skaffe
boliger

Ved ikke

Uoplyst

I alt

Antal

Københavns Kommune...

100 %

-

-

-

100 %

1

Københavnsområdet .......

35 %

25 %

20 %

20 %

100 %

20

4 store byområder ...........

0%

75 %

25 %

-

100 %

4

Mellemstore byområder...

27 %

59 %

14 %

-

100 %

22

Mindre byområder ...........

24 %

56 %

18 %

2%

100 %

45

70.000 og derover ...........

18 %

70 %

12 %

-

100 %

17

50-70.000 ........................

29 %

42 %

29 %

-

100 %

17

30-50.000 ........................

27 %

43 %

19 %

11 %

100 %

37

Under 30.000...................

33 %

52 %

10 %

5%

100 %

21

Hele landet ......................

27 %

50 %

17 %

5%

100 %
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Urbanisering:

Indbyggertal:

Anmærkning: Se tabel 3.2 i kapitel 3

5.2

Afvist fra forsorgshjem

De fleste forsorgshjem (§ 110-boformer) er med kommunalreformen overgået til beliggenhedskommunen.
For disse kommuner er der tale om en ny situation. For de øvrige kommuner i de pågældende tidligere amter vil der højst sandsynligt være tale om,
at de vil blive ved med at henvise hjemløse til det nærmest beliggende forsorgshjem, hvis de ikke har botilbud med akutovernatning.
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For at få et indtryk af kapaciteten har vi spurgt kommunerne, hvor mange af
kommunens hjemløse, som kommunen har henvist til et forsorgshjem, og
som inden for det seneste år er blevet afvist på grund af pladsmangel. Der er
konkret spurgt til borgere, som “er blevet afvist på grund af pladsmangel
eller andre grunde”.
Der er 42 kommuner, som svarer, at de ikke har oplevet en sådan situation.
Opgørelsen viser imidlertid, at der er 24 kommuner, som svarer bekræftende på, at der er borgere, som er blevet afvist på forsorgshjem på grund af
pladsmangel eller andre grunde. For disse kommuner drejer det sig om et
opgjort tal på i alt 722 “afviste”.
Hvorvidt der er tale om, at den enkelte er blevet henvist til “gaden”, vides
ikke, men normalt vil et forsorgshjem ved pladsmangel henvise til et andet
forsorgshjem eller anden mulighed.
Når der her anvendes betegnelsen “afviste”, er det fordi, det er uklart, om
der er tale om personer eller henvendelser. Normalt opgøres § 110-boformer-afviste i antal henvendelser. En række kommuner bekræfter, at der er
tale om personer. Der er dog kommuner, som siger, at der er tale om henvendelser, og man ikke kan opgøre, om der er tale om gengangere. Det har
ikke været muligt at omsætte tallene for afviste til personer for alle kommuner. Så tallet 722 afviste kan ikke tages som udtryk for personer.
En anden problemstilling er, om der alene er tale om afviste fra kommunen
eller fra det nærmeste forsorgshjem. Opgørelsen er formentlig fremkommet
ved, at kommunen har ringet til forsorgshjemmet og spurgt, hvor mange der
er blevet afvist inden for det seneste år. På den måde omfatter antallet såvel
kommunens borgere som andre borgere. Det har ikke været muligt at udskille de afviste efter kommune.
Der er 22 kommuner, som har svaret ’ved ikke’ til spørgsmålet. Derudover
er der uoplyst besvarelse for 4 kommuner.
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Tabel 5.2: Andelen af kommuner, hvor personer/hjemløse er blevet afvist på forsorgshjemmet (§ 110-boformen) på grund af manglende pladser. Kommuner inddelt efter urbanisering og indbyggertal. 2007
Borgere
som er
blevet
afvist

Har ikke
fået
borgere
afvist

Ved ikke

Uoplyst

I alt

Antal

Københavns Kommune...

-

100 %

-

-

100 %

1

Københavnsområdet .......

20 %

50 %

25 %

5%

100 %

20

4 store byområder ...........

0%

75 %

25 %

0%

100 %

4

Mellemstore byområder...

50 %

32 %

14 %

5%

100 %

22

Mindre byområder ...........

20 %

47 %

29 %

4%

100 %

45

70.000 og derover ...........

53 %

29 %

12 %

6%

100 %

17

50-70.000 ........................

35 %

35 %

30 %

-

100 %

17

30-50.000 ........................

19 %

43 %

30 %

8%

100 %

37

Under 30.000...................

10 %

71 %

19 %

-

100 %

21

Hele landet ......................

26 %

46 %

24 %

4%

100 %
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Urbanisering:

Indbyggertal:

Anmærkning: Se tabel 3.2 i kapitel 3

Det er især kommunerne med mellemstore byområder, der har oplevet, at
borgere er blevet afvist fra forsorgshjem på grund af pladsmangel, mens det
slet ikke er forekommet i de 5 store bykommuner. Det er imidlertid værd at
bemærke, at der er mange kommuner, som svarer ’ved ikke’ eller er uoplyst.
Set i forhold til kommuner efter indbyggertal, er der en klar overvægt
blandt kommuner med 70.000 indbyggere og derover.

5.3

Barrierer for flytning fra forsorgshjem

Det er velkendt fra tidligere undersøgelser af hjemløse, at der er hjemløse,
som bor på forsorgshjem, som godt kunne ønske sig en egen bolig, og godt
ville kunne klare en egen bolig, men som stadig bor på forsorgshjem, fordi
kommunen mangler en passende bolig eller et længerevarende botilbud.
Der er 18 kommuner, som angiver, at de har borgere/beboere i midlertidige
tilbud (§ 110 og § 107), som er parate til at flytte, men som ikke kan flytte,
fordi der mangler passende boliger eller længerevarende botilbud. I de 18
kommuner drejer det sig for øjeblikket om kendskab til 114 personer, som
bor på forsorgshjem.
Der er 51 kommuner, som for øjeblikket ikke er i den situation, at de har
borgere/beboere, som er på forsorgshjem, fordi der mangler passende boliger. Der har i de seneste år været fokus på, at beboerne på forsorgshjemme36

ne “ikke sander til” bl.a. gennem muligheden for “skæve boliger”. Det er
opfattelsen, at det har betydet en del for problemstillingen mange steder.
Tabel 5.3: Andelen af kommuner, hvor personer ikke kan flytte fra midlertidige boliger (forsorgshjem), fordi der mangler passende bolig. Kommuner inddelt efter
urbanisering og indbyggertal. 2007
Borgere
som er
fastholdt
(ikke kan
flytte)

Borgere
som ikke
er fastholdt

Ved ikke

Uoplyst

I alt

Antal

Københavns Kommune...

-

100 %

-

-

100 %

1

Københavnsområdet.......

20 %

55 %

15 %

10 %

100 %

20

4 store byområder ...........

75 %

25 %

0%

0%

100 %

4

Mellemstore byområder ..

27 %

46 %

27 %

0%

100 %

22

Mindre byområder ...........

11 %

62 %

22 %

4%

100 %

45

70.000 og derover ...........

41 %

35 %

24 %

-

100 %

17

50-70.000 ........................

41 %

35 %

24 %

-

100 %

17

30-50.000 ........................

8%

57 %

24 %

11 %

100 %

37

Under 30.000...................

5%

86 %

9%

-

100 %

21

Hele landet ......................

20 %

55 %

21 %

4%

100 %
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Urbanisering:

Indbyggertal:

Anmærkning: Se tabel 3.2 i kapitel 3

Det er primært blandt de store byområder, der er rapporteret om hjemløse,
som ikke kan flytte, fordi der mangler passende boliger og blandt kommuner med mellemstore byområder (27 %). Derimod er det kun tilfældet for
ca. 10 % af de mindre bykommuner. Igen må det pointeres, at der er en del
kommuner, der har svaret ’ved ikke’ eller ikke har afgivet oplysninger.
Ser vi på kommuner efter indbyggertal, fremgår det, at det primært er
blandt de større kommuner, at man oplever, at hjemløse ikke kan flytte, fordi der mangler passende boliger eller botilbudspladser.

5.4

Barrierer – manglende økonomisk formåen

Der er hjemløse på forsorgshjem, som er på kontanthjælp og har været det i
længere tid. For nogle af dem, som er parate til at flytte i egen bolig, kan
økonomien være en barriere for at flytte fx i almene boliger.
Vi har spurgt kommunerne, om de har hjemløse, som ikke kan flytte i almene boliger eller er fraflyttet almene boliger på grund af manglende økonomisk formåen.
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Det er der 20 kommuner, som har svaret ja til. Samtidig har disse kommuner angivet et skøn for antal personer, som er i denne situation. I alt drejer
det sig om 210 hjemløse personer.
Der er 43 kommuner, som har svaret, at de ikke kender til denne problemstilling. Og 26 kommuner har svaret ’ved ikke’. 3 kommuner er uoplyst.
Igen er det de store byområder, hvor kommunerne peger på det forhold, at
der er hjemløse borgere, som ikke kan flytte i en almen bolig eller er fraflyttet en almen bolig, fordi de mangler økonomisk formåen.
Og det er primært blandt de større kommuner.
Tabel 5.4: Andelen af kommuner, hvor personer ikke kan flytte til eller er fraflyttet
almene boliger, fordi de mangler økonomisk formåen. Kommuner inddelt efter urbanisering og indbyggertal. 2007
Oplevet
økonomiske
barrierer

Ikke oplevet
økonomiske
barrierer

Ved
ikke

Uoplyst

I alt

Antal

Urbanisering:
Københavns Kommune...

100 %

1

Københavnsområdet .......

20 %

50 %

20 %

10 %

100 %

20

4 store byområder ...........

50 %

50 %

0%

0%

100 %

4

Mellemstore byområder...

27 %

27 %

46 %

0%

100 %

22

Mindre byområder ...........

16 %

56 %

27 %

2%

100 %

45

70.000 og derover ...........

42 %

29 %

29 %

-

100 %

17

50-70.000 ........................

29 %

29 %

42 %

-

100 %

17

30-50.000 ........................

16 %

49 %

27 %

8%

100 %

37

Under 30.000...................

10 %

71 %

19 %

-

100 %

21

Hele landet ......................

22 %

47 %

28 %

3%

100 %
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Indbyggertal:

Anmærkning: Se tabel 3.2 i kapitel 3

5.5

Hvor store er problemerne?

Vi har i det foregående set på forskellige problemstillinger i forhold til
hjemløse og boligdelen, og hvor mange kommuner der har oplevet og oplever de enkelte problemer. Spørgsmålet er, om det er de samme kommuner,
som oplever problemerne, eller der er tale om forskellige kommuner, der
ikke har det nødvendige antal boliger og botilbud til hjemløse.

38

Opsummerende kan vi konstatere:
y At der er kommuner, som inden for det sidste år ikke har kunnet skaffe
en bolig/længerevarende botilbud til hjemløse borgere. Der er 25 kommuner, som har svaret bekræftende og angivet antallet til ca. 300 borgere.
y At der er kommuner, som har oplevet, at hjemløse inden for det sidste år
er blevet afvist fra forsorgshjem på grund af manglende pladser. Der er
24 kommuner, som har svaret bekræftende og angivet antal på 722 afviste (ikke personer).
y At der er kommuner, som har hjemløse borgere, der ikke for øjeblikket
kan flytte fra forsorgshjem på grund af manglende passende boliger. Der
er 18 kommuner, som svarer bekræftende og angiver antallet til 114 borgere.
y At der er kommuner, som har borgere, der ikke for øjeblikket kan flytte
til eller er fraflyttet en almen bolig pga. manglende økonomisk formåen.
Der er 20 kommuner, som svarer bekræftende og angiver antal på ca. 210
borgere.
y At der er kommuner, som har henvist hjemløse/boligløse til hotel/pensionat. Der er 28 kommuner, som svarer bekræftende og angiver antal på
ca. 66 borgere.
Analyserne viser, at der kun er 2 kommuner, der har svaret bekræftende på
de 5 forskellige situationer. Der er således få kommuner, som oplever mange barrierer og problemer i forhold til hjemløseproblematikken.
Der er imidlertid 62 kommuner (67 %), der har svaret bekræftende på
mindst en af de nævnte problemstillinger. Det betyder, at flertallet af kommunerne har problemer eller har haft problemer med at skaffe egnede boliger til hjemløse i løbet af det sidste år.
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Tabel 5.5: Andelen af kommuner, der har haft problemer med at håndtere boligsituationen for hjemløse. Særskilt for kommuner opdelt efter størrelse og geografi.
Kommuner inddelt efter urbanisering og indbyggertal. 2007
Antal problemområder:
0

1

2

3

4

5

I alt

Antal

-

-

100 %

-

-

-

100 %

1

25 %

20 %

10 %

5%

5%

100 %

20

75 %

25 %

-

-

-

100 %

4

Mellemstore
byområder ............... 18 %

32 %

27 %

18 %

5%

-

100 %

22

Mindre byområder ... 42 %

31 %

18 %

4%

2%

2%

100 %

45

47 %

35 %

12 %

6%

-

100 %

17

50-70.000 ................ 35 %

18 %

18 %

18 %

6%

6%

100 %

17

30-50.000 ................ 38 %

30 %

22 %

8%

-

3%

100 %

37

Under 30.000........... 48 %

33 %

14 %

-

5%

-

100 %

21

Hele landet .............. 33 %

32 %

22 %

9%

3%

2%

100 %
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Urbanisering:
Københavns
Kommune ................

Københavnsområdet ................... 35 %
4 store byområder ...

-

Indbyggertal:
70.000 og derover ...

-

Anmærkning: Se tabel 3.2 i kapitel 3

Det er tydeligvis blandt kommuner med mindre byområder, at vi finder en
stor andel, som ikke har haft nogen af de nævnte problemstillinger i forhold
til de hjemløse (42 %). Men der er også en relativ stor andel blandt kommunerne i Københavnsområdet (35 %).
Ser vi på kommuner, som har en særlig høj andel, og som har oplevet 3 eller flere problemstillinger, finder vi også dem blandt kommunerne i Københavnsområdet (20 %) og i kommuner med mellemstore byområder (23 %).
De store byer er derimod karakteriseret ved at have oplevet 1 eller 2 problemstillinger.
Summeret over de angivne problemer, drejer det sig om ca. 700 borgere,
som det ikke har været muligt at skaffe en passende bolig eller botilbud af
forskellige grunde. Dertil kommer et ukendt antal borgere, som er blevet afvist fra forsorgshjem på grund af manglende pladser eller andre grunde.
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6

Kommunernes vurdering af
hjemløsesituationen

For at komme rundt om boligsituationen for de hjemløse har vi stillet kommunerne over for en række udsagn, som afspejler forskellige problemstillinger i forhold til hjemløsesituationen. Det ene gælder, hvorvidt hjemløsesituationen alene er et boligproblem eller også hænger sammen med andre
forhold og indsatser.
Det er ikke nogen hemmelighed, at en række af de botilbud, som er møntet
på de hjemløse, er tilbud, som har eksisteret i mange år. Selvom der mange
steder er foretaget renovering af bygninger, er det alligevel spørgsmålet, om
kommunens boliger og botilbud har en kvalitet, som er tidssvarende.
For det tredje er der spurgt til, om der er barrierer med hensyn til de almene
boliger. Er anvisningsretten tilstrækkelig, eller vil det hjælpe på boligproblemet, om den blev større for kommunerne?
Endelig er kommunerne blevet bedt om deres vurdering af hjemløsesituationen. Synes kommunen, at den har løst problemet, eller er der fortsat behov
for initiativer?
Da kommunerne i deres stillingstagen til udsagnene i høj grad giver deres
vurdering af kommunens indsats, vil der i høj grad være tale om subjektive
svar.
Kommunerne har skullet tage stilling til de forskellige problemstillinger
gennem konkrete udsagn. De har skullet svare, om de er uenige eller enige i
udsagnet på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget uenig, og 10 er meget
enig. Vi har i dette kapitel valgt at gruppere svarene i 3 grupper: uenige (13), både enig og uenig (4-7) og enig (8-10). I bilag 3 er kommunernes svar
angivet på hele skalaen.
Endelig er kommunerne blevet spurgt om, hvor de ser problemer og barrierer for at afhjælpe den ufrivillige hjemløshed, og om kommunen har forslag
til særlige indsatser eller initiativer, som kan styrke indsatsen på hjemløseområdet.

6.1

Er hjemløseproblemet et boligproblem?

Vi har spurgt kommunerne, om de mener, at hjemløseproblemet er et boligproblem, eller om løsningen af dette problem hænger sammen med andre
forhold.
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Problemstillingen er belyst ved opstilling af følgende udsagn: Gruppen af
hjemløse i kommunen har mere brug for en bolig end andre indsatser.
Tabel 6.1: Antallet af kommuner, som har svaret enig eller uenig i udsagnet: Gruppen af hjemløse i kommunen har mere brug for en bolig end andre indsatser
Antal kommuner

Procent

Uenige (1-3)...................................

27

29 %

Både uenige og enige (4-7)...........

38

41 %

Enige (8-10)...................................

7

8%

Uoplyst...........................................

20

22 %

I alt .................................................
92
Se desuden bilagstabellerne for en uddybende opgørelse

100 %

Blandt kommunerne er der 27 kommuner (29 %), som er uenige i udsagnet,
dvs. de synes, der er mere brug for andre indsatser end boliger. Der er 7
kommuner (8 %), som er enige i, at der er mere brug for boliger end andre
indsatser. Der er 38 kommuner (41 %) i kategorien ’både/og’. Der er 20
kommuner (22 %), som ikke har taget stilling.
Der er således kun et lille antal kommuner, der mener, at gruppen af hjemløse i kommunen har mere brug for en bolig end andre indsatser. Der er
imidlertid en meget stor del af kommunerne (41 %), som mener, at gruppen
af hjemløse både har brug for en boligindsats og for andre indsatser.
Holdningen i kommunerne er altså, at gruppen af hjemløse ikke alene har
brug for en bolig, men også for andre indsatser.

6.2

Er kvaliteten af boligtilbud til de hjemløse for dårlig?

Det har vi spurgt kommunerne om. Kommunerne er blevet stillet følgende
udsagn: Kvaliteten af kommunens boligtilbud til gruppen af hjemløse er for
dårlig.
Kommunerne er blevet bedt om at vurdere deres egne boliger og botilbud,
og der er derfor klart tale om subjektive besvarelser.
Tabel 6.2: Antallet af kommuner, som har svaret enig eller uenig i udsagnet: Kvaliteten af kommunens boligtilbud til gruppen af hjemløse er for dårlig
Antal kommuner

Procent

Uenige (1-3)..................................

44

48 %

Både uenige og enige (4-7)..........

16

17 %

Enige (8-10)..................................

12

13 %

Uoplyst..........................................

20

22 %

I alt ................................................
92
Se desuden bilagstabellerne for en uddybende opgørelse
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100 %

Der er en stor overvægt af kommuner, som svarer, at de er uenige. 44 kommuner svarer således, at de er uenige i, at boligtilbuddene er for dårlige. Der
er 12 kommuner, som svarer, at de er enige i, at kommunens boligtilbud er
for dårlige. Endelig er der 16 kommuner, som svarer både enig og uenig,
mens 20 kommuner ikke har svaret.
For at få et mere realistisk billede af kommunernes holdning til boligtilbuddene, vil vi i det følgende alene se på holdningerne blandt de kommuner,
som har boliger og botilbud til de hjemløse.
Tabel 6.3: Antallet af kommuner, som har svaret enig eller uenig i udsagnet: Kvaliteten af kommunens boligtilbud til gruppen af hjemløse er for dårlig. For kommuner, der har boliger og botilbud til de hjemløse
Antal kommuner

Procent

Uenige (1-3) .................................

31

61 %

Både uenige og enige (4-7)..........

9

17 %

Enige (8-10)..................................

7

13 %

Uoplyst .........................................

5

10 %

I alt................................................
52
Se desuden bilagstabellerne for en uddybende opgørelse

100 %

Når vi alene ser på disse kommuner, er der en klar overvægt af kommuner,
som er uenige i udsagnet. Andelen, som er enig og både er enig og uenig, er
den samme som for alle kommuner. Forskellen er, at andelen af uoplyste er
klart mindre.

6.3

Er der behov for en udvidelse af anvisningsretten for
at løse boligproblemerne for de hjemløse?

Spørgsmålet om anvisningsretten til boliger er af flere nævnt som et middel
til at løse boligproblemerne. Spørgsmålet er, om det også er et middel til at
løse boligproblemerne for de hjemløse.
Problemstillingen er belyst ved opstilling af følgende udsagn: Der er brug
for en udvidelse af anvisningsretten for at løse boligproblemerne for gruppen af hjemløse.
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Tabel 6.4: Antallet af kommuner, som har svaret enig eller uenig i udsagnet: Der er
brug for en udvidelse af anvisningsretten for at løse boligproblemerne for gruppen
af hjemløse
Antal kommuner

Procent

Uenige (1-3).................................

51

55 %

Både uenige og enige (4-7).........

10

11 %

Enige (8-10).................................

13

14 %

Uoplyst.........................................

18

20 %

I alt ...............................................
92
Se desuden bilagstabellerne for en uddybende opgørelse

100 %

Den store andel af kommunerne svarer ”nej”. 51 kommuner svarer, at de er
uenige i, at udvidelse af anvisningsretten hjælper noget.
Der er 13 kommuner, der er enige i udsagnet, og at det vil hjælpe til med at
løse boligproblemerne for gruppen af hjemløse.
Der er 10 kommuner, som svarer ”både/og”. 18 kommuner svarer ikke.
Langt de fleste kommuner mener altså ikke, at løsningen af boligproblemerne for de hjemløse er en udvidelse af anvisningsretten.

6.4

Kommunernes vurdering af hjemløsesituationen

Kommunerne er blevet spurgt til deres vurdering af, i hvilket omfang de
synes, at de har løst hjemløsesituationen i deres kommune.
Udsagnet lyder: Kommunen har løst gruppen af hjemløses problemer.
Kommunerne har svaret, om de er uenige eller enige på en skala fra 1 til 10,
hvor 1 er meget uenig, og 10 er meget enig. Vi har valgt at gruppere svarene i 3 grupper: Uenige (1-3), både enig og uenig (4-7) og enig (8-10).
Tabel 6.5: Antallet af kommuner, som svarer enig eller uenig i udsagnet: Kommunen har løst gruppen af hjemløses problemer
Antal kommuner

Procent

Uenige (1-3)................................

23

25 %

Både uenige og enige (4-7)........

25

27 %

Enige (8-10)................................

24

26 %

Uoplyst........................................

20

22 %

I alt ..............................................
92
Se desuden bilagstabellerne for en uddybende opgørelse

100 %

Som det fremgår, er der en fjerdedel, som mener, at problemet ikke er løst,
og en anden fjerdedel som mener, at det er løst. Der er lidt mere end en
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fjerdedel af kommunerne, som mener, at de hverken er enige eller uenige i,
at det er løst og altså mener både/og.
Der er lidt over en femtedel (22 %), som ikke har svaret.
Set i forhold til kommunerne urbanisering viser billedet, at for kommuner
med mellemstore byområder er der en klar overvægt af kommuner, som
mener, at hjemløseproblemet ikke er løst. Blandt disse kommuner er der 41
%, som mener, at det ikke er løst.
Blandt kommuner karakteriseret ved mindre byområder er billedet omvendt. Her er der 29 %, som mener, at hjemløseproblemerne er løst, mens
18 % mener, at de ikke er løst.
Kommunerne i Københavnsområdet er fuldstændig delt i spørgsmålet, idet
lige store andele mener, det er løst, og at det ikke er løst.
Ser vi på kommunerne efter indbyggerantal, er der et mere klart mønster i
holdningen til, om hjemløseproblemet er løst.
Der er en større andel blandt de store og større kommuner, som mener, at
kommunerne ikke har løst gruppen af hjemløses problemer, mens der blandt
de mindre og mindste kommuner er en større andel, som mener, at kommunerne har løst hjemløseproblemerne.
Tabel 6.6: Andelen af kommuner, som svarer enig eller uenig i udsagnet: Kommunen har løst gruppen af hjemløses problemer. Kommuner inddelt efter urbanisering
og indbyggertal. 2007

Enig

Hverken
enig eller
uenig

Uenig

Uoplyst

I alt

Antal

Københavns Kommune...

-

100 %

-

-

100 %

1

Københavnsområdet.......

25 %

25 %

25 %

25 %

100 %

20

4 store byområder ...........

50 %

25 %

25 %

-

100 %

4

Mellemstore byområder ..

18 %

23 %

41 %

18 %

100 %

22

Mindre byområder ...........

29 %

29 %

18 %

24 %

100 %

45

70.000 og derover ...........

18 %

23 %

41 %

18 %

100 %

17

50-70.000 ........................

24 %

29 %

29 %

18 %

100 %

17

30-50.000 ........................

30 %

30 %

21 %

19 %

100 %

37

Under 30.000...................

29 %

24 %

14 %

33 %

100 %

21

Hele landet ......................

26 %

27 %

25 %

22 %

100 %
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Urbanisering:

Indbyggertal:

Anmærkning: Se tabel 3.2 i kapitel 3
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I forrige kapitel belyste vi forskellige problemstillinger i forhold til de
hjemløse, og i hvilket omfang kommunerne oplever eller har oplevet forskellige problemer i forhold til hjemløse og boligdelen.
I relation til de faktiske problemer kommunerne har rapporteret om, vil vi i
det følgende se, hvordan de faktiske problemer hænger sammen med kommunernes holdning til hjemløseproblemerne. Hypotesen er, at de kommuner, som mener, at problemerne ikke er løst, er de samme, som i højere grad
har oplevet de forskellige problemstillinger, mens kommuner som mener,
de er løst, ikke i så høj grad har oplevet de forskellige problemer.
I tabel 6.7 ser vi på andelen af kommuner, som har oplevet en eller flere
problemstillinger henholdsvis for kommuner, som mener, at gruppen af
hjemløses problemer er løst, og for kommuner, som mener, de ikke er løst.
Hypotesen synes til dels at blive bekræftet. Blandt de kommuner, som mener, at hjemløseproblemet ikke er løst, er der 87 % af kommunerne, som har
oplevet en eller flere af problemstillingerne, mens der blandt dem som mener, at problemerne er løst, er 67 %, som har oplevet et eller flere problemer.
Ser vi på oplevelsen af omfanget af problemer, viser det sig også, at der er
en større andel af dem, som mener, at problemerne ikke er løst, som har
oplevet flere problemer, end de kommuner som mener, at hjemløseproblemet er løst. Næsten en tredjedel af kommuner, som mener, at hjemløseproblemet ikke er løst, har oplevet mere end 3 problemstillinger, mens det
blandt kommuner som mener, at hjemsløseproblemet er løst, kun er 12 % af
kommunerne.
Tabel 6.7: Andelen af kommuner, der har haft problemer med at håndtere boligsituationen for hjemløse. Særskilt for kommuner efter deres opfattelse af, om de har
løst eller ikke løst hjemløseproblemet

Ikke haft nogen problemer..

Har ikke løst
hjemløseproblemet

Har delvist
løst hjemløseproblemet

Har løst
hjemløseproblemet

Uoplyst

Hele
landet

13 %

24 %

33 %

65 %

33 %

Haft 1 problem ....................

26 %

44 %

33 %

20 %

32 %

Haft 2 problemer.................

30 %

20 %

21 %

15 %

22 %

Haft 3 problemer.................

13 %

12 %

8%

0%

9%

Haft 4 el. flere problemer....

18 %

0%

4%

0%

5%

I alt ......................................

100 %

100 %

100 %

99 %

101 %

Antal ...................................

23

25

24

20

92

Anmærkning: Se tabel 3.2 i kapitel 3

Hvad angår de kommuner, som mener, at hjemløseproblemet hverken er
løst eller ikke er løst, fremgår det af tabellen, at 24 % af kommunerne ikke

46

har oplevet nogen problemer, og at 44 % af kommunerne har oplevet et problem.
Det er værd at bemærke, at de kommuner, som er uoplyst på spørgsmålet,
er karakteriseret ved ikke at have oplevet nogen af problemerne. Det gælder
for 65 % af kommunerne, og de øvrige har oplevet et eller to problemer.
Det kunne tyde på, at de kommuner, som er uoplyst på spørgsmålet, i høj
grad er kommuner, som ikke har de store problemer med hjemløse.

6.5

Problemer, barrierer og løsninger

Kommunerne er blevet bedt om at pege på problemer og barrierer i forhold
til at afhjælpe den ufrivillige hjemløshed, og om der i den forbindelse kan
peges på særlige indsatser eller initiativer, som kan styrke indsatsen på
hjemløseområdet. Der er 16 kommuner, der har benyttet lejligheden til at
komme med kommentarer til hjemløsesituationen, og kommentarer i tilknytning til de svar, kommunen har afgivet på de øvrige spørgsmål.
Flere kommuner peger på, at hjemløseproblemerne er komplekse problemer
og ofte tæt sammenvævet med misbrug og psykiske problemer. Kommunerne peger på, at der er brug for en helhedsindsats, og at boligproblemerne
ikke altid er det centrale.
At der er tale om komplekse problemer kommer også til udtryk på den måde, at det er kommunerne, der peger på nødvendigheden af et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører på området.
Andre kommuner peger på nødvendigheden af et opsøgende arbejde i forhold til målgruppen, og nogle kommuner henviser til deres gode erfaringer
med opsøgende arbejde.
Af mere direkte barrierer er der kommuner, der peger på problemer med
naboerne og det at etablere botilbud, der kan accepteres af alle. Andre peger
på, at kommunerne mangler økonomiske incitamenter til at etablere boliger
til hjemløse. Andre igen peger på, at det er en barriere, at nogle hjemløse ikke vil tage imod de tilbudte tilbud om herberg og bolig og problemer omkring, at hjemløse ikke bryder sig om at blive registreret.
Som konkrete boligløsninger er der relativt mange kommuner, der peger på
behovet for flere “skæve boliger”, idet de ser det som løsningen for hjemløse med komplekse problemer og adfærd. Der er også mange kommuner, der
peger på behovet for alternative plejehjem. Endelig peger en række kommuner på, at der er for få billige lejeboliger, som personer på overførselsindkomster kan betale.

47

6.5.1

Helhedsindsats og samarbejde
“Der skønnes at være behov for en mere helhedsorienteret indsats,
hvor boligdelen ikke står alene, men hvor der tilbydes andre støtteforanstaltninger i kombination med bolig”. Gentofte Kommune

Der er flere kommuner, der peger på, at der er brug for en helhedsorienteret
indsats, hvis man skal løse gruppen af hjemløses problemer. De ser ikke
løsningen af boligproblemerne som det centrale.
“Boligproblemet er ikke det centrale. Derimod er sammenhængende
indsats over for misbrug m.v. samt helhedsorienterede løsninger på
komplicerede sociale problemer vigtige. Dårlig økonomi er en barriere for de dårligst stillede med henblik på at have en sund bolig.”
Silkeborg kommune
“Vi ser ofte, at der er mange problematikker i de enkeltes liv og adfærd, som ikke kunne løses med en bolig. Fx psykisk syge, nedlæggelse
af sengepladser, manglende ambulante rådgivninger, støtte- og kontaktpersoner, som overskygger boligproblematikken.”
Slagelse Kommune

Kommuner peger på, at de hjemløses problemer er komplekse. Nogle kommuner peger derfor på, at der ikke er entydige svar på, hvordan den ufrivillige hjemløshed kan reduceres.
“De hjemløses problemer er meget komplekse, og der kan ikke gives
entydige svar på, hvordan hjemløsheden i kommunen reduceres.”
Guldborgsund Kommune

Andre peger som sagt på en mere helhedsorienteret og sammenhængende
politik.
“Der er behov for en helhedsorienteret og sammenhængende indsats
for målgruppen bestående af: Særlige botilbud – SKP-indsats (opsøgende og struktureret) – særlige væresteder (udbygning af eksisterende tilbud) – særlige indsatser i form af bostøtte.”
Hjørring Kommune

Andre kommuner peger på behovet for bedre samarbejde mellem de forskellige aktører. De peger ikke alene på problemerne med de forskellige
indsatser og vægtningen af dem, men ser at problemerne også hænger sammen med et bedre samarbejde mellem de forskellige aktører – specielt samarbejdet med misbrugsområdet og psykiatrien.
“Der er generelt brug for et bedre link/samarbejde mellem psykiatriog misbrugsområdet.”
Viborg Kommune
“Kommunen har god erfaring med samarbejdet med Forsorgshjemmet Skovvang i løsning af den socialpædagogiske opgave for beboerne i de 10 boliger. Modellen kunne evt. udbygges.”
Holstebro Kommune
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6.5.2 Hjemløse – misbrugere og sindslidende
I en række kommuner er hjemløshed forbundet med personer, som også har
misbrug og psykiske problemer. Der er tale om meget forskellige personer
med forskellige problemstillinger, og det skaber vanskeligheder med hensyn til indsatser og med at etablere passende botilbud.
“Hjemløseproblematikken er ofte knyttet til misbrug og psykiske lidelser, og boligindsatsen skal indgå i en helhedsvurdering.”
Rudersdal Kommune

Hvad angår boligdelen peges der på vanskelighederne i forhold til naboer
og på tilbud, hvor de forskellige problematikker med misbrug og psykisk
syge kan accepteres.
“Da gruppen af hjemløse er forskellig, vil det også være forskellige
indsatser, der skal til. Der, hvor problemerne kan være størst, er
blandt misbrugere og sindslidende. Opgaven bliver at have et tilbud,
hvor de accepteres, som de er.” Middelfart Kommune

6.5.3 Opsøgende arbejde og særligt ansatte
Der er kommuner, som peger på det opsøgende og kontaktskabende arbejde
som meget væsentlig for at kunne løse hjemløseproblemerne. Forstået på
den måde, at kan man komme i kontakt med de hjemløse, er der så mange
forskellige strenge og erfaringer med indsatser, at det ikke er her problemerne ligger. Det gælder i forhold til de hjemløse, som ikke umiddelbart vil
tage imod et botilbud.
“En af udfordringerne er de hjemløse, der ikke umiddelbart ønsker at
tage imod tilbud om herberg og bolig. Særlige københavnske indsatser: Opsøgende gadeplansarbejde og støtte- og kontaktpersoner.”
Københavns Kommune

Der er imidlertid også behov for opsøgende arbejde i forhold til grupper,
som der ikke umiddelbart er botilbud til. Netop af samme grund kan de være svære at kontakte, og der er derfor behov for et opsøgende arbejde. Det
gælder primært i forhold til de unge hjemløse, som ikke bare kontakter de
“almindelige forsorgshjem”, og hvor hjemløshed ofte er forbundet med
misbrug.
“Hjemløshed er ikke det store problem – det er mere støtte – fx bostøtte og aktiviteter, der skal i centrum – også meget opsøgende indsats
specielt i forhold til yngre.”
Randers Kommune

Og det gælder i forhold til særligt “belastede” boligområder.
“Forslag er ansættelse af boligsociale medarbejdere i “belastede”
boligområder.”
Helsingør Kommune
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Der er kommuner, som peger på gode erfaringer med det opsøgende arbejde, men også at det kræver en del ressourcer og godt samarbejde.
“Det opsøgende gadeplansarbejde virker utroligt godt. Støtte i den
nye lejlighed skal følge med. Hjælp til økonomistyring, gældssanering
og et godt samarbejde mellem sagsbehandler og gadeplansmedarbejder. Den opsøgende medarbejder skal fungere som besøgsven.”
Roskilde Kommune

6.5.4 “Skæve boliger”
Det helt dominerende forslag til forbedringer på hjemløseområdet er bygning af nogle flere “skæve boliger”. Der er kommuner, som peger på, at der
er for få af de “skæve boliger” og for lidt opmærksomhed på området.
“Der er for få “skæve boliger”, der er for få små lejligheder. Der er
for lidt politisk opmærksomhed på området.”
Frederiksværk/Hundested Kommune

Ud over de mange kommuner, som har angivet konkrete bud på behovet for
“skæve boliger”, er der 8 kommuner, som nærmere har begrundet behovet
for disse boliger. Flere begrunder det med beboernes særlige situation og
adfærd, som betyder, at de ikke så godt kan bo sammen med andre.
“Ud fra kommunens synspunkt har vi brug for boliger til de personer,
som er meget svære at fastholde i boligbyggeri sammen med “almindelige familier”. Vi har brug for “skæve huse” til ca. 7 personer.”
Høje Taastrup Kommune
“Der er behov for et antal “skæve boliger”. Desuden kunne det være
en tanke værd, om man som kommune skulle acceptere en hvis grad af
boliger i “flow” og derfor reservere et hvis antal boliger hertil.”
Greve Kommune

Der er andre, der peger på, at de “skæve boliger” ikke er nok i sig selv, men
at de skal kombineres med indsatser for at fastholde de hjemløse i boligen.
“Skæve boliger” og støtte til at fastholde boligen, når den er anvist.”
Haderslev Kommune.
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7

Boliger og botilbud i 4 kommuner

7.1

Indledning

Med henblik på at få en nærmere belysning af udbuddet af boliger og botilbud samt visitationen af boliger til hjemløse i kommunerne er der til supplering af den kvantitative dataindsamling valgt at belyse variationen og indholdet af udbuddet af boliger og botilbud i 4 kommuner. Formålet med beskrivelsen er at give en dybtgående og kvalitativ belysning af udbuddet af
boliger til hjemløse, og hvilke problemstillinger der er knyttet til denne indsats. Dette også med henblik på at give inspiration til indsatsen mod ufrivillig hjemløshed.
De 4 kommuner er først og fremmest udvalgt ud fra, at de alle har et differentieret udbud af boliger og botilbud til forskellige grupper af hjemløse. På
baggrund af spørgeskemaundersøgelsen er disse kommuner identificeret.
Derudover er der lagt vægt på at sikre en geografisk spredning. Endelig har
det været et ønske at undgå de helt store bykommuner, hvis hjemløseproblematik opfattes som værende anderledes fra resten af landet. Derimod er
der anlagt en kvantitativ betragtning og udvalgt kommuner karakteriseret
ved mellemstore byområder med henblik på at belyse deres erfaringer med
udbud af boliger til hjemløse.
På denne baggrund er følgende 4 kommuner udvalgt: Guldborgsund Kommune, Svendborg Kommune, Viborg Kommune og Aalborg Kommune.
Beskrivelsen af de 4 kommuners botilbud er udarbejdet i form af case-beskrivelser. Hvad angår de enkelte beskrivelser henvises til appendiks.
Beskrivelserne er udarbejdet på baggrund af interview med nøglepersoner
på hjemløseområdet i de 4 kommuner, som alle er besøgt. (Se nærmere i kapitel 2). Vægtningen i beskrivelserne af de 4 kommuners botilbud og arbejde med målgruppen er præget af den vægtning, de interviewede nøglepersoner har anlagt i deres beskrivelse af kommunens indsats – og af de besøgte tilbud.

7.2

Analyse på tværs af 4 cases

Case-beskrivelserne er 4 fortællinger om de botilbud, den sociale indsats og
de problemstillinger, som karakteriserer arbejdet og indsatsen i forhold til
hjemløse. De 4 cases er i vid udstrækning baseret på medarbejdernes beskrivelser af den virkelighed og praksis, som de arbejder i, og er desuden
deres forklaring på, hvilke individuelle og samfundsmæssige processer der
efter deres opfattelse præger udviklingen i de hjemløses målgruppe og ud-
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viklingen i kommunernes indsats i forhold til de hjemløse. Det er den opfattelse af virkeligheden, som er udgangspunktet for medarbejdernes arbejde.
I appendiks er der en beskrivelse af forholdene i hver af de 4 kommuner. I
dette indledende kapitel vil der blive fremdraget nogle centrale temaer, som
går på tværs af de 4 kommuner, og som formentlig afspejler problemstillinger, som er centrale for flere kommuner.

7.3

Flere unge mellem 18 og 25-30 år blandt de
hjemløse?

I alle 4 kommuner er det opfattelsen, at der er kommet flere unge mellem
18 og 25-30 år blandt de hjemløse, men ingen har tal, der kan berigtige påstanden. Hvorvidt antallet er øget eller det i højere grad handler om, at de
unge og deres problemstillinger ressourcemæssigt fylder mere i hjemløsearbejdet er derfor ikke til at sige, men medarbejderne er optaget af at forstå,
hvorfor de unge havner blandt de hjemløse, og hvorfor der fortsat sker en
tilgang til hjemløsegruppen.
I Aalborg har man både en individuel og en strukturel forklaring på udviklingen. Den individuelle handler om de unges sociale arv, som bl.a. har været præget af en opvækst under ekstreme forhold, tidlig misbrugsdebut,
mangelfuld skolegang, ingen uddannelse osv., som har ført til unge, der er
rodløse, er uden netværk, har store misbrugsproblemer, og en del er desuden psykisk sårbare eller har egentlige psykiske lidelser.
Den strukturelle forklaring handler om, at samfundsudviklingen især har
gjort det vanskeligt for de svageste unge at komme ind på arbejdsmarkedet,
hvor selv de ufaglærte job kræver boglige kompetencer.
På forsorgshjemmet i Viborg Kommune har man også en individuel forklaring på, at der tilsyneladende er flere unge blandt de hjemløse (her har man
heller ingen tal). Forklaringen ligner forklaringen i Aalborg, belastet baggrund, dårlig skolegang, misbrug, meget begrænset familiemæssigt netværk, ingen uddannelse og manglende erhvervserfaring. Til gengæld har
man – efter nogen tid og mange overtalelser – tilsyneladende her held med
at få de unge i jobtræning i forsorgshjemmets egne værksteder.
Den strukturelle forklaring handler i Viborg bl.a. om, hvordan problemet
med de unge hjemløse bliver taklet hos samarbejdspartnere i behandlingsmiljøet: At de unge med misbrug alt for automatisk afvises på – eller sendes
væk fra – psykiatriske tilbud på grund af misbrug, og at de helt konkret henvises fra en kommunal akutinstitution for unge til forsorgshjemmet, fordi de
har et mindre hashmisbrug.
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Guldborgsund Kommune peger også på en mulig stigning i antallet af unge
hjemløse. Ligesom i Aalborg ses udviklingen i sammenhæng med social
arv, misbrug, individuelle vanskeligheder og begrænsede skolekundskaber
og desuden en samfundsudvikling og specialiseringstendens på arbejdsmarkedet, som udstøder flere og flere. Guldborgssund understreger dog, at problemerne med disse unge også skal ses i sammenhæng med et socialt system, som har svigtet deres opgave i forhold til de ressourcesvage unge,
fordi man ikke vedvarende nok benytter servicelovens muligheder for efterværn og støtte og ikke i tilstrækkelig grad støtter de unge i en realistisk uddannelses- eller erhvervsplan. Opfattelsen er, at man giver for hurtigt op.

7.4

De unge i parallelsamfundet

Der formuleres en frustration over den fortsatte tilgang til hjemløsegruppen,
som de unges tilstedeværelse er et synligt udtryk for. Men også en frustration over en utilstrækkelig social indsats, der har bragt problemerne for de
unge så vidt. Der peges på, at der måske er tale om en uhensigtsmæssig arbejdsdeling mellem forskellige sektorer, som lader de unge i stikken – eller
ikke giver gode arbejdsbetingelser for at få de unge ud af hjemløsegruppen
igen og en metodisk usikkerhed: Hvordan kan de unge hjælpes videre?
Den utilstrækkelige sociale indsats nævnes bl.a. i Guldborgssund Kommune, hvor socialforvaltningens støtte til de svage unge opfattes som utilstrækkelig og nogle gange “ramt forkert”, når det gælder beskæftigelses- og uddannelsesplaner. Grundlæggende handler det om, at de unges individuelle
problemer næppe er opstået i tilknytning til, at de bliver 18 år, og opfattelsen er, at de unge har manglet den nødvendige hjælp for at undgå at ende
blandt de hjemløse unge. Der stilles desuden spørgsmålstegn ved, om kommunerne vedvarende nok benytter mulighederne for at fastholde de unge i
støttende foranstaltninger til det 23. år, eller om svigt i den kommunale indsats, når de unge når myndighedsalderen, er en del af problemet.
Den uhensigtsmæssige arbejdsdeling handler bl.a. om arbejdsdelingen mellem den sociale sektor, misbrugssektoren og den psykiatriske sektor. Viborg
Kommune fremhæver, at de 3 sektorer ofte har overlappende tilbud og indsatser, som måske kunne organiseres mere hensigtsmæssigt. Kommunernes
beretninger viser desuden, at det er et problem, at de psykisk syge hjemløse
for automatisk afvises på bostederne for psykisk syge på grund af deres
misbrug, men også at psykisk skrøbelige unge med et mindre misbrug smides ud af bosteder i den sociale sektor på grund af deres misbrug. Resultatet
er, at de unge ender i uhensigtsmæssige boformer, på forsorgshjem – eller i
mere vedvarende boformer blandt massivt misbrugende ældre beboere. Både Aalborg, Viborg og Guldborgsund Kommuner har eksempler på dette.
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Det handler tilsyneladende også om, at både den psykiatriske sektor og den
sociale sektor i deres institutioner måske har et forhold til misbrug, som
virker som en barriere for indsatsen.
Den metodiske usikkerhed omkring de unge hjemløse formuleres indirekte.
I Viborg Kommune peges der på, at medarbejdernes faglige kompetencer i
arbejdet med de unge og “de nye ungdomskulturer” skal forstærkes. I Aalborg Kommune peges der på det forhold, at man har fået løst de materielle
problemer, men mangler at finde ud af, hvordan man får de hjemløse ud af
hjemløsheden.
Samtidig er det tydeligt, at de forskellige institutioner og kommuner har en
forskellig metodisk tilgang til at få de unge tilbage i et normalt liv med bolig og uddannelses- eller beskæftigelsesplaner. På Vibohøj er indsatsen koncentreret om opbygning af “gammeldags” arbejdsmoral og disciplin samt
tro på det givtige i at udvikle kompetencer til brug i klassisk produktionsvirksomhed. I Aalborg er indsatsen derimod i højere grad koncentreret om
frivillige valg af mere fritidsorienterede beskæftigelsestilbud, hvor de sociale kompetencer og evnen til at indgå i sociale fællesskaber vægtes højt.
Guldborgssund arbejder lidt i samme retning som Aalborg med hensyn til
vægtning af de sociale kompetencer, men er desuden optaget af at arbejde
med et særligt motivationsteoretisk udgangspunkt. På forsorgshjemmet i
Svendborg har man i modsætning til forsorgshjemmet Vibohøj ingen arbejdspligt, og værkstederne står stort set tomme.
Indtrykket bliver, at indsatsens fokus på forskellige nøglebegreber som disciplin, moral, frivillighed, støtte, accept eller motivation er mere båret af
ideologi end af praksisteori og viden.

7.5

Dokumentation og mere målrettet indsats

De 4 kommuner formår alle at fjerne den synlige hjemløshed fra gadebilledet ved at give de hjemløse tag over hovedet, men kommunerne mangler et
mere præcist billede af, hvem kommunernes gruppe af hjemløse består af.
Uklarheden omkring hvem hjemløsegruppen består af ses i kommunernes
opfattelse af en kvantitativ øgning i antallet af unge, men også i kommunernes lidt upræcise opfattelse af, at antallet af hjemløse med dobbeltdiagnose
er steget, at antallet af svært belastede misbrugere/narkomaner er steget, at
der er kommet flere hjemløse med anden etnisk baggrund osv. Det er opfattelser og ikke dokumenteret viden.
På samme måde har kommunerne måske brug for et mere differentieret
overblik over de enkelte gruppers problemer, ressourcer og behov. Selvom
alle 4 kommuner har differentierede tilbud og arbejder målrettet med visitationen til de enkelte boformer, så er indtrykket, at der i en vis udstrækning
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er boplaceringer, som umiddelbart ikke virker målrettede og hensigtsmæssige. Og trods en enig påpegning af, at de unge i hjemløsegruppen er blevet
flere, peges der ikke eksplicit på behov for nye konkrete tiltag og boformer
til denne gruppe.

7.6

Integration af botilbuddene og de hjemløse

På forsorgshjemmene er der stor forskel på, hvor længe de enkelte hjemløse
opholder sig på stedet. Men casene fortæller, at der på forsorgshjemmene
eller i deres udslusningsboliger er hjemløse, der har ophold i meget lang tid.
Etablering af støtteordninger til udflytning og overgangsstøtte har hjulpet,
men angst og utryghed i forhold til at opbygge en selvstændig hverdag kan
trække opholdet langt ud og antyder, at støtten ikke altid er tilstrækkelig.
I alle 4 kommuner formuleres der en intention om, at de hjemløses boformer skal væk fra udskillelsen i lukkede miljøer og institutioner – til fordel
for integration i det normale samfund, og i Aalborg siges det klart, at det ikke kun handler om at komme ind i en bolig – det handler om at komme ud
af hjemløsheden. Indsatsen skal målrettes ønsket om at afskaffe problemet.
En sådan ambition forudsætter et kontinuum i den samlede indsats, et velintegreret arbejdsfelt, hvor hver målgruppe har sine boformer, tilbud og indsatser. Det er bemærket ovenfor, at integrationen mellem indsatserne i henholdsvis misbrugssektoren, socialsektoren og den psykiatriske sektor er
mangelfuld. De 4 kommuner har til gengæld en vis bredde i deres tilbud,
hvis organisering dog er forskellig og giver forskelligt indtryk af integration
i det omgivende samfund.
I Guldborgssund Kommune er indsatsen overvejende koncentreret omkring
forsorgshjemmet Saxenhøj, som huser de forskellige tilbud. Kommunen har
ikke tradition for at bruge de almene boliger og kommunens anvisningsret
til de hjemløse. Indsatsens placering på stort set den samme matrikel kommer let til at fremstå som et parallelsamfund med en usynlig mur omkring –
og lidt i modsætning til forestillingen om integration. Indsatsen i Aalborg
består i en række forskellige botilbud, som er placeret rundt i byen. Viborg
og Svendborg Kommuner har også forsorgscentret centralt placeret i indsatsen og derudover tilbud placeret i almindelige boligmiljøer. Der arbejdes
med integration af de hjemløse og deres boformer i de almindelige boligmiljøer, men denne indsats er ikke uden problemer.
Placeringen af boformerne i boligblokke eller opgangsfællesskaber får let
karakter af mini-institutioner. Koncentrationerne skaber nogle steder problemer med “stofcentraler”, larm og uro, som vanskeliggør integrationen
med det øvrige bomiljø. Men vurderingen er, at de sociale viceværter spiller
en vigtig rolle i dette arbejde, som i relativ stor udstrækning og med stor
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indsats lykkes med naboernes accept, men måske i ringere grad med integration i det omgivende bomiljø.
I de 4 kommuner er der enighed om, at det er de hjemløse og psykisk syge
misbrugere, som udgør det største problem i indsatsen. De er vanskelige at
arbejde med, og der mangler relevante botilbud til gruppen. Måske bortset
fra Aalborg er opfattelsen, at denne gruppe skal boplaceres afsides, fordi de
ikke magter at indgå i sociale sammenhænge og bomiljøer med andre.
Svendborg, Aalborg og Guldborgssund Kommuner har alle hyttebyer og/eller skurvogne: små træhuse placeret afsides til hjemløse, som skønnes ikke
at kunne magte anden boform. Viborg Kommune har et ensomt beliggende
hus i skovkanten uden for byen, som huser to sindslidende narkomaner. I
disse hyttebyer er der tilknyttet sociale viceværter, som daglig besøger byerne og er beboerne behjælpelige med fx praktisk støtte.
I Aalborg Kommune er der i Skurbyen tilknyttet en fuldtidsmedarbejder
plus aften- og nattevagtordning, der giver beboerne omfattende omsorg og
støtte, men i et kravfrit miljø. Erfaringen her er, at den massive støtte tilsyneladende giver nogle svært medtagne hjemløse vilje til et andet hverdagsliv. Der gives ikke helt så omfattende støtte til de hjemløse i de andre skurbyer.

7.7

Barrierer for hjemløse – husleje og boligmarked

Medarbejderne i kommunerne fortæller, at det ofte i sig selv har positive
konsekvenser, at de hjemløse får en fast bolig. De hjemløse får en bedre
sundheds- og ernæringstilstand, bedre styr på økonomien, mindre misbrug
og kriminalitet og mindre angst og uro, der reducerer bl.a. udgifter, fx inden
for sundhedssystemet, det sociale system, politiet og Kriminalforsorgen.
Konkret nævner en af medarbejderne i Aalborg Kommune forskellen i udgiften mellem at søge tidlig hjælp hos egen læge, frem for akut hjælp på
sygehusets skadestue, som vil være den normale handlingsstrategi for den
hjemløse på gaden, som ikke får hjælp til at finde mere normale og hensigtsmæssige måder at handle på. På samme måde kan det have konsekvenser ikke at kunne betale huslejen på det almindelige boligmarked.
Aalborg, Svendborg og Guldborgsund Kommuner peger på, at det trods et
boligmarked med ledig kapacitet er et problem for hjemløse på overførselsindkomst at betale huslejen.
Opfattelsen er i Aalborg, at forholdet mellem boligudgift og kontanthjælp er
ændret, og at boligudgiften i dag udgør en relativ større andel af kontanthjælpen – og derfor efterlader et mindre rådighedsbeløb. Det fremhæves
desuden, at en ændring af boligstøtten til førtidspensionister også kan gøre
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det vanskeligere for de hjemløse at klare huslejen. I et af botilbuddene giver
det anledning til mere målrettet at søge efter førtidspensionister, der er på
gammel bolig-støtte-ordning. Den reducerede boligydelse refererer til nye
regler, der er trådt i kraft for førtidspensionister, der er tilkendt pension efter 1. juni 2003.
I Svendborg Kommune nævnes det, at det er et stigende problem for de
hjemløse at finde en bolig, når de er på overførselsindkomst. Problemstillingen ses her i sammenhæng med renovering og bysanering i den gamle boligmasse, som har reduceret antallet af boliger, som de hjemløse på overførselsindkomst kan betale.
I Guldborgsund Kommune fremhæves problemstillingen i forhold til de unge hjemløse, når de skal sluses ud fra hjemløse-boformer eller udslusningsboliger: hvis de unge er under 25 år og på reduceret kontanthjælp, er ydelsen ikke stor nok til at betale en egen bolig, og de unge presses derfor ud i
uhensigtsmæssige løsninger som midlertidige ophold hos venner – eller måske et andet forsorgshjem.
Problemstillingen har således 2 sider: huslejerne stiger og bliver for høje i
den boligmasse, der er relevant for de hjemløse, og overførselsindkomsterne rækker ikke, når boligudgiften skal betales – enten fordi boligudgiften er
blevet for høj, eller fordi de sociale ydelser er reduceret.
I Svendborg Kommune er der p.t. overskud af boliger, og de ressourcestærke, som akut bliver boligløse, kan henvises til det almene boligbyggeri.
Men boligrenovering og bysanering har skabt problemer med at skaffe boliger til en husleje, som de hjemløse på overførselsindkomst kan betale.
I Viborg Kommune er opfattelsen, at huslejeniveauet foreløbig ikke er en
barriere for at finde botilbud til de hjemløse. Ålborg Kommune har imidlertid samme problemstilling som Svendborg: et overskud af boliger, men på
grund af boligrenovering, boligsanering og privatisering af bl.a. tidligere
kommunale boliger er lejlighederne i den gamle boligmasse, som tidligere
har kunnet betales af en overførselsindkomst, blevet begrænset i antal.
Problemstillingen er kommet helt tæt ind på livet af hjemløseindsatsen efter
kommunens salg af bl.a. et opgangsfællesskab, hvor den nye ejer efterfølgende har iværksat en boligrenovering, som – i hvert fald på sigt – gør lejlighederne for dyre til de hjemløse på overførselsindkomst, og allerede nu
tvinger medarbejderne til at bruge ekstra ressourcer på rekruttering og på at
skaffe potentielle lejere den nødvendige økonomiske hjælp for at kunne få
et lejemål. Problemet er midlertidigt sat i bero, fordi overkapaciteten på boligmarkedet har fået ejeren til at stoppe renoveringen af lejlighederne.
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7.8

Opmærksomhedspunkter

En tværgående gennemgang af beskrivelserne giver anledning til at fremdrage opmærksomhedspunkter, som i en vis udstrækning går på tværs af
kommunerne. Opmærksomhedspunkterne er ikke nødvendigvis udtryk for
faktuel viden, men udtryk for den opfattelse af virkeligheden som medarbejderne har, og som deres arbejde tager afsæt i, og som derfor kan give anledning til særlige overvejelser/opmærksomhed.
y Blandt medarbejderne i de 4 kommuner er det opfattelsen, at der er kommet flere unge mellem 18 og 25-30 år blandt de hjemløse. Kommunernes
beretninger antyder desuden, at hjemløseproblemet i dag er alvorligere;
de hjemløse er hårdere belastede af bl.a. stofmisbrug, sindslidelse og
større kompleksitet i deres problemer.
y Hvis tilgangen af unge til gruppen skal stoppes – og de unge, der allerede
er i hjemløsegruppen, skal hjælpes ud af hjemløshed, er det vigtigt, at
indsatsen gennemtænkes både i indhold og organisering: Det handler
bl.a. om et bedre samarbejde mellem sektorerne og en udvikling af metoder og kompetencer i forhold til at hjælpe de unge ud af misbrug og ind i
det sociale fællesskab og ind i beskæftigelses- og uddannelsestiltag, som
virker kompetencegivende i forhold til arbejdsmarkedet.
y Helt grundlæggende er det spørgsmålet, om de unge hjemløse mellem 18
og 25 år bør være en del af målgruppen på forsorgshjemmene og i de botilbud, som bebos af ældre belastede og misbrugende hjemløse.
y Alle 4 kommuner ser muligheder i kommunesammenlægningen og den
større geografiske og myndighedsmæssige sammenlægning af indsatsen.
I Guldborgssund Kommune er fokus rettet mod en større inddragelse af
kommunens almenboliger – og et samarbejde med socialforvaltningen og
den indsats, der skal til derfra for at standse tilstrømningen af især de unge. I både Svendborg og Viborg Kommuner er opmærksomheden – på
hver sin måde – rettet mod, hvordan et øget samarbejde mellem psykiatri, misbrugssektor og den sociale sektor kan medvirke til en mere målrettet og differentieret indsats.
Både Svendborg, Viborg og Guldborgsund Kommuner tilkendegiver, at de
ønsker formuleret en mere samlet strategi for hele indsatsen for de mest
udsatte hjemløse, misbrugere og sindslidende.
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8

Hvilke boliger og botilbud er der behov
for?

Med henblik på at afhjælpe problemerne for de hjemløse hvad angår boligdelen, er kommunerne blevet bedt om at angive, hvilke boliger og botilbud
kommunen skønner, der kunne være brug for, hvis kommunen skal imødekomme de hjemløses boligbehov. Og i givet fald hvor mange.

8.1

Behov for boliger og botilbud

For de 92 kommuner, der er med i undersøgelsen, viser opgørelsen af kommunernes besvarelser, at der er:
y 53 kommuner, som udtrykker et behov for yderligere boliger og botilbud. Der er 47 kommuner, som har udtrykt behovet ved en talmæssig
angivelse af behovet for boliger og pladser, mens 6 kommuner alene har
udtrykt det i ord.
y 19 kommuner, som mener, at der ikke er yderligere behov for boliger og
botilbud i forhold til hjemløseproblematikken i kommunen.
y 12 kommuner, som ikke ved noget om behovet, da der ikke foreligger
undersøgelser eller noget overblik eller statistisk talmateriale.
y 8 kommuner, som er uoplyst omkring deres behov.
De 12 kommuner, som ikke kender kommunens behov, har givet forskellige
begrundelser. Primært peges der på, at der ikke er foretaget nogen undersøgelse af behovet, og at der derfor ikke kan angives nogen talstørrelser. En
kommune skriver fx, at der ikke kan svares på spørgsmålet endnu, da der er
tale om en ny kommune, og at man endnu ikke har noget overblik over
hjemløsesituationen og boligbehovet i den anledning. Der er andre kommuner, som svarer, at det ikke er undersøgt endnu, men at (den ny) kommunen
arbejder målrettet på at afdække behovet og mulighederne.
De 19 kommuner, som angiver, at der ikke er behov for boliger og botilbud,
giver primært den indlysende begrundelse, at kommunen ikke mener, at
hjemløshed er et problem i kommunen, og at der ikke er nogen hjemløse.
Andre kommuner skriver, at der ikke p.t. er brug for yderligere boliger og
botilbud.
Der er 47 kommuner (50 % af svarkommunerne), som har svaret positivt på
spørgsmålet og angivet behovet for boliger og botilbud samt angivet behovet i antal pladser.
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Tabel 8.1: Antallet af kommuner, som udtrykker behov for boliger og botilbud til
hjemløse. Samt antal boliger/pladser. 2007
Har ikke
behov
for
boliger

Har behov for
boliger og
botilbud

Har
behov
u.n.a.

Kender
ikke
behovet

Uoplyst

I alt

Behov
udtrykt i
antal

Almene boliger..............

52

14

6

12

8

92

316

Skæve boliger...............

29

37

6

12

8

92

253

Udslusningsboliger .......

51

15

6

12

8

92

98

§ 107 – midlertidig ........

56

10

6

12

8

92

56

§ 108 – længere............

51

15

6

12

8

92

101

§ 110 – forsorgshjem ....

53

13

6

12

8

92

152

Andre boformer.............

57

9

6

12

8

92

67

I alt ................................

19

47

6

12

8

92

1.043

Kommunerne peger på forskellige typer af boliger og botilbud i deres opgørelse af behovet for at afhjælpe problemerne for de hjemløse, hvad angår
boligdelen.
I tabel 8.1 er opgjort kommunernes samlede behov, for de 47 kommuner,
som har angivet behovet for boliger og botilbud i antal boliger og pladser.
Som det fremgår af tabellen, peges der på alle typer af boliger og botilbud.
Der er flest kommuner – 37 kommuner – som peger på behovet for “skæve
boliger” og færrest kommuner – 10 kommuner – som peger på midlertidige
botilbud efter § 107.
Samlet angiver de 47 kommuner et behov som svarer til ca. 1.000 boliger/pladser, hvis kommunerne skal løse boligdelen af de hjemløses situation.

8.2

Behov for “skæve boliger”

Af samtlige kommuner i undersøgelsen, er der 40 kommuner, som angiver
behovet for “skæve boliger”. Af de 40 er der 37 kommuner, som har angivet behovet i antal boliger, og som samlet udtrykker et behov for 253 boliger. Der er stor variation i behovet i de enkelte kommuner. Der er 4 kommuner, som peger på et behov mellem 15-20 boliger, 5 kommuner peger på
behov for 10 boliger, mens de øvrige kommuner peger på behov for 4-7
boliger. Der er enkelte kommuner, som blot peger på et behov for 2 boliger.
“Det er ikke opfattelsen, at der er stor “ufrivillig” hjemløshed. Der er
dog behov for de “skæve boliger”, hvor der er højt til loftet i forhold
til normer og levevis.”
Frederikshavns Kommune

Der er tale om relativt mange kommuner, som peger på “skæve huse”. Det
store behov synes at være en erkendelse af, at de hjemløse rundt i kommu-
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nerne er dårlige og ofte er hjemløse med misbrug, som lever et anderledes
liv.
“Der bør opføres nogle få nye “skæve boliger”, der er specielt egnet
til misbrugere.”
Svendborg Kommune

Der er kommuner, der peger på behovet for “skæve boliger” til hjemløse,
som har haft et langtidsophold på forsorgshjem, og som ikke ønsker og passer ind i den almene boligmasse.
Det er både store, mellemstore og mindre bykommuner, som peger på
“skæve boliger” deriblandt kommuner, som i forvejen har “skæve boliger”.
Af de 40 kommuner, som peger på behovet for “skæve boliger”, er der 9
kommuner, som i forvejen har “skæve boliger”, og hvor der altså ud fra
kommunens synspunkt er behov for yderligere “skæve boliger”.
“Der er venteliste til “skæve boliger”. Målgruppen for disse boliger
kan ikke bo andre steder og kan ikke anvises en af de almene boliger i
kommunen”.
Odder Kommune

8.3

Behov for øvrige boliger og botilbud

Af de øvrige behov for boliger og botilbud der bliver peget på, er det et
langt mindre antal kommuner, der peger på behovene. Der er 14 kommuner,
som peger på almene boliger, og stort set samme antal peger på behovet for
længerevarende boligtilbud (§ 108-tilbud) og § 110-tilbud som forsorgshjem.
Der er 15 kommuner, som peger på udslusningsboliger.
Bortset fra de kommuner, som peger på behovet for almene boliger, hvor
der peges på et gennemsnitligt behov på 25 pladser, er behovet i kommunerne for de øvrige botilbud gennemsnitlig på 7 og 10 pladser.
Der er 13 kommuner, som peger på behovet for 152 forsorgshjemspladser.
Antallet af forsorgshjem har ligget nogenlunde stabilt endog med et fald i
antal. På den baggrund kan det virke overraskende, at der er behov for nye
forsorgshjem. Set sammen med de 7 kommuner, som peger på midlertidige
§ 107-pladser, er det relativt mange midlertidige pladser – ca. 200 – der er
udtrykt behov for i kommunerne.
Der er også 15 kommuner, som peger på udslusningsboliger som udtryk for
et behov for boliger som en station til en mere permanent og længerevarende bolig.
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Der er 15 kommuner, som peger på behovet for længerevarende boliger
som § 108-boformer. Der er en række kommuner, som i den sammenhæng
nævner alternative plejehjem. Dette går også igen blandt de 9 kommuner,
som peger på “andre” boformer. Her peges også på alternative plejehjem.
Samlet er der hen ved 24 kommuner, som peger på dette behov.
Samtidig er der en kommune, som overvejer at konvertere § 110-boformer
til § 108-boformer som udtryk for behovet for længerevarende boliger i stedet for midlertidige boliger.
Der er en række kommuner, som i bemærkningerne til deres udtrykte behov
peger på, at der er et stort behov for billige boliger til de hjemløse, hvor
kontanthjælpsmodtagere med nedsat kontanthjælp kan bo.

8.4

Behovet i forskellige kommuner

Ser vi på behovet for boliger i de forskellige kommuner, er det tydeligt, at
behovet for boliger og botilbud er relativt stort blandt kommunerne uafhængigt af graden af urbanisering. Det er dog sådan, at behovet er lidt større
i storbyerne og i kommunerne med mellemstore byområder.
Blandt de store bykommuner er det stort set alle kommuner, der peger på
behov for yderligere boliger og botilbud, mens det for kommuner i Københavnsområdet og i de mellemstore bykommuner er 50 % eller mere. I kommuner med mindre byområder er det 42 % af kommunerne, der peger på
behovet for yderlige boliger og botilbud.
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Tabel 8.2: Antallet af kommuner, som udtrykker behov for boliger og botilbud til
hjemløse. Kommuner inddelt efter urbanisering og indbyggertal. 2007
Har ikke
behov for
boliger

Har behov
for boliger
og botilbud

Har
behov
u.n.a.

Kender
ikke
behovet

Uoplyst

I alt

Antal

Københavns Kommune.....

-

100 %

-

-

-

100 %

1

Københavnsområdet .........

20 %

55 %

-

10 %

15 %

100 %

20

4 store byområder .............

25 %

75 %

-

-

-

100 %

4

Mellemstore byområder.....

9%

59 %

14 %

18 %

-

100 %

22

Mindre byområder .............

27 %

42 %

7%

13 %

11 %

100 %

45

70.000 og derover .............

12 %

71 %

12 %

6%

-

100 %

17

50-70.000 ..........................

6%

59 %

6%

24 %

6%

100 %

17

30-50.000 ..........................

27 %

46 %

5%

14 %

8%

100 %

37

Under 30.000.....................

29 %

38 %

5%

10 %

19 %

100 %

21

Hele landet ........................

21 %

51 %

7%

13 %

9%

100 %

92

Urbanisering:

Indbyggertal:

Anmærkning: Se tabel 3.2 i kapitel 3

Ser vi på behovet i forhold til kommunerne efter indbyggerantal, viser der
sig et meget klart mønster. Der er en større andel af de større kommuner
end af de mindre kommuner, som peger på behovet for yderligere boliger
og botilbud til de hjemløse. Blandt de større kommuner er det over 80 % af
kommunerne, som udtrykker behov for boliger og botilbud, mens det blandt
de mindre kommuner kun er 43 % af kommunerne.
Det er værd at bemærke, at der er en fjerdedel af kommunerne med mellem
50-70.000 indbyggere, som ikke kender kommunens behov for boliger og
botilbud.
Spørgsmålet er, hvad det er for behov, der er i kommuner med store byområder, og hvilke behov der er i kommuner med mindre byområder?
I tabel 8.3 er angivet, hvilke typer af boliger og botilbud der peges på i de
forskellige kommuner opdelt efter urbanisering.
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Tabel 8.3: Andelen af kommuner, som angiver behov for forskellige boliger og botilbud til hjemløse. Kommuner inddelt efter urbanisering og indbyggertal. 2007
Almene
boliger

Skæve
boliger

Udslusningsboliger

§ 108 –
længerevarende

§ 107 –
midlertidig

§ 110 –
forsorgshjem

Andre
former

Kbh. Kommune ............ 100 %

100 %

-

-

-

-

-

Kbh.området ................. 20 %

45 %

20 %

25 %

15 %

20 %

15 %

4 store byområder......... 25 %

50 %

50 %

25 %

25 %

-

-

Mellemstore byomr. .. ... 18 %

68 %

36 %

32 %

18 %

27 %

27 %

Mindre byområder......... 22 %

36 %

16 %

18 %

18 %

20 %

13 %

Urbanisering:

Indbyggertal:
70.000 og derover......... 29 %

71 %

47 %

41 %

18 %

24 %

29 %

50-70.000...................... 12 %

59 %

24 %

29 %

18 %

18 %

18 %

30-50.000...................... 24 %

41 %

19 %

16 %

22 %

27 %

14 %

Under 30.000 ................ 19 %

29 %

10 %

14 %

10 %

10 %

10 %

Hele landet.................... 22 %

47 %

23 %

23 %

17 %

21 %

16 %

Anmærkning: Se tabel 3.2 i kapitel 3

Det fremgår, at der en overrepræsentation af kommuner i de 4 store byområder og mellemstore byområder, som peger på behovet for “skæve boliger”
og udslusningsboliger. Hvad angår kommuner med mellemstore byområder
er der også en overrepræsentation, hvad angår behovet for længerevarende
boliger og forsorgshjem.
Hvad angår kommunerne i Københavnsområdet ligger andelen af kommuner med udtrykt behov på linje med andelen af kommuner på landsplan med
en lille overrepræsentation på længerevarende boliger.
Hvad angår kommuner med mindre byområder, er der en klar underrepræsentation, hvad angår “skæve boliger”, udslusningsboliger og længerevarende botilbud, men en lille overrepræsentation hvad angår midlertidige botilbud.
Ser vi på kommunerne i forhold til indbyggerantal, viser der sig blandt de
store kommuner med 70.000 indbyggere og derover en klar overrepræsentation af kommuner, som peger på behov for “skæve boliger”, udslusningsboliger og længerevarende botilbud.
Hvad angår de større kommuner (mellem 50-70.000 indbyggere), er der en
klar overrepræsentation, hvad angår “skæve boliger”, og en overrepræsentation, hvad angår længerevarende botilbud, men en klar underrepræsentation
hvad angår almene boliger.
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Hvad angår de mindre kommuner (mellem 30-50.000 indbyggere), er der en
overrepræsentation af kommuner, der peger på behovet for midlertidige botilbud og forsorgshjem.
Hvad angår de mindste kommuner (under 30.000 indbyggere), er der en
underrepræsentation på samtlige boliger og botilbud, men mindst hvad angår almene boliger
Der viser sig følgende mønster:
y Blandt de store bykommuner peges primært på behovet for “skæve boliger”, udslusningsboliger og længerevarende botilbud.
y Blandt kommuner med mellemstore byområder peges primært på behovet for “skæve boliger”, udslusningsboliger, længerevarende botilbud og
forsorgshjem.
y Blandt kommuner med mindre byområder peges primært på almene boliger og midlertidige botilbud.
y Kommuner i Københavnsområdet peger jævnt på behovet for de forskellige boliger og botilbud, men med en overvægt på længerevarende botilbud.
y Hvad angår kommuner efter indbyggertal, viser det sig, at de større kommuner peger på behovet for “skæve boliger”, udslusningsboliger og længerevarende botilbud, mens de mindre kommuner peger på almene boliger, midlertidige botilbud og forsorgshjemspladser, og de mindste kommuner peger på almene boliger.
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Appendiks: Svendborg Kommune
Svendborg Kommune er en sammenlægning af den tidligere Svendborg
Kommune og 2 mindre kommuner: Gudme og Egebjerg. Sammenlægningen har ikke ændret billedet i forhold til hjemløseproblematikken. Hjemløse
fra de 2 små kommuner ville alligevel have opholdt sig i Svendborg by,
hvor den tidligere amtsinstitution – nu Forsorgscenter Sydfyn – er beliggende. Forsorgscenter Sydfyn er med kommunalreformen overtaget af Svendborg Kommune.
Svendborg Kommune har med kommunalreformen fået 25 % flere borgere
og har nu omkring 60.000 indbyggere.

De hjemløse i Svendborg Kommune
Flertallet i hjemløsegruppen i Svendborg Kommune udgøres i dag af mænd
mellem 35 og 55 år. Fordelingen mellem mænd og kvinder skønnes at være
80/20. De hjemløse mænd og kvinder har som hovedregel svære misbrugsproblemer. De er dels alkoholikere, dels narkomaner, men flest har et blandingsmisbrug. Endelig beskrives en væsentlig andel med dobbeltdiagnose –
misbrugere med sindslidelse.
Den tidligere kendte typiske forsorgshjemsbruger, “den lidt forhutlede og
alkoholiserede landevejsridder” ses ikke meget mere. Men for nogle år siden begyndte der at komme en gruppe lidt ældre mænd med overvejende
alkoholmisbrug, eventuelt suppleret med et mindre pillemisbrug. Denne
gruppe kommer fortsat, og det er mænd, der ikke er i stand til at få hverdagen til at fungere alene og derfor “forsumper”. Det drejer sig om mænd, der
tidligere har klaret sig, men nu har mistet fodfæstet enten i forbindelse med
en skilsmisse eller i forbindelse med opløsning af et hjem, hvor de har boet
med gamle forældre, der er faldet væk – eller mænd, der tidligere har boet
på pensionat. Når de faste strukturer omkring mændenes liv forsvinder, viser det sig, at de ikke er i stand til at klare sig selv.
Denne gruppe er vanskelig at få ud fra forsorgshjemmet igen til egen bolig.
De er bange for at flytte ud og har brug for massiv støtte, hvis det skal lykkes.
Hjemløseproblemet i Svendborg omfatter desuden en mindre gruppe borgere med akutte boligproblemer på grund af samlivsophør eller husudsættelse,
når en dyr boligudgift ikke kan betales, fordi der sker væsentlig nedgang i
husstandsindtægten, fx ved overgang til overførselsindkomst. Denne gruppe
forsvinder forholdsvis hurtigt ud af hjemløsegruppen, fordi et boligmarked
med overskud af boliger i Svendborg Kommune gør det relativt let for kommunen at anvise en ny bolig.
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Derudover er det opfattelsen i Svendborg Kommune, at der kommer flere
og flere yngre – især mænd i hjemløsegruppen. Det er helt overvejende
mænd med store misbrugsproblemer.
Derimod har Svendborg ikke hjemløse med anden etnisk baggrund.
Svendborg Kommune har ikke hjemløse, som man ikke kender. Der er
“måske 2-3 som sover i en park, fordi de er skizofrene”, men det understreges, at Svendborg Kommune fortsat er en lille by, hvor man kender hinanden og problemerne i byen. Og Svendborg-borgerne kender kommunen og
forsorgshjemmet og ringer bekymringer ind, hvis de oplever, at en borger
har vanskeligt ved at magte at bo i sin bolig og trænger til hjælp til personlig hygiejne, oprydning, indkøb osv.
Samtidig er det erfaringen, at de hjemløse, der ikke ønsker at benytte forsorgshjemmet, godt kender dets eksistens og tilbud, og at de henvender sig,
hvis de har brug for hjælp, fx når de er syge. Det sker i vinterhalvåret, at
hjemløse søger kortvarigt ophold og pleje i forbindelse med sygdom. Under
alle omstændigheder har man altid en ledig herbergseng.

Boformer til hjemløse i Svendborg Kommune
Svendborg Kommune har et varieret tilbud af boformer til hjemløse. Centralt i hele indsatsen på hjemløseområdet er Forsorgscenter Sydfyn, der
ligger i nye bygninger på en bakketop med udsigt over Svendborg by. Centrets målgruppe er mennesker, der er hjemløse, eller som har egen bolig,
som de ikke magter at opholde sig i på grund af sociale vanskeligheder.
Forsorgscenter Sydfyn har 14 forsorgspladser, 8 herbergpladser, 5 alternative plejehjemspladser og 1 aflastningsplads samt 7 udslusningsboliger. Både
herbergpladserne og de alternative plejehjemspladser er en opnormering og
udvidelse af forsorgscentrets funktion, som kom i tilknytning til forsorgscentrets flytning til nye bygninger i slutningen af 2005.
Der er ingen visitation til forsorgshjemspladserne og herbergpladserne. Når
folk banker på, kommer de ind og får en plads. Hvis de ønsker en plads i
forsorgshjemmet sker det dog via en samtale med personalet på forsorgshjemmet. Samtlige herberg- og forsorgshjemspladser har endnu ikke været
fyldt op på samme nat. Det er altså altid muligt at få en seng. Men som førstegangshenvender, kan man sjældent indskrives direkte til forsorgshjemmet. Det kan tage 14 dage at få en plads her. Og indtil da er det nødvendigt,
at man forlader forsorgscentret i dagtimerne (medmindre man er syg: så får
man som regel lov til at blive).
Som herbergbeboer har man ikke lov til at færdes i forsorgscentrets opholdsstue, der er forbeholdt forsorgshjemsbeboerne, der på denne måde søges skærmet mod for megen uro fra nye – og ofte meget påvirkede menne70

sker, der kommer og går. Til gengæld er herbergværelserne udstyret med et
tv på hvert værelse.
På forsorgshjemmet er det ikke tilladt at misbruge i hverken fælleslokalerne
eller på værelserne, men erkendelsen er, at det er vanskeligt at håndhæve
forbuddet på værelserne. Der tilbydes hjælp og støtte til at begrænse eller
komme helt ud af misbruget og i stedet “få et andet og bedre indhold i
hverdagen”.
Forsorgscentret har et nyt værksted med tilknyttet håndværksfaglig og pædagogisk personale. Beboerne på forsorgshjemmet kan her arbejde med fx
reparationer af møbler – eller på den båd, som forsorgscentret har, eller de
kan om sommeren deltage på havehold med bl.a. vedligeholdelse af forsorgshjemmets arealer. Beboerne skal selv melde sig til arbejdsprojekterne,
der er ingen arbejds- eller aktivitetstvang. Den hidtidige erfaring er, at de få,
der deltager, har stor glæde af det, men det er kun få, der deltager.
Det typiske er, at folk opholder sig på forsorgscentret i godt 3 måneder.
Men gennemsnitstal er vanskelige at arbejde med. Nogen er der meget kort
tid, men der er også nogen, der bor der i 1 år eller 1½. Men som hovedregel
holder man fast i, at forsorgshjemmet er til midlertidigt ophold, og meningen er, at man skal videre. Det afhænger så af det sociale funktionsniveau,
til hvilken ny boform den hjemløse kan videresendes.
Almene boliger
Boligsituationen i Svendborg Kommune er i øjeblikket gunstig, og der er
overskud af boliger. Kommunen kan derfor tilbyde bolig til dem, der magter det i det almene boligbyggeri. Og hertil henvises de grupper, som fx
akut bliver boligløse på grund af samlivsophør.
I kommunen er det imidlertid et problem, at boligrenovering og bysanering
generelt har betydet, at de dårligst stillede hjemløse har problemer med at
finde en bolig, de kan betale. Det har skabt rift om de små mere simple og
billige lejligheder, der er tilbage.
De hjemløse, der skal flytte ind, er typisk på pension eller kontanthjælp og
vil/kan ikke betale 3-4.000 kr. i husleje om måneden.
Kommunen oplyser, at man i øjeblikket har adgang til ca. 50 boliger i ikke
renoveret byggeri. Lejlighederne beskrives som “noget gammelt bras, - en
dårligt vedligeholdt boligmasse”. Men de hjemløse, der anvises boligerne,
er beboere, der ikke kan betale mere end de 1.500-2.200 kr. om måneden,
som disse lejligheder koster. De udgør samtidig en type lejere – ofte narkomaner, som ikke altid behandler deres bolig godt – og de vil gerne bo i
disse lejligheder.
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Det er mennesker, som ikke kommer på posthuset og får betalt huslejen.
Kommunen sikrer sig derfor, at de får en aftale med sagsbehandleren, der
sørger for huslejeindbetalingen.
Der gøres meget ud af visitationsprocessen, som foretages af kommunen.
Målet er at sikre, at der findes den rette bolig i det rette miljø fra starten for
at undgå for megen turbulens i boligmiljøet. Man er derfor opmærksom på
at få kortlagt, hvor meget de larmer, drikker, misbruger – har hunde osv.
Alligevel er det vanskeligt at løse problemerne tilfredsstillende – eller mere
permanent, og erfaringen er, at det er den samme gruppe på ca. 20, der flytter rundt mellem boligerne – over et par år: De smides ud på grund af larm
og problemer med naboerne, eller måske i tilknytning til et fængselsophold.
Så henvender de sig i kommunen eller på forsorgshjemmet igen, og boligplaceringen starter forfra.
Kollegieværelser til de unge
En overkapacitet af kollegieværelser har fået kollegierne til at udvide deres
målgruppe til ikke alene at omfatte unge uddannelsessøgende. Det gør det
lettere at anvise bolig til hjemløse unge, der ikke har en for vanskelig udadreagerende problemstilling og ikke et for stort misbrug. Men det er de dårligste kollegieværelser langt fra byen, der har den ledige kapacitet.
De unge får en lejeaftale, der er begrænset til et år, men det giver så kommunen ro til at hjælpe de unge med deres sociale problemer og videre til en
mere permanent løsning på deres boligproblem.
Bagergade rummer en ejendom med 26 boliger, der er organiseret som opgangsfællesskaber. Det er kommunale boliger efter almenloven, små 1 og 2
værelses lejligheder og bruges typisk til personer, der ikke har råd til at betale huslejen i boligforeningerne eller på det private udlejningsmarked. Det
er beboere, der typisk er på kontanthjælp eller førtidspension, og som står
med et akut boligproblem.
Beboerne kan i udgangspunktet godt bo med naboer. Det er beboere, som
har en intension om at komme ud af deres misbrug.
Der har på et tidspunkt været et problem med en for stor koncentration af
misbrugere og narkomaner, der skabte en narkocentral og megen ballade
med naboerne.
“Skæve boliger”
Svendborg Kommune har 15 “skæve boliger”, som er fordelt på Hyttebyen,
Trappebæksvej og Tvedvej.
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Hyttebyen
Hyttebyen består af 5 beboelsesvogne indkøbt fra det tidligere byggeri af
Storebæltsbroen. De 4 vogne er indrettet til boliger, mens den femte benyttes som fælleshus. Vognene er placeret på en kommunalt ejet grund lidt
uden for Svendborg by.
Hyttebyen var målrettet de hjemløse med dobbeltdiagnose, de psykisk syge
misbrugere med en meget udadreagerende adfærd. Hyttebyens placering tæt
på en produktionshøjskole viste sig uhensigtsmæssig med denne målgruppen, og i dag er Hyttebyens beboere derfor mindre belastede mennesker
med et overvejende hash- og alkoholmisbrug. Beboerne i dag er mandlige
hjemløse, som typisk har boet lang tid på forsorgshjemmet, hvor de også
har haft problemer med at trives.
Der er knyttet en social vicevært til Hyttebyen – han holder øje med og
hjælper beboerne efter behov. Beboerne har lejekontrakt, og man lægger
vægt på at respektere deres ønske om at være i fred. Den sociale vicevært
går ikke ind i hytterne uden tilladelse fra beboerne. Det sker dog, hvis en
beboer ikke er set gennem flere dage og ikke har reageret på gentagne henvendelser.
Erkendelsen er, at det er lidt at opgive folk, når de visiteres til Hyttebyen,
for “det er nemmere at påvirke folk og hjælpe, når de er i et miljø. Så en
placering i Hyttebyen er at opgive, at holde op med at forsøge”. På den anden side er det også vigtigt at erkende, at nogle hjemløse ønsker et andet liv
– det handler så om at sikre, at det liv også kan blive nogenlunde værdigt.
Visitation til Hyttebyen er efter kommunalreformen placeret hos forsorgshjemmets forstander.
Tvedvej og Trappebæksvej er “gamle tyskerbarakker” og rummer henholdsvis 4 og 7 boliger. Boligstandarden er ikke høj, men beboerne forventer ikke høj standard og er desuden “ikke i stand til at holde en bolig”. Boligerne er begge steder målrettet personer, som ikke skønnes at kunne bo i
almindelige lejemål i boligforeninger. De er misbrugere, er ofte kriminelle
og desuden personer, der fylder meget i omgivelserne – og mange har store
hunde.
Alternativt plejehjem
Forsorgscentret råder over 5 alternative plejehjemspladser til hjemløse, som
på grund af permanent misbrug og de fysiske og psykiske skader, de har
fået heraf, har et behov for vedvarende omsorg og pleje i et miljø, som er
målrettet deres anderledes adfærd og fortsatte misbrug.
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De 5 alternative plejehjemspladser blev hurtigt fyldt op, men bebos også af
borgere uden for kommunen, da pladserne ikke er forbeholdt Svendborg
Kommunes borgere.
Visitation til de alternative plejehjem sker i samarbejde med socialforvaltningen og henvisninger kan komme fra alle, der er i kontakt med en borger,
som har brug for en plads, dvs. sagsbehandler, læge osv. De foreløbige erfaringer med plejehjemmet, målgruppen og visitationen er sparsomme, eftersom pladserne blev besat umiddelbart, og foreløbig arbejdes der ikke med
venteliste. Vurderingen er, at målgruppen er så dårlig, at de ikke kan vente,
men alternativt må bo i andre boformer, selvom det ikke er hensigtsmæssigt.
Udslusning
Forsorgscentret råder over 6 udslusningsboliger, som man selv visiterer til.
Boligerne fungerer som små lejligheder og ligger i en gammel villa uden
for forsorgscentrets område, og beboerne har her støtte tilknyttet i form af
efterværn fra forsorgshjemmet.
Svendborg Kommune råder over i alt 11 udslusningsboliger.
Både udslusningsboligerne og de “skæve boliger” har tilknyttet social støtte. Den sociale støtte kan i Svendborg Kommune i dag både komme fra sociale viceværter, støttekontaktpersoner og hjemmevejledere. Planen er at
koble alle funktioner organisatorisk sammen omkring et åbent værested,
som refererer til forsorgscentret. Ønsket er både “stordriftsfordele” og en
skærpet og særlig faglighed i forhold til hele målgruppen. Der vil ifølge
planen være i alt 6 personer, der dagligt kan fordele opgaverne imellem sig,
dels de allerede kendte, dels den mere opsøgende funktion.
Denne gruppe skal bl.a. varetage udslusnings- og efterværnsopgaver, der i
dag varetages af forsorgshjemmets støttekontaktpersoner. Forsorgshjemmet
følger de beboere, der flytter ud med et efterværn, hvis beboeren har behov
for det. Opgaven handler typisk om først at hjælpe beboeren med at flytte,
så med at indrette boligen, med at få køleskabet fyldt op, med at læse posten, sikre relevant kontakt til fx sundhedssystemet og endelig også med at
skabe et indhold i tilværelsen, sociale kontakter osv.

Overvejelser vedrørende mangler i indsatsen og det fremtidige arbejde
Planen er, at Forsorgscenter Fyns forstander skal være leder og koordinator
for hele området omkring bosætning af hjemløse og også administrere de
mindre tilbud “skæve boliger” osv., der ligger ud over forsorgshjemmet.
Foreløbig er man i opstartsfasen af disse planer, og i dag er der ikke en for-
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maliseret mødestruktur mellem forsorgscenter og kommunens medarbejdere på området “ så stort et problem er hjemløshed ikke i kommunen”.
Opfattelsen er, at der er et godt samarbejde mellem alle involverede – herunder også kommunens hjemmepleje, der også er i kontakt med og har opgaver i forhold til målgruppen. Kommunen er lille, kendskabet til kollegerne er stort og godt, og den, der har en aktuel problemstilling, ringer til kollegerne for at få løst sit problem. Den metode har hidtil fungeret. Ønsket er
også i fremtiden at undgå for stive samarbejds- og visitationssystemer, da
erfaringen er, at klientgruppens hektiske og urolige liv gør en fleksibel og
mere uformel samarbejdsstruktur mere hensigtsmæssig, eftersom den gør
det muligt at tale sammen og handle fra dag til dag – og det er ofte behovet.
Problemet med placering af de allerdårligste hjemløse, de udadreagerende
og ofte voldelige psykisk syge misbrugere er ikke løst. I Svendborg Kommune drejer det sig om en lille gruppe på omkring 5-10 personer, som der i
dag ikke er et relevant tilbud til. De har brug for fritliggende enkeltboliger
uden for byen, gerne med stor afstand imellem. I dag bor de i kommunens
andre tilbud, bl.a. i boligområderne eller i Hyttebyen. Men de smides ud
med jævne mellemrum, fordi de ikke kan fungere med naboer, som de forulemper. De er få, men ressourcemæssigt fylder de meget.
Et andet behov er alternative udslusningspladser i form af matrikelløse boliger til de mere velfungerende, der skal ud fra forsorgshjemmet. Ønsket er,
at kommunen kunne tage lejemålet og give det videre til den hjemløse, der
så i første omgang kunne være fritaget for utrygheden ved, om de kan klare
sig alene økonomisk. Fordelen skulle være, at disse mere velfungerende
hjemløse kunne udsluses direkte i normale boligmiljøer, der helt er fritaget
ethvert institutionspræg. Her kunne de botrænes og få den nødvendige støtte. På denne måde kunne man også udnytte de tomme boliger, der aktuelt er
i kommunen.
Svendborg Kommune har ikke fastlagt en særlig “hjemløsestrategi”, men er
i gang med at gennemtænke hele området for de mest socialt udsatte borgere og herunder botilbud. Umiddelbart er ønsket, at disse borgere skal rummes i deres lokalområde og ikke sendes ud på en mark uden for byen. Opfattelsen er, at det bedste er at sprede problemstillingen og gøre den så lille
som muligt.
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Appendiks: Viborg Kommune
Viborg Kommune blev ved kommunesammenlægningen dannet af Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup, Tjele, Viborg og en del af Aalestrup
Kommune.

De hjemløse i Viborg Kommune
Den største gruppe blandt de hjemløse i Viborg Kommune beskrives som
mænd i aldersgruppen 35-60 år med et misbrug, der alene kan være alkoholmisbrug, men typisk er et blandingsmisbrug. De beskrives som “følelsesmæssigt forhutlede, psykisk ustabile og sårbare” – nogle sindslidende,
med ingen eller ringe uddannelse og sparsomme erhvervsmæssige erfaringer.
En mindre gruppe er de sindslidende med et massivt misbrug. De er ikke
vokset i antal, men det er en gruppe, som er vanskelig at finde botilbud til,
og som trækker mange ressourcer hos alle de sagsbehandlere og frontmedarbejdere, der arbejder med de hjemløse.
Mens det ikke er opfattelsen, at der er kommet flere hjemløse med anden
etnisk baggrund, så er der lidt delte meninger om udviklingen i gruppen af
unge hjemløse mellem 18 og 25-30 år. Nogle mener, de er øget i antal, andre at stigningen ikke er blandt de direkte hjemløse, men i antallet af unge,
der befinder sig i periferien af hjemløsegruppen, dvs. blandt de meget udsatte unge.
Opfattelsen er, at de unge i dag hurtigere marginaliseres, fordi de ikke kan
leve op til de krav, der stilles – hverken i skole- og uddannelsessystemet
eller på arbejdsmarkedet. Det er typisk unge, der aldrig har fuldført folkeskolen. Erfaringen er, at de er svære at få fat i, de zapper mellem de forskellige tilbud, er svære at fastholde og bliver aldrig længe nok til, at en egentlig afklaring af deres sociale vanskeligheder, misbrugsmønster, psykiske
sårbarhed mv. kan finde sted.
På forsorgshjemmet Vibohøj er man overbevidste om, at de hjemløse er
blevet yngre, “men man har ikke tallene”. De unge hjemløse på forsorgshjemmet opleves som anderledes eller vanskeligere at arbejde med end den
traditionelle ældre hjemløsegruppe, der kommer med erfaringer fra et normalt liv arbejdsmæssigt og familiemæssigt – i hvert fald i perioder af deres
yngre liv. Sådan er det ikke med disse unge: deres misbrug er anderledes,
de har ingen arbejdsmæssige erfaringer og familiemæssige rødder, de ønsker ikke at arbejde, de er anderledes socialiserede og ikke samarbejdsvillige. Det tager tid at få de unge til at gå i værkstederne, men herefter er erfaringerne med de unge rimeligt gode “måske fordi det ligner en almindelig
arbejdsplads med pladesmede frem for pædagoger”.
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Vibohøj fortæller, at de får unge henvist fra Fru Jensens Pensionat, der er et
særligt tilbud til unge mellem 18 og 25 år (jvf. nedenfor). De unge kommer
typisk en fredag eftermiddag, hvor de smides ud af pensionatet, fordi de har
røget hash. På Vibohøj ses det som problematisk, at de unge “går den vej”,
men det er en konsekvens af, at der mangler botilbud til gruppen af unge.
Tidligere afviste man de unge på Vibohøj, men det gør man ikke mere.
I Viborg Kommune udføres der et opsøgende arbejde, der bl.a. er koncentreret om “Grotten” og “Skuret i Houlkær”, som er 2 opholdssteder, kommunen har stillet til rådighed, og som har fjernet en del af de hjemløse fra
torvet, hvor de angiveligt råbte op og generede forbipasserende. Skurene
åbnes om morgenen og låses af om aftenen. Disse opholdssteder er meget
brugt, og de opsøgende medarbejdere møder op i skurene og hjælper brugerne med alle typer problemer.
Opfattelsen er, at de hjemløse kender de opsøgende medarbejdere og søger
hjælp, hvis de har behov for det. Derudover besøger de opsøgende medarbejdere socialt udsatte borgere i deres boliger i det private eller almene byggeri. Borgerne bliver bl.a. henvist fra sagsbehandlere, der har mistet kontakten med fx kontanthjælpsmodtagere. De opsøgende medarbejdere hjælper
med at få genetableret kontakten og med de sociale ydelser.

Botilbud til hjemløse i Viborg Kommune
Forsorgshjemmet Vibohøj
Viborg Kommune overtog ved kommunalreformen forsorgshjemmet Vibohøj, der er beliggende i udkanten af Viborg. Vibohøj har 45 eneværelser
med fælles bad på gangene og små tekøkkener. 4 værelser benyttes til herbergpladser med åbningstid mellem 17.30 og 9.30 og andre 4 værelser, der
ligger i forbindelse med modtagelsen og har tilknyttet medicinsk bagvagt,
benyttes til afrusning.
Foreløbig har der i 2007 været fyldt helt op. Der plejer at være ledig kapacitet fra marts, når foråret sætter ind, men det har der ikke været i år. Vibohøj
har et stort smedeværksted og et montageværksted, hvor beboerne som hovedregel er beskæftigede. Alle beboere på Vibohøj der kan – skal arbejde. I
udgangspunktet 37 timer om ugen. Timetallet kan reduceres, hvis den enkelte beboer ikke magter fuld tid.
Målgruppen på Vibohøj er hjemløse eller borgere, der ikke kan opholde sig
i egen bolig på grund af sociale vanskeligheder og tilpasningsproblemer, og
som har behov for et botilbud eller aktiverende støtte og omsorg. Målet på
Vibohøj er at hjælpe de hjemløse med at få styrket deres ressourcer og forbedret deres livssituation, så de bliver bedre i stand til at klare deres daglige
tilværelse.
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På Vibohøj har man ændret indstilling til beboernes misbrug i løbet af de
seneste 5 år. Tidligere blev beboerne smidt ud, hvis de blev taget på fersk
gerning med stoffer. Det bliver de ikke mere, men de skal samarbejde om at
arbejde med deres misbrug, ellers kan de ikke være på Vibohøj. På samme
måde er kravet ikke, at man som alkoholiker behøver at være på antabus,
men man må i princippet ikke drikke. Ved for store problemer med at holde
forbuddet henstilles det til beboerne at indlede en alkoholfri periode – eller
flytte et andet sted hen. Denne indstilling til misbrug er mindre restriktiv
end tidligere, og Vibohøj ser den som udtryk for, at man i dag “rummer
verden, som den ser ud” og “ikke kun skummer fløden og tager de lettest
håndterlige og mest ordentlige, og lader de allerdårligste gå tabt”.
Men forsorgscentret afviser stiknarkomaner, der er “helt ukontaktbare”.
Man søger plads til dem andre steder eller søger dem afgiftet i samarbejde
med rusmiddelcentret – og giver dem evt. en herbergplads, hvorfra man søger at sende dem videre. Men det er svært, “der findes ikke relevante steder
til dem”.
Det er svært at tale om gennemsnitlig opholdstid på forsorgshjemmet. Måske typisk 1-2 måneder, men “der er folk, der har boet på Vibohøj siden
70erne”. I dag taler man ikke om at visitere folk til forsorgshjemmet, men
om at de optages på forsorgshjemmet. Ideen er at signalere, at der her er
den nødvendige tid og rummelighed, som skal til, hvis beboerne skal have
ryddet op i deres hidtidige liv, misbrug, gæld, økonomi, medicin osv. – og
planlagt det fremtidige. Forsorgshjemmet har 2 socialrådgivere, som bistår
med dette.
De “skæve huse” i Viborg Kommune
Viborg Kommune har i deres projekt “skæve huse” 3 botilbud ud over udslusningsboligerne. Det er Langdammen, Drengehuset og Pigehuset. De
“skæve huse” drives af ejendomsselskabet Sct. Jørgen, som kommunen har
driftsoverenskomst med.
Visitationen til de “skæve boliger” sker på et månedligt møde, der forestås
af lederen for social indsats. I visitationen deltager desuden rusmiddelcentret og Vibohøj. Visitationsmøderne afholdes en gang månedlig. Leder af
social indsats har også den daglige visitation til Fru Jensens Pensionat.
Langdammen er et almennyttigt boligbyggeri, som kommunen har boliganvisningsretten til, og som beboerne lejer på almindelige lejevilkår. Kommunen bærer et evt. driftstab og sikrer, at huslejen bliver betalt.
Langdammen er et botilbud, der består af 10 lejligheder og 9 værelser. Huslejen for en toværelses lejlighed er ca. 3.000 kr. om måneden. Målgruppen
er personer, der ikke kan rummes i almennyttige boligtilbud. De har ofte en
dobbeltdiagnose, er både misbrugere og sindslidende og udgør et vanskeligt
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klientel “den hårde kerne”. Beboerne kommer dels fra Vibohøj, dels fra
forsøg på at bo i almene boliger uden støtte, fra psykiatrien eller fra gaden.
Beboerne får typisk social pension – få er på kontanthjælp. Det er mennesker, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.
Aldersgruppen er som hovedregel fra 40 år og opefter, da klientellet er forholdsvis kronisk. Ønsket er at friholde de unge i målgruppen fra den påvirkning, de kunne få i huset, men det lykkes ikke altid. På besøgstidspunktet er der et par ganske unge beboere blandt lejerne.
Der har på Langdammen været vanskeligheder med koncentration af stofmisbrug og med beboere, som måtte ydes hjælp til at rydde op i gæsteflokke (pushere og andre hjemløse, der slog sig ned), der var svære for beboerne selv at smide ud.
Langdammen har tilknyttet social vicevært. Man har forsøgt sig med samlende fælles aktiviteter, men uden held. Der er en stor fællesstue i ejendommes stueplan, men den bruges sjældent. Der er ikke basis for fællesaktiviteter.
Kvindehuset er en etplansvilla, der indeholder 4 lejligheder med eget køkken, en fælles opholdsstue, terrasse og have. Målgruppen er ældre plejekrævende kvinder med massivt behov for støtte. Beboerne er typisk narkomaner med massive fysiske og sundhedsmæssige problemstillinger efter
mange års liv som narkoman. På besøgstidspunktet bor der 3 kvinder i huset
– den ene er 20 år.
Mandehuset ligger på samme vej som kvindehuset og består ligesom det af
en etplansvilla med 4 lejligheder, desuden fællesrum med køkken, terrasse
og have. Målgruppen er ældre plejekrævende mænd med samme problemstillinger som kvinderne i kvindehuset – og huset rummer de samme tilbud
som kvindehuset.
Beboerne i kvinde- og mandehuset fungerer som supplement til Langdammen, og man er fælles om bl.a. social vicevært. Målgruppen er mere belastede beboere end på Langdammen og kan være plejekrævende. Beboerne i
de 2 huse får daglig besøg af medarbejdere, der udleverer medicin til dem,
der får administreret deres medicin, hjælper med sårbehandling og derudover med dagligdagen, indkøb, evt. rengøring, kontakt til sociale myndigheder, til egen læge – samt evt. til familie, som de fortsat har kontakt med,
eller som de har fået støtte til at genoptage kontakten med. Beboerne står
selv for madlavning og rengøring.
Fru Jensens Pensionat er et akut døgntilbud til unge – primært de 18-25
årige. Pensionatet drives af KFUMs Sociale Arbejde i Danmark efter aftale
med Viborg Kommune, som finansierer pensionatet. Visitationen varetages
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af leder fra social indsats i kommunen. Der er 5 pladser og en akutplads. De
unge, der visiteres hertil, har massive problemer – det kan være hjemløshed,
men også svære adfærdsproblemer og misbrugsproblemer, som er med til at
marginalisere de unge.
I udgangspunktet er den maksimale opholdstid på pensionatet 3 måneder,
der skal bruges til at afklare de unges problemer og lede dem videre. De
unge, der indskrives i pensionatet, skal være i beskæftigelse, skole eller uddannelsestilbud i dagtimerne. Det er ikke tilladt at ryge hash på pensionatet,
og det fører til udsmidninger af de unge, der så i visse tilfælde ender på Vibohøj.
Drengene i skoven
Umiddelbart uden for bygrænsen på kanten af skoven ligger et mindre forfaldent hus, som har en privat ejer og lejes af Viborg Kommune. Huset bebos ved besøget af 2 narkomaner, som er omkring 45 år, og hvis adfærd
betyder, “at de ikke kan placeres andre steder”. Arealet omkring huset er
fyldt med henkastet affald, og huset er indvendigt fyldt med gamle møbler
og affald – og er meget beskidt. De 2 beboere får udleveret metadon af
kommunens social- og sundhedsassistent. Kommunens opfattelse er, at de 2
beboere er velanbragte og profiterer af botilbuddet – og at kommunen i øvrigt kunne bruge flere lignende botilbud til boplacering af svært utilpassede
og ofte også sindslidende med misbrug.
Udslusning
Det er ikke problemet at finde en bolig i Viborg Kommune, som har tomme
lejligheder både i den private boligmasse og i den almene. Boligudgiften er
på et niveau, hvor den kan betales på en overførselsindkomst, og der er
sjældent problemer med at skaffe hjælp til eventuelt indskud fra socialforvaltningen. Problemet er, at målgruppen sjældent kan klare sig alene eller
uden støtte i den almindelige boligmasse.
De hjemløse fra fx Vibohøj kan udsluses via kommunens udslusningsbolig
Teglskæret, som er en af Viborg Kommunes “skæve boliger”. Teglskæret
er en etplansbebyggelse, der indeholder 6 toværelses lejligheder samt et
fællesrum. Huset har en stor have.
Målgruppen er mænd og kvinder, som er kommet helt eller delvis ud af deres misbrug, og som ønsker og er i stand til at bo i egen bolig med begrænset støtte og kontakt fra fx den sociale vicevært. På besøgstidspunktet er
kun 2 af lejlighederne beboet.
Problemstillingen med ledige boliger – også udslusningsboliger – har været
drøftet på visitationsmøderne med Vibohøj, som i øjeblikket er fuldt belagt.
Problemet er, at mange af de hjemløse derfra ikke ønsker at bo i egen bolig.
For mange er tanken om at skulle bo alene for utryg og skræmmende, selv
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med en social vicevært og andre støttepersoner koblet til. De kan skaffes en
bolig, men magter ikke selv at skabe et hjem, som de kan holde ud at være
i. Det har dog afhjulpet problemerne for nogen, at de via efterværnsbestemmelserne kan få hjælp i det første år til bl.a. indretning af boligen, indkøb,
post – og med at få etableret et socialt liv.

Overvejelser vedrørende mangler i indsatsen og det fremtidige arbejde
Et mere formelt samarbejde er først i etableringsfasen efter omlægningen
med kommunalreformen den 1. januar 2007. Endnu er det ikke klart, hvordan den mest hensigtsmæssige organisering af arbejdet og indsatsen skal tilrettelægges. Der er allerede i dag et tæt samarbejde mellem de 3 sociale viceværter, der også fungerer som opsøgende gadeplansmedarbejdere og det
øvrige frontpersonale, herunder også medarbejderne i Kirkens Korshærs og
KFUMs arbejde blandt målgruppen. Men der er ikke en formel mødestruktur og ingen klarhed på, om der skal etableres fx netværksmøder, tematiserede halvårsmøder, eller om mødevirksomheden skal have en helt tredje
form.
Planen fra socialforvaltningen er, at hele indsatsen skal gennemtænkes med
de nye muligheder, som kommunalreformen giver i og med, at kommunal
og tidligere amtslig indsats i forhold til målgruppen nu er slået sammen –
og muligheden for at videresende problemerne til hinanden er væk. Ønsket
er at få en helhedsbetragtning i tilbuddet til de udsatte og hjemløse. Problemstillingen ses i dag i princippet delt i “3 søjler”: Vibohøj forsorgscenter, Rusmiddelcentret og Social Indsats. Alle 3 har opbygget stort set ens
tilbud med hver deres sundhedsgruppe, støttekontaktpersonsordning, udgående aktiviteter osv. Der er elementer i indsatsen i alle 3 søjler/indsatser,
som rummer forskelle, men også mange ligheder, og der er brug for at gennemtænke om organiseringen af indsatsen samlet set er den rigtige.
I forhold til oplevelsen af flere unge blandt de mest udsatte og hjemløse er
der et ønske om at forstærke medarbejdernes faglige kompetencer i arbejdet
med de unge og med “de nye ungdomskulturer” og sikre bedre tilbud til de
unge. Også her er en af problemstillingerne “de 3 søjler”, som måske er en
del af forklaringen på, at der mangler sammenhængskraft i indsatsen over
for de unge.
Problemstillingen omkring placeringen af de hjemløse med dobbeltdiagnose
ses også i et perspektiv omkring den fremtidige organisering og arbejdsdeling mellem de 3 indsatser. Opfattelsen er, at problemet omkring de hjemløse med dobbelt diagnose måske ikke er steget i antal, men det fylder meget,
fordi problemerne er så vanskelige og massive, Og spørgsmålet er, om det i
højere grad skal være en opgave for psykiatrien – eller opgaven er at få
etableret et tættere samarbejde mellem social indsats og psykiatrien.
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Appendiks: Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune blev ved kommunesammenlægningen dannet af 6
kommuner: Nykøbing Falster, Nysted, Nørre Alslev, Sakskøbing, Guldborgsund og Sydfalster. Indbyggerantallet er godt 63.000.
Guldborgsund Kommune har 2 forsorgshjem: Forsorgshjemmet Sønderskovhjemmet og Forsorgshjemmet Saxenhøj. Sønderskovhjemmet er beliggende i Flintinge uden for Nykøbing Falster og har 37 pladser. Hjemmet
modtager kun mænd og kun alkoholikere – ikke narkomaner og stofmisbrugere. Sønderskovhjemmets hjemløse er overvejende “ældre alkoholikere,
som er blevet mere stationære”.

De hjemløse i Guldborgsund Kommune
Forsorgshjemmets målgruppe er borgere med sociale problemer, som enten
ikke har eller kan være i deres egen bolig på grund af sociale vanskeligheder. Brugerne er fra 18 år og opefter, og det er både mænd og kvinder. Fordelingen er ca. 75 % mænd og 25 % kvinder. Det er mænd og kvinder med
et misbrug, typisk af både alkohol og stoffer, men ofte har de også psykiske
vanskeligheder og forskellige personlighedsmæssige og adfærdsmæssige
problemstillinger, der følger dels af misbruget, dels af de psykiske vanskeligheder.
Den største gruppe på forsorgshjemmet er de hjemløse danske mænd mellem 35 og 55 år, som ingen tilknytning har til arbejdsmarkedet bl.a. på
grund af et massivt misbrug, der i dag typisk er et blandingsmisbrug. Det er
denne gruppe, der optager flest pladser på forsorgshjemmet. Den næststørste gruppe er stofmisbrugere eller blandingsmisbrugere, som efter medarbejdernes opfattelse er vokset betydeligt gennem de seneste ca. 20 år.
I de 2 grupper medregnes også grønlændere, der traditionelt har optaget en
del forsorgshjemspladser i Danmark. Den gruppe, der udgør “det største
problem” er de hjemløse med dobbeltdiagnose: de psykisk syge, der samtidig er stofmisbrugere, og indtrykket er, at også de er blevet flere.
Det er opfattelsen, at der er en stigning i gruppen af unge hjemløse i aldersgruppen 18-30 år, som søger til forsorgshjemmet Saxenhøj. Det er unge
med misbrug og psykisk sygdom, herunder psykisk udviklingshæmmede
unge. Nogle kommer fra socialt belastede hjem med forældre, hvor kontanthjælp og misbrug har været en del af dagligdagen og voksenstøtten begrænset. Andre har rod i diverse døgnanbringelser, som ikke har givet rodfæste i hverken et familiemæssigt miljø (de er blevet flyttet for ofte) eller i
samfundet i øvrigt – og opfattelsen er, at det sociale system har svigtet opgaven i forhold til disse unge, bl.a. fordi efterværnsbestemmelserne ikke er
blevet taget vedholdende nok i brug, eller de unge er sat i gang med ureali83

stiske uddannelsesprojekter, som har ført til nederlag. Det er unge, som nok
har været tilmeldt skolen i 9 år, men ikke reelt har gået der, og de færreste
har afgangspapirer, der viser, at de har aflagt folkeskolens afgangsprøver.
Enkelte har gået i skolernes specialklasser eller i specialskoler. De unge
mangler således helt skolemæssig forudsætning for deltagelse på såvel arbejdsmarkedet som i uddannelsessystemet.
Medarbejdergruppen ser primært 2 forklaringer på denne udvikling. Den
ene er, at Saxenhøj siden 2001 har valgt at prioritere ungegruppen og derfor
har et særligt tilbud målrettet unge hjemløse mellem 18 og 30 år, det såkaldte Ungeteam. Etableringen af ungeteamet har bevirket, at andre forsorgshjem fra fx Sjælland, men også fra fx Svendborg henviser unge til Saxenhøj.
Men det er også opfattelsen, at dele af forklaringen skal søges i en samfundsudvikling, som udstøder flere og flere, fordi specialiseringen på arbejdsmarkedet bliver større og kravene for skrappe til denne gruppe uden
uddannelse og sociale kompetencer.
Hjemløsegruppen er også på anden måde ved at ændre sig i Guldborgsund
Kommune. Der begynder at komme brugere med anden etnisk baggrund.
Dog er antallet endnu meget lille – under 5 % skønnes det. Gruppen omfatter både bosniere, iranere, irakere, somaliere og polakker. Deres umiddelbare problemstillinger er de samme som hos de danske hjemløse: psykiske
problemer og et massivt misbrug, som bevirker, at de bliver udstødte af deres egne etniske grupper. Gruppen har svære betingelser i hjemløsemiljøet,
hvor de rangerer nederst på rangstigen. Er de alene, har de derfor svært ved
at klare sig og vil typisk søge til København.
På Saxenhøj har der endelig i de seneste år “med jævne mellemrum” været
en gruppe unge psykisk udviklingshæmmede hjemløse og dem er man “ikke glade for at skulle huse”. En nylig opgørelse viste, at man aktuelt har 7-8
i denne gruppe. Det er typisk unge udviklingshæmmede (men ikke svært
udviklingshæmmede), som har været hjemmeboende. Når de ønsker at bevæge sig væk fra barndomshjemmet og forældrene, får de ikke nok støtte,
hverken fra hjemmet eller socialforvaltningen – og pludselig er de på forsorgshjemmet. De kommer uden misbrug, men de lærer det hurtigt!
Forsorgshjemmet prøver at få disse unge udviklingshæmmede hurtigt ud i
et botilbud, men det kan være vanskeligt. De har behov for botræning, som
de får i de boliger, de flyttes ud i – og for megen støtte, for ikke at blive
smidt ud hurtigt igen.
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Botilbud til hjemløse i Guldborgsund Kommune
Omdrejningspunktet for indsatsen for hjemløse i Guldborgssund Kommune
er Forsorgshjemmet Saxenhøj, der ligger i Sakskøbing. Saxenhøj fungerede tidligere som en amtskommunal institution, men er nu overtaget af
Guldborgssund Kommune.
På Forsorgshjemmet Saxenhøj er der i alt 68 normerede pladser til hjemløse. De 68 pladser udgør tilsammen et varieret og differentieret tilbud, fordelt på en række forskellige afdelinger og botilbud på Saxenhøj.
Modtagelsen råder over17 forsorgshjemspladser og 6 herbergpladser samt 3
sygestuer, der bl.a. bliver brugt til afrusning og almindelig somatisk pleje.
Målet med opholdet på modtagelsen er at få afklaret den hjemløses situation
og derpå at finde en anden placering til den hjemløse inden for 3-4 måneder
– eventuelt en anden bolig på forsorgshjemmet indtil en mere permanent
løsning er mulig. Ud over forsorgshjemspladser og herbergpladser har Saxenhøj bl.a. det særlige tilbud til unge hjemløse, et skurvognsprojekt, Hyttebyen og et alternativt plejehjem.
Ungeprojektet
Ungeteamet/projektet har en særskilt afdeling – Søvang – samt et udslusningshus med samlet plads til i alt 14 unge. Placeringen af de unge i en særskilt boafdeling er en bevidst prioritering, der skal friholde de unge fra forsorgshjemmets øvrige kultur i så vid udstrækning som muligt, og samtidig
sikre en prioriteret indsats fra medarbejdere, der er engagerede i arbejdet
med de unge.
Der er ingen formel visitation til Ungeteamet, det er et tilbud fra første dag
man indfinder sig på forsorgshjemmet, hvis man er omfattet af aldersgruppen 18-30 år. Hvis der er ledig plads i Ungeteamets særlige afdeling, får
man besked på at flytte derover. Er der ikke plads, rykker Ungeteam-medarbejderne tættere på de unge beboere, der så i ventetiden må opholde sig i en
af Saxenhøjs andre afdelinger.
I Ungeteamet sættes der en særlig og målrettet indsats ind, som går på botræning helt ned til det mest basale, der handler om personlig hygiejne, at få
mad, at komme op om morgenen og at prøve at tage del i beskæftigelse. De
foreløbige erfaringer er, at de unge profiterer af og gerne vil det fællesskab,
som medarbejdergruppen søger at opbygge i ungeafdelingen. De arbejder
med på fællesskabet, på at skabe et hjem, på at være fælles om rengøring,
indkøb, madlavning osv.
Der arbejdes i Ungeteamet på at give de unge selvtillid i forhold til en voksenrolle, og samtidig arbejdes der med at motivere dem til at søge behandling for deres misbrug.
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De unge er længe i Ungeteamet, vurderingen er 1-2 år. En kvalitativ ændring af deres liv og livsmønstre kræver tid, og samtidig søger de unge tryghed og stabile rammer. Erfaringen er, at de unge derfor har svært ved at give slip – og de kommer med mange undskyldninger for ikke at flytte. Der er
mulighed for at flytte de unge via 3 udslusningspladser, hvor de skal fungere på meget selvstændige vilkår og derfor i princippet skal være selvhjulpne
og kunne tage ansvar for egen dagligdag.
Det er ikke alle, der har behov for at komme ud fra Ungeteamet via en udslusningsplads. Problemet er imidlertid, at der mangler botilbud i kommunen, når de unge er parate til at flytte ud. Er de unge under 25 år og på kontanthjælp, er ydelsen ikke stor nok til at betale egen bolig. Og skal de have
en ungdomsbolig hos boligselskaberne, kræves det, at de er under uddannelse, og det er der ikke mange af disse unge, der er. Derfor kan mange af
de unge ikke flytte i selvstændig bolig fra Ungeteamet, men flytter til en
kammerat eller måske til et andet forsorgshjem. Og det kan være med til at
starte processen forfra.
Skurvognsprojektet
Saxenhøj har 3 snart 4 skurvogne til hjemløse, der har en levevis og adfærd, som gør dem uegnede til at bo tæt på andre – og tit har de desuden en
stor hund. Det er hjemløse, der ofte er menneskesky og kan være aggressive, og som ikke ønsker at indgå i sociale sammenhænge.
Skurvognene er fordelt på Saxenhøjs matrikel med stor afstand imellem, så
der ikke er naboer – og de har heller ikke hinanden som naboer. Skurvognsbeboerne har ikke altid - men ofte – en dobbeltdiagnose. De har alle
tilknyttet en støtteperson, som hjælper dem i den udstrækning, de får lov.
Støttepersonen prøver som et minimum at sikre, at der er kontakt ved at
søge lidt samtale, høre om den hjemløse får mad, får vasket tøj osv. I udgangspunktet er det et meget kravfrit miljø, men håbet og målet er at få disse hjemløse integreret i behandling med tiden.
Hyttebyen Marianelund rummer 8 “skæve boliger”, som er 8 træhytter.
Marianelund ligger i udkanten af Saxenhøj – i et hjørne for sig selv. Målgruppen er hjemløse med en særegen livsførelse som følge af hjemløshed,
sindslidelse og misbrug.
Det er typisk hjemløse fra forsorgshjemmet, der visiteres til Hyttebyen.
Hyttebyen fungerer således som en slags udslusning fra forsorgshjemmet af
hjemløse, hvis situation er stationær, og som ikke skønnes at kunne magte
en udflytning til et mere normalt bomiljø. Hidtil har det været Saxenhøj, der
stod for visitationen, men den skal fremover lægges over i kommunens socialforvaltning. Beboere i Hyttebyen har lejekontrakt og kan hæve boligstøtte.
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Der er altid flere egnede beboere til Hyttebyen, end der er pladser, men der
arbejdes ikke med venteliste. De beboere, der er egnede til Hyttebyen, kan
ikke vente og må i stedet placeres i andre botilbud.
Det alternative plejehjem
Saxenhøj har også et alternativt plejehjem: Fjordvang, som har plads til 8
beboere. Målgruppen her er hjemløse, som på grund af et permanent misbrug og de fysiske og psykiske skader de har fået heraf, har et særligt og
vedvarende behov for omsorg og pleje. Målgruppen kan på grund af deres
misbrug og adfærd ikke bo på almindelige plejehjem og har desuden brug
for en medarbejdergruppe med særlige kompetencer.
Det er kommunen, der tager sig af visitationen, men som hovedregel med
vejledning fra medarbejderne på Saxenhøj. Vurderingen er, at der er for få
pladser og et stigende behov, fordi misbrugere og heriblandt især narkomaner i dag lever længere – bl.a. fordi de accepteres med deres misbrug på
forsorgscentrene og dermed slipper væk fra det hårdere liv på gaden. Samtidig er plejehjemmet åbent for visitation af borgere også uden for Guldborgssund Kommune.
Saxenhøj har 2 bofællesskaber, hvortil tidligere beboere fra forsorgshjemmet flyttes ud. Bofællesskaberne er beliggende i 2 privatejede villaer, som
ligger lige uden for Saxenhøjs matrikel. Bofællesskaberne huser i alt 7 beboere: i det ene bofællesskab bor en gruppe tidligere forsorgshjemsbeboere
i 50-60 års alderen, som har opholdt sig relativt længe på forsorgshjemmet.
Beboerne er misbrugere, men har overvejende et alkoholmisbrug.
Det andet bofællesskab rummer en mere blandet gruppe, som på den ene
side har et højere funktionsniveau, men som på den anden side har et mere
udadrettet misbrug (ofte stofmisbrug), som betyder, at de har mere brug for
støtte for ikke at komme i for voldsomme konflikter med hinanden og med
naboerne. Bofællesskabernes beliggenhed lige uden for Saxenhøjs matrikel
skønnes at give beboerne i de 2 fællesskaber den nødvendige tryghed, der
gør det muligt for dem at bo uden for forsorgshjemmet. Beboerne har privat
lejekontrakt og kan få boligstøtte til boligerne i bofællesskabet.
Udslusningsboliger
Saxenhøj har ikke formelt udslusningsboliger, men benytter til udslusning 4
forskellige huse med i alt 18 botilbud, som er indeholdt i Saxenhøjs samlede normering. To af husene ligger på Saxenhøjs matrikel, 2 ligger i Sakskøbing by. Et hus er forbeholdt Ungeteamet.
Det er de bedst fungerende forsorgshjemsbeboere i alle aldersgrupper, der
søges udsluset via disse boliger. Det er medarbejderne i de forskellige
team/afdelinger, der visiterer til udslusningsboligerne, som beboerne flytter
ind i, i takt med, at de bliver bedre og bedre til at klare sig selv.
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Forsorgshjemmet har desuden 2 lejligheder, som de har lejet i et boligselskab i Sakskøbing by – og som forsorgshjemmet videreudlejer til hjemløse,
der skal træne til at klare sig selv.
Derudover har der ikke været tradition for, at forsorgshjemmet og kommunen har brugt de almene boliger og kommunernes anvisningsret til de hjemløse. Forsorgshjemmets medarbejdere erkender, at det er en mulighed, de
ikke har været nok integrerede i, men en mulighed der nu skal arbejdes
med.

Overvejelser vedrørende mangler i indsatsen og det fremtidige arbejde
De hjemløse, som har tilbragt lang tid på forsorgshjem, og nu er 40-50 år, er
svære at få ud i egen bolig. De er bange for at skulle klare sig selv, selvom
de i første omgang flyttes ud med efterværn. De vil helst bo i en mere beskyttet ramme, og vurderingen er, at der er brug for opgangsfællesskaber eller bofællesskaber til denne gruppe. Det er lykkedes at bosætte nogle fra
den lidt ældre gruppe i ældreboliger i Sakskøbing og Guldborg. De opfylder
alderskriterierne for en ældrebolig og har brug for den beskyttede ramme,
men kan kun magte boformen med støtte. Guldborgssund Kommune har aktuelt en overkapacitet af ældreboliger, men de hjemløse, som forsorgscentret gerne vil henvise til disse boliger, bliver ofte afvist på deres anderledes og afvigende adfærd. Det er kommunens socialforvaltning, der visiterer
til ældreboligerne.
Der findes et psykiatrisk botilbud til gruppen af sindslidende misbrugere på
Saxenhøj, men kapaciteten skønnes for lille – der er 11 pladser, men i øjeblikket 22 indskrevne og “ vi kunne sende 22 flere derhen”. De 11 pladser
er en del af den regionale forpligtelse, så pladserne er ikke forbeholdt Guldborgsund Kommune. Men mange af pladserne optages af Guldborgsundborgere. De hjemløse, som skønnes at høre til i det psykiatriske botilbud,
opholder sig på Saxenhøjs forsorgshjem, mens de venter på plads – eventuelt med ekstra støtte som en forudsætning for, at de kan rummes.
Kommunen skønner, der er behov for flere skurvogne til de mest belastede
hjemløse: det drejer sig om de hjemløse med dobbeltdiagnose, der enten på
grund af meget afvigende adfærd eller voldelig adfærd er vanskelige at boligplacere i nærheden af andre. Ønsket er imidlertid ikke en ny hytteby,
men en geografisk spredning. Opfattelsen er, at “disse hjemløse skal bosættes i deres egen landsby, hvor de typisk godt kan – og ofte allerede er integrerede i miljøet”.
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Appendiks: Aalborg Kommune
Ålborg Kommune blev ved kommunesammenlægningen dannet af den tidligere Aalborg Kommune, Hals, Nibe og Sejlflod Kommuner og er i dag
Danmarks 3. største by med godt 193.000 indbyggere.
Arbejdet omkring de hjemløses situation har gennem mange år haft politisk
bevågenhed og høj prioritet i Aalborg Kommune, som i dag har et varieret
og differentieret tilbud til de hjemløse.
Siden 1994 har Brobyggerselskabet – De udstødte været en central aktør i
arbejdet. Brobyggerselskabet er en del af social- og sundhedsforvaltningen i
Aalborg Kommune og har desuden et aktivt samarbejde med de frivillige
organisationer i kommunen, primært KFUMs Sociale Arbejde, Kirkens
Korshær og Frelsens Hær. Det fælles mål for arbejdet har været at skabe en
mere værdig tilværelse for de hjemløse og mest forarmede borgere i Aalborg Kommune.

De hjemløse i Aalborg Kommune
De hjemløse i Aalborg Kommune er først og fremmest enlige mænd og enlige kvinder mellem 35 og 55 år. Opfattelsen er, at der er sket en stigning i
antallet af kvinder. Andelen skønnes at være ca. 20-25 %. Begge grupper
har som hovedregel svære misbrugsproblemer og er dels alkoholikere, dels
narkomaner – mange har et blandingsmisbrug, og en del har ud over misbruget også en sindslidelse.
Hjemløsegruppen omfatter også i dag nogle få med anden etnisk baggrund,
enkelte somaliere og unge palæstinensere, der også har misbrug. Det er
mennesker, der ofte har krigstraumer og desuden er præget af/oplever sig
marginaliseret på grund af deres anden etniske baggrund i Danmark. Opfattelsen er, at den problemstilling også er en del af deres udsathed og udstødelse.
Hjemløseproblematikken har gennem de seneste år udviklet sig til ikke kun
at være et (stor)byfænomen, men også et landsbyfænomen. Udviklingen ses
i sammenhæng med spekulation omkring mindre huse i små landsbysamfund. Husene udlejes af private husejere til mennesker med sociale problemer – med garanti for huslejebetalingen fra kommunen. Her bor så en gruppe – ofte narkomaner, som godt nok har en bolig, men ikke kan finde ud af
at bo i den og derfor forsumper.
Det er desuden opfattelsen, at de hjemløse i dag er yngre og generelt tæller
en større gruppe af unge mellem 18 og 25 år. Man understreger, at man ikke
kender årsagen til denne udvikling, men at man har nogle hypoteser. En hypotese er, at en del af forklaringen ligger i den sociale arv. Disse unge er
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vokset op under ekstreme forhold, som i 12-15 års alderen fører til begyndende koks i skolen og begyndende misbrug. Det er en historie, som mange
af dagens hjemløse kan fortælle. En anden hypotese handler om, at samfundsudviklingen har gjort det vanskeligere at være ung i dag, især for de
svageste: Der har altid været en restgruppe på ca. 20 %, som ikke fik en uddannelse – og det var tidligere muligt at klare sig uden. Det er det ikke længere, også et ufaglært job kræver i dag boglige kompetencer. Opfattelsen er,
at de stigende krav kører disse unge ud på et sidespor, så de kan være at
finde i hjemløsegruppen allerede i 18-20 års alderen. De paces mod uddannelse, men magter ikke kravene og ender så blandt de udstødte og hjemløse
med tiltagende misbrug.
Indtrykket hos medarbejderne er, at der ikke er hjemløse i Aalborg Kommune, som man ikke har kontakt med, heller ikke psykisk syge. Nye bliver
hurtigt opdaget, fordi kommunen har så finmasket et system og et tæt samarbejde, som “hurtigt får jungletrommerne til at lyde”.

Botilbud til de hjemløse i Aalborg Kommune
Aalborg Kommune har en række forskellige tilbud til hjemløse fra forsorgshjem og herberg til bofællesskaber, opgangsfællesskaber, skurvognsprojekter, alternative plejehjem, boformer for særlige målgrupper osv. Alle tilbuddene er beskrevet i “Hvem gør hvad?”, der er et oversigtshæfte over tilbuddene til udsatte i Aalborg Kommune og udgives af Brobyggerselskabet.
Hæftet opdateres en gang årlig og giver en kortfattet orientering om de enkelte tilbud, målgrupper, botilbuddets hovedformål, reglerne omkring visitation osv.
Nedenfor gennemgås lidt mere udførligt 3 boformer, som er besøgt i tilknytning til udarbejdelsen af nærværende rapport. Først imidlertid et ganske
kort rids over samtlige Aalborg Kommunes øvrige botilbud til udsatte og
hjemløse.
Boligerne på Bakkebo og Søvangen består af henholdsvis 17 små rækkehuse og en boligblok med 3 opgange og i alt 42 lejligheder (de 6 er udlejet
til forsorgshjemmet Svenstrupgård som udslusningslejligheder). Det er botilbud, der har mere vide rammer end normalt i boligmiljøer, og beboerne er
mennesker med sociale vanskeligheder, bl.a. ofte misbrug – og som har
svært ved at bo andre steder. De fleste beboere er på sociale overførselsindkomster.
Bofællesskab for grønlandske kvinder, som huser 5 etværelses lejligheder
til socialt belastede grønlandske kvinder uden børn, som ydes omsorg og
støtte med respekt for deres grønlandske baggrund.
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Boligerne Signal-kvarteret, som er 44 boliger fordelt på 6 opgange til
mennesker, som har svært ved at skaffe eller fastholde en bolig på grund af
særlige sociale og personlige forhold. Mange har et misbrug.
Bøgen, der er et botilbud til midlertidigt ophold med 4 enkeltværelser og
forskellige fællesfaciliteter. Målgruppen er borgere, som er svækket efter
års misbrug og et hårdt liv og desuden har en socialt afvigende adfærd og
levevis på grund af et fortsat misbrug. Beboerne skal være i behov for omsorg og støtte, og Bøgen har tilknyttet social- og sundhedsassistenter samt
lokalområdets sygeplejersketeam.
Saxogade 2 er et botilbud målrettet kvinder med brug for støtte og omsorg i
dagligdagen. Huset rummer 5 værelser og diverse fællesfaciliteter.
Det skæve hus er et botilbud for mennesker med psykisk lidelse og misbrug, de ikke kan komme ud af – og der stilles ikke krav om behandling.
Huset har plads til 6 beboere. Beboerne ydes praktisk hjælp i dagligdagen,
socialt samvær og forskellige aktiviteter efter beboernes individuelle behov.
Aalborg Kommune har desuden Kirkens Korshærs Herberg, der har 18
pladser til midlertidige ophold i akutte situationer og et bofællesskab, der
tilbyder midlertidigt ophold til 5 personer.
Endelig har Aalborg Kommune Forsorgshjemmet Svenstrupgård med 20
dagpladser og 3 herbergpladser. Derudover findes der på Svenstrupgård en
række separate afdelinger til forskellige målgrupper, bl.a.: Det alternative
bofællesskab med 8 pladser og 2 aflastningspladser. Det er et bofællesskab
for mennesker, som ikke kan være i egen bolig, og som har behov for et botilbud med længerevarende pleje og omsorg efter et langt og stadig aktivt
massivt misbrug og et hårdt liv på gaden, som har slidt hårdt både fysisk og
psykisk.
Svenstrupgård huser også Boligerne Lejrevej, der også kaldes Oasen. Oasen består af 8 enkelttræhuse, der lejes med ordinær lejekontrakt efter lejelovens bestemmelser. Husene er beregnet til hjemløse, der skønnes aldrig at
kunne magte et almindeligt bomiljø. Det er mennesker med et aktivt misbrug, og nogle er psykisk sårbare. Beboerne er typisk mænd og kommer
sædvanligvis direkte fra forsorgshjemmet, hvis faciliteter fortsat står til deres rådighed.
Svendstrupgård har også en skærmet afdeling, der kun er for hjemløse kvinder: Svenstrupgård kvindeafdelingen. Afdelingen har 6 pladser og en akutplads. Målgruppen er kvinder, der er hjemløse eller ikke kan opholde sig i
egen bolig på grund af psykiske eller sociale problemer, herunder misbrug.
Tilbuddet er et midlertidigt ophold med en specialiseret og målrettet indsats, omsorg, pleje og behandling i et skærmet miljø. Svenstrupgård har
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desuden udslusningsboliger på Søvangen og i en kommunalt ejet ejendom i
Kayerødsgade og en privat ejet ejendom på Bakkevej.
De 3 botilbud, som CASA besøgte i tilknytning til udarbejdelse af de 4 case-beskrivelser, er: Boligerne Poul Paghs Gade og Istedgade, Opgangsfællesskabet Suensonsgade og Kirkens Korshærs Skurby. Nedenfor beskrives de 3 boformer nærmere og desuden de problemstillinger, der blev
rejst omkring tilbuddene og indsatsen i Aalborg Kommune i øvrigt i samtaler med medarbejdere i tilbuddene og medarbejdere i Brobyggerselskabet –
De udstødte.
Boligerne Poul Paghsgade og Istedgade ligger i 2 ejendomme, der begge
er privatejede. Kommunen har anvisningsretten i 10 år og garanterer i den
periode for husleje og for eventuelle udgifter ved hærværk og misvedligeholdelse. Begge projekter blev ved opstarten totalrenoverede med byfornyelsesmidler. Boligerne har tilknyttet en social vicevært.
Målgruppen er hjemløse med et aktivt misbrug, der dog ikke fylder hele
dagen. Misbruget er primært alkohol og hash samt pillemisbrug. Af 16 aktuelle beboere er 2 aktive heroinmisbrugere. Det er et problem, at der bliver
færre og færre, der tilhører målgruppen. De henviste bliver generelt dårligere med bl.a. mere massivt misbrug og dårligere sociale kompetencer. Den
sociale vicevært tror, det måske skyldes, at herberget og forsorgshjemmet
konstant kører med overbelægning og henviser folk, der reelt ikke er parate
til den type bolig.
Ca. halvdelen af beboerne kommer fra forsorgshjemmet, en fjerdedel fra
kommunens sagsbehandlere og en fjerdedel fra gademedarbejderne. Aktuelt
er den yngste omkring 30 år og den ældste beboer omkring 64 år.
Når der er en ledig bolig, sendes der en besked rundt til samtlige andre inden for arbejdsfeltet, opsøgende gademedarbejdere, sagsbehandlere osv., og
et visitationsudvalg bestående af den sociale vicevært, chefen fra kommunen, en repræsentant fra forsorgshjemmet Svendstrupgaard og en fra Kirkens Korshær sætter sig sammen og beslutter, hvem der skal have lejligheden. De første 2½ år boligerne eksisterede, havde man en venteliste med
10-15 ansøgere, i dag er der kun 1-2. Den sociale vicevært mener, at det
måske er udtryk for, at behovet er ved at være dækket.
Boligerne ligger i et gammel arbejderkvarter – og nabogruppen er meget
blandet: gamle arbejdere, unge studerende og almindelige mellemlagsfolk,
men traditionelt er det et kvarter med højt til loftet. Der blev gjort et stort
forarbejde fra den sociale viceværts og Brobyggerselskabets side for at fortælle, hvilke beboere der skulle flytte ind, og hvad man kunne forvente – og
hvilke fordomme det var bedst at droppe. De første år var der nogen tumult,
men naboerne ringede til den sociale vicevært i stedet for politiet – og i dag
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tager de oftest direkte kontakt til beboerne. Generelt er det opfattelsen, at
beboerne har lært en hel del om, hvordan man bor i et fællesskab.
Boligerne har ingen regler omkring misbrug og behandling – dog må der
ikke misbruges i fællesarealerne. Men viceværten søger at motivere til stop
af misbrug eller reduktion. Og erfaringen er, at det sker med tiden, i første
omgang måske med afrusning og perioder på antabus. Aktuelt er 4 af de 16
beboere totalt afholdne.
Der afholdes beboermøde ca. hver 2. måned bl.a. med planlægning af fællesaktiviteter, som har relativ stor opbakning. Evt. naboklager tages op her,
gerne med fremmøde af naboerne, så der skabes en direkte dialog og dermed en mere respektfuld behandling af beboerne end den, der kommer til
udtryk “i medarbejdernes påtale og lange pegefinger”.
Halvdelen af de oprindelige beboere bor stadig i boligerne – og viceværten
har fulgt dem. Udviklingskurven ved indflytning er stort set den samme for
alle: først en vældig gejst og opblomstring over at få egen lejlighed, så et
stort dyk i tilknytning til erkendelsen af, at misbrugsproblemet ikke blev
løst med boligproblemet – og derfra langsomt op igen.
Opfattelsen er, at det i sig selv hjælper de hjemløse at få en bolig. Deres
livskvalitet højnes: de er blevet stabiliseret sundhedsmæssigt og ernæringsmæssigt, misbruget er enten stabiliseret eller dalet, økonomien er blevet
bedre: mange var tidligere på daglig udbetaling – i dag administreres de typisk af kommunen med en 14 dages udbetaling. De er sluppet fri af fogedforretninger, fordi de har fået hjælp til gældssanering og afdragsordninger.
Deres liv bliver mere struktureret, og de lærer – med viceværtens hjælp – at
gøre brug af samfundets hjælpemuligheder på relevant vis, fx egen læge og
sundhedssystemet i øvrigt.
Opgangsfællesskabet Suensonsgade har eksisteret siden 1996 og består af
18 toværelses lejligheder, 16 til beboere 2 til fællesrum. Opgangsfællesskabet har 2 fuldtidsansatte medarbejdere. Opgangsfællesskabet er en selvejende institution.
Ejendommen var i sin tid kommunal (tidligere husvildebarakker), men blev
for 4 år siden solgt til en privat udlejer, og det har skubbet målgruppen. Ejeren meddelte, at han ville renovere lejlighederne efterhånden, som de blev
ledige. Huslejeniveauet er derfor steget fra ca. 2.000 kr. til ca. 4.000 kr.
mdl. – derudover 3 måneders husleje i depositum. (Depositum var tidligere
sat til 2.500 kr. Derudover skulle man lægge arbejdskraft i at rengøre og
male den lejlighed, man fik tilbudt). Foreløbig har nye beboere fået pengene
til depositum som lån med tilbagebetalingspligt, men spørgsmålet er, hvor
længe det går. Kontanthjælpsmodtagere har ikke midler til at bo i de nyrenoverede lejligheder, da det resterende rådighedsbeløb vil blive for lille.
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Nye pensionister, der ikke vil få så meget i boligstøtte som “de gamle” pensionister, vil også falde ud af målgruppen. Den målgruppe, der skal arbejdes
på, skal derfor helst være pensionister, der har de gamle boligstøtteordninger.
Kommunen har haft planer om at lukke opgangsfællesskabet, fordi boligerne er blevet for dyre. Det handler både om boligstøtteordningerne – det er
blevet for dyrt at have klienter i boligerne, men også de forpligtelser, man
har bundet sig til over for udlejer: garanti for husleje og udgifter i tilknytning til misligholdelse og eventuelt hærværk. Boligsituationen i Aalborg
har reddet opgangsfællesskabet foreløbig. Den ledige kapacitet på boligmarkedet har fået privat udlejer til at sætte lejlighedsrenoveringen delvis i
bero foreløbig indtil 2008.
Fællesskabet var oprindeligt målrettet misbrugere med sindslidelse, men efter ½ år fandt man ud af, at man ikke kunne have de mest belastede med
dobbeltdiagnose boende, fordi der ikke var døgnbemanding. I dag er målgruppen derfor hjemløse og udsatte med misbrug og lettere sindslidelse.
Man har stort set heller ikke længere stiknarkomaner. De afvises, fordi man
ønsker en større stabilitet i huset og at skærme sig fra bl.a. stofhandel og
pushere udefra. Opgangsfællesskabet har ikke en ambition om behandling,
men om omsorg, støtte og pleje. Medarbejderne taler dog med beboerne om
deres misbrug og søger at motivere dem til afrusning og pauser.
Med en enkelt undtagelse er alle beboerne p.t. mænd. Gennemsnitsalderen
er 45 – og man ønsker ikke at huse ganske unge, da husets beboere er meget
belastede. Man har imidlertid aktuelt en beboer på 24. Problemet er – og det
er måske en udviklingstendens – at de psykiatriske bofællesskaber skærmer
sig mod misbrugere, også selvom der er tale om et mindre misbrug. Derfor
er beboeren endt i opgangsfællesskabet.
Visitationen varetages af et visitationsudvalg, der består af formanden for
bestyrelsen, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 medarbejdere – og med hensyntagen til den beboersammensætning, man ønsker i huset. Når der er ledige
lejligheder, meddeles det bl.a. på frontmødet – og relevante samarbejdspartnere, bl.a. forsorgshjemmet orienteres.
Fælleslejligheden har en central funktion i opgangsfællesskabet. Her laves
der morgenmad – og det er også muligt at få frokost – begge dele uden betaling. Muligheden for at give disse måltider uden betaling vurderes som
vigtig: Det får beboerne til at komme (og erfaringen er, at alle kommer – set
henover en uge) og giver derfor medarbejderne mulighed for at følge med i
beboernes situation, og fx hvem der har brug for hjælp: madordning, rengøringshjælp, hjemmesygeplejerske osv. Manglende brugerbetaling fritager
desuden for en del konflikter. Det opleves som befriende “at have både en
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bestyrelse og en kommune, som forstår, at arbejdet med målgruppen kræver
en utraditionel tilgang og kreative løsninger”.
Fælleslejligheden er åben til kl. 16.
For en del af beboerne har det at få en bolig betydet mindre kriminalitet,
bl.a. fordi de spontane muligheder, “når man pludselig er i nærheden af en
åben dør” – forsvinder. De får mere struktur i hverdagen og meget af hverdagens kaos omkring ernæring, økonomi og sundhed bliver forbedret. Den
konstante utryghed og uro, der følger af en evig kamp for at finde et sted at
overnatte, og som forstærker misbruget og den voldsomme adfærd – forsvinder.
Skurbyen rummer 6 boliger i 3 hytter og et fælleshus med bl.a. opholdsstue, vaskeri og – altid gratis morgenmad. Skurbyen har dagbemanding. Fra
kl. 16 er der tilkaldevagt, og kl. 21 foretages der en besøgsrunde til de enkelte huse. Skurbyen ligger i et parcelhuskvarter med en beboerforening,
som man efterhånden har fået oparbejdet et godt naboforhold til. Men det
tog tid.
Målgruppen er hjemløse eller mennesker, der ikke kan falde til/eller huses
andre steder. De fleste beboere kommer direkte fra gaden, ofte er de smidt
ud fra andre botilbud. Skurbyen er sidste led i botilbuds-hierakiet. Da skurbyen startede var beboerne svært alkoholiserede. Det er ikke så typisk mere,
nu er det i højere grad mænd med et blandingsmisbrug, og der kommer flere og flere på hårde stoffer. Misbruget skal vurderes som kronisk. De fleste
er voldsomt udadreagerende. Foreløbig er beboerne danskere, men der er
både somaliere og iranere i periferien, nogle som stofsælgere. Og så grønlænderne, “der altid har været gode til at integrere sig på bunden i Danmark”.
Der er mange ansøgninger til Skurbyen, så behovet for den type boform er
måske ikke dækket i Aalborg. Når der er ledige boliger, sendes der en mail
rundt i miljøet. Visitationen varetages af Skurbyens 3 medarbejdere, en
medarbejder fra Kirkens Korshærs varmestue og en medarbejder fra kommunen – ofte en gademedarbejder, som har et godt kendskab til miljøet.
Tilbuddet i Skurbyen er social kontakt, samvær og tilsyn og praktisk hjælp:
Man hjælper beboerne med kontakt til sagsbehandler, egen læge, sygehuse
osv., og en gadesygeplejerske kommer forbi efter behov. Men det er behandlingsfri zone: “de kan drikke eller sprøjte sig ihjel i Skurbyen, men ikke
i fælleshuset”. Paradokset er imidlertid, at efter et stykke tid “ begynder de
at hænge billeder på væggene, tømme postkasse og se underholdningsprogrammer i fjernsynet (…) og det kommer så langt med nogen af dem, at
de begynder at betale licens og regninger – og drikke mindre”.
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I Skurbyen er opfattelsen, at en sådan udvikling bl.a. skyldes det daglige
samvær og det ligeværdige og kravfri møde, som giver beboerne opfattelsen
af at blive set som et værdifuldt menneske.
I Skurbyen stiller man spørgsmålstegn ved, hvad man løser med oprettelse
af botilbud som en skurby. Her og nu er løsningen god for de mennesker,
der bor her, men de burde være en del af det fælles samfund. Og det er de
ikke i Skurbyen. En skurby handler om at fjerne mennesker fra byen, vurderes det. Det er godt, at man gør noget for disse mennesker, men ikke o.k., at
de fjernes – “der skulle være plads til dem blandt andre mennesker”.
De enkelte botilbud har hver deres nærmere procedure og visitationsudvalg,
men Brobyggerselskabet er stort set repræsenteret i alle. I udgangspunktet
fungerer det sådan, at alle, der arbejder med målgruppen, kan visitere til
stort set alle tilbud. Det har været vigtigt at etablere en arbejdsform, som
giver alle mulighed for at henvise de hjemløse, der henvender sig til det
rette tilbud. Og når der er ledige pladser i et tilbud, går der besked ud til
samtlige medarbejdere i feltet, der så kan henvise. På den måde søger man
at sikre, at både kapacitet og variation i botilbuddene udnyttes, og at det
rigtige tilbud formidles til de rette brugere.
Der er aktuelt overvejelser om at “strømline visitationsproceduren, som
måske er for decentral”. Det samme gælder samarbejdet i frontmøderne.
Frontmøder
Repræsentanter for alle institutioner i indsatsen mødes en gang om måneden til frontmødet. Frontmøderne startede i 90erne, hvor socialarbejdere fra
væresteder, varmestuer, opsøgende gademedarbejdere mv. satte sig sammen
for at diskutere vanskeligheder og udfordringer i arbejdet med de hjemløse
og udstødte. Målgruppen var oftest kendt i de fleste tilbud, fordi den strejfede blandt dem.
Frontmøderne beskrives stadig som meget værdifulde, og de besøgte botilbud prioriterede alle at deltage i det månedlige møde. Frontmøderne har altid haft en central rolle i udviklingen af arbejdet og tilbuddene. De meget
varierede tilbud i Aalborg udspringer bl.a. af diskussioner på frontmøderne.
Det er praktikerne, der diskuterer og fortæller op i systemet, hvor problemerne og manglerne er. Disse problemstillinger bliver af Brobyggerselskabet omformuleret til projektideer. De projekter, der gennemføres i Aalborg,
bygger derfor altid på konkrete beskrivelser af problemstillinger. Af samme
årsag bliver projekterne heller aldrig lukket ned, når Socialministeriets støtte udløber. Kommunen fortsætter altid projekterne: “Her lukker vi ikke ned
med en kulørt rapport”. Man fremhæver således, at samtlige igangsatte projekter er videreført efter tilskudsperioden.

96

Overvejelser vedrørende mangler i indsatsen og det fremtidige arbejde
Udviklingen med de flere yngre har påvirket arbejdet og metoderne. Det er
opfattelsen, at den klassiske rehabiliteringsstrategi med etablering af fabrikslignende arbejdspladser med monteringsværksteder og opdragelse af
de hjemløse til producenter ikke dur i forhold til disse unge. “Den strategi
tilhører en tidligere generation, der er vokset op med værdien om, at man
skal arbejde – og talemåder som: arbejde adler”. Det er en strategi, der er
rettet mod folk, som ønskede sig og kunne se en mening med at få et job
som ufaglærte: “kunne se det som en vej mod normalitet og døgnrytme”.
Vurderingen er, at den strategi ikke kan bruges over for de unge hjemløse i
dag – de vil synes, det er helt kikset. Og det værste, de kan forestille sig, er
at være fabriksarbejder og ufaglært. De har lært, at de skal uddannes, og at
de skal være forbrugere – ikke producenter. Så det giver ingen mening for
dem, at “sidde på et montageværksted og lave dippedutter”. Så de møder
ikke på sådanne værksteder. De oplever det som straf og chikane, hvis de
skal lave den type arbejde. De har fået at vide gennem hele deres opvækst,
at den type kompetencer, de kan lære der, ikke kan bruges til noget i dag.
I Aalborg har man i stedet lavet en frivillig aktivering på 2 gårde uden for
Aalborg by med mere hobbyprægede aktiviteter. Det handler ikke om at
producere, men om at være en del af et fællesskab – og det fungerer som et
frivilligt tilbud. De unge hjemløse er præget af dyb ensomhed, derfor trænes
de i at indgå i et fællesskab – og det vil de unge gerne. Tilbuddet er, at man
kan få et stykke jord, som man kan bruge til at etablere en have, man kan
passe, man kan reparere sin cykel o.l. Derudover har man startet en mentorordning, som satser på, at “almindelige mennesker” skal opbygge en kontakt og tillid til disse unge, som efter mange år i systemet, “har mistet tilliden til pædagoger og socialrådgivere” og har brug for andre personer, der
kan hjælpe dem med at opbygge sociale kompetencer, der kan bruges i opbygningen af et mere hensigtsmæssigt liv.
Der synes at være en bred opfattelse af, at der mangler tilbud til de svært
psykisk syge misbrugere og til de yngre sindslidende med misbrug – også
dem med et mere moderat hashmisbrug. Psykiatrien er alt for tilbøjelig til at
afvise dem. Og måske kunne man fylde en skurby mere.
Ellers er opfattelsen blandt medarbejderne, at man er godt på vej i Aalborg,
og at en del af succesen handler om helheden: de varierede tilbud og den
finmaskede indsats. Men det er også erfaringen, at der hele tiden føjes nye
problemer til.
De materielle problemer er i vid udstrækning løst med en meget differentieret og varieret tilbudsvifte, som også gør indsatsen meget finmasket. Men
man har stadig ikke fået hold på, hvordan man kan arbejde med “de mere
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mentale processer”, som kan få de hjemløse ud af hjemløsheden. Den frivillige sociale aktivering, som er iværksat, skal tænkes ind her. Ambitionen
er, at de hjemløse skal hjælpes ud af deres situation som hjemløse.
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Bilag 1
Spørgeskema: Kortlægning af boliger til hjemløse februar 2007
Undersøgelse af boliger og botilbud til borgere, som er hjemløse
Formålet med denne spørgeskemaundersøgelse er at få et overblik over,
hvor mange boliger og botilbud kommunerne lige nu råder over til hjemløse, og at få den enkelte kommunes vurdering af, om der i kommunen er tilstrækkeligt med boliger og botilbud til at løse kommunens eventuelle problemer med hjemløshed, eller om der er behov for en yderligere boligpolitisk indsats. Fx behov for “skæve huse”, udslusningsboliger eller længerevarende botilbud til gruppen af hjemløse. Undersøgelsens resultater skal bidrage til at styrke indsatsen mod den ufrivillige hjemløshed for så vidt angår boligdelen.
Gruppen af hjemløse er typisk ikke kendetegnet alene ved fraværet af en
permanent bolig. Mange hjemløse har herudover problemer som fx misbrug, sindslidelse, ringe eller ingen arbejdsmarkedstilknytning, ringe eller
intet socialt netværk mv.
Det er afgørende for løsningen af den ufrivillige hjemløshed, at boligerne
matcher gruppens behov. De boliger til hjemløse, der indgår i undersøgelsen, er:
1) Boliger efter almenboligloven (almene boliger, skæve boliger, udslusningsboliger samt andre private og kommunale boliger).
2) Boliger efter serviceloven (midlertidige boliger, længerevarende boliger
og forsorgsboliger).
Spørgsmålene vil være opdelt i 2 dele:
Den første del vil spørge ind til kommunens nuværende udbud af boliger og
botilbud til hjemløse. Anden del vil spørge ind til kommunens fremtidige
behov for boligtilbud til hjemløse. Det elektroniske spørgeskema lukkes
den 9.3.2007. Indtil da har du mulighed for at rette i dine besvarelser. Efter
uge 9 vil vi tillade os at ringe, såfremt vi finder behov for at få uddybet besvarelserne.
VIGTIGT:
Det elektroniske spørgeskema fungerer således, at når det udfyldes, kan du
klikke tilbage, såfremt du vil ændre i et tidligere spørgsmål. Endvidere kan
du afbryde indtastningen undervejs og senere genåbne spørgeskemaet via
linket i e-mailen. Såfremt du har haft lukket og genåbner, kan du dog IKKE
klikke tilbage til allerede besvarede spørgsmål. Det anbefales derfor, at du
forbereder udfyldelsen ved at åbne og udprinte nedenstående pdf-udgave af
spørgeskemaet. Herved bevarer du samtidig en kopi af din besvarelse.
Åbn en pdf-udgave – Klik Her
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Tryk på “Fortsæt” for at starte det elektroniske spørgeskema.
Kommunens navn:
Skema udfyldt af:
Telefonnummer:
E-mailadresse:
Angiv antallet af boliger og botilbud til hjemløse borgere i kommunen pr. 1. februar
2007
1a)

Antal boliger og pladser i botilbud til hjemløse som kommunen driver/råder
over:
Antal

Almene boliger .......................................................................................
Skæve boliger - § 146a .........................................................................
Udslusningsboliger - § 63 ......................................................................
Private udlejningsboliger ........................................................................
Kommunale boliger.................................................................................
Midlertidige botilbud til hjemløse - § 107 ................................................
Længerevarende botilbud til hjemløse - § 108.......................................
Botilbud efter servicelovens § 110 (forsorgshjem og herberger m.v.) ...
Eventuelle bemærkninger: .....................................................................
Angiv antallet af boliger og botilbud til hjemløse borgere i kommunen pr. 1. februar
2007
1b)

Antal boliger og pladser i botilbud, der i øjeblikket benyttes af hjemløse i
kommunen:
Antal

Almene boliger .......................................................................................
Skæve boliger - § 146a .........................................................................
Udslusningsboliger - § 63 ......................................................................
Private udlejningsboliger ........................................................................
Kommunale boliger.................................................................................
Midlertidige botilbud til hjemløse - § 107 ................................................
Længerevarende botilbud til hjemløse - § 108.......................................
Botilbud efter servicelovens § 110 (forsorgshjem og herberger m.v.) ...
Eventuelle bemærkninger: .....................................................................
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Angiv antallet af boliger og botilbud til hjemløse borgere i kommunen pr. 1. februar
2007
1c)

Angiv den gennemsnitlige botid i boliger/botilbud pr. beboer i antal måneder:
Antal

Almene boliger .......................................................................................
Skæve boliger - § 146a ..........................................................................
Udslusningsboliger - § 63 .......................................................................
Private udlejningsboliger .........................................................................
Kommunale boliger .................................................................................
Midlertidige botilbud til hjemløse - § 107.................................................
Længerevarende botilbud til hjemløse - § 108........................................
Botilbud efter servicelovens § 110 (forsorgshjem og herberger m.v.) ....
Eventuelle bemærkninger: ......................................................................

Angiv antallet af boliger og botilbud til hjemløse borgere i kommunen pr. 1. februar
2007
1d)

Det samlede antal hjemløse, som kommunen har henvist til bolig eller botilbud i kommunen i løbet af 2006:
Antal

Almene boliger .......................................................................................
Skæve boliger - § 146a ..........................................................................
Udslusningsboliger - § 63 .......................................................................
Private udlejningsboliger .........................................................................
Kommunale boliger .................................................................................
Midlertidige botilbud til hjemløse - § 107.................................................
Længerevarende botilbud til hjemløse - § 108........................................
Botilbud efter servicelovens § 110 (forsorgshjem og herberger m.v.) ...
Eventuelle bemærkninger: ......................................................................

2.

Hvor mange hjemløse borgere har kommunen ikke kunnet skaffe en bolig/længerevarende botilbud til - i løbet af det sidste år?

Skriv antal
Eventuelle bemærkninger:
3.

Har kommunen en bestemt procedure, når en borger, som er hjemløs, henvender sig med ønsket om en bolig?

Nej
Ja
Hvis ja - beskriv:
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4.

Hvis en borger, som er hjemløs, henvender sig til kommunen, hvilke typer
boliger/botilbud vil og kan kommunen tilbyde? Sæt kryds ud for de boliger/botilbud kommunen har/benytter i forhold til 4 eksempler på hjemløse?
Almenbolig

Eksempel
En enlig person
med alkohol- og/
eller stofmisbrug
En enlig
sindslidende
En enlig person
uden netværk
En enlig mor med
2 børn

5.

Længerevarende botilbud - § 108

Midlertidige
botilbud –
§ 107

Forsorgshjemsog herbergpladser - § 110

Hotel/
Pensionat

Andet

Har kommunen henvist borgere, som er hjemløse, til hotel/pensionat inden
for det sidste år?

Ja
Nej
Ved ikke
Hvis ja, hvor mange personer?
Eventuelle bemærkninger:

6.

Er det vurderingen, at der er personer, som inden for det sidste år, har ønsket ophold eller er blevet henvist til ophold på en af kommunens § 110 institutioner (forsorgshjem mv.), men er blevet afvist på grund af pladsmangel eller af andre grunde?

Ja
Nej
Ved ikke
Hvis ja, hvor mange personer?
Eventuelle bemærkninger:
7.

Er der i øjeblikket beboere i kommunens midlertidige botilbud (§ 107 eller §
110), som er parat til at flytte, men som ikke kan flytte, fordi der mangler passende boliger eller længerevarende botilbud til dem?

Ja
Nej
Ved ikke
Hvis ja, hvor mange beboere?
Eventuelle bemærkninger:
8.

Er der i øjeblikket borgere, som er hjemløse, som ikke kan flytte ind i de almene boliger eller er fraflyttet de almene boliger på grund af manglende økonomisk formåen?

Ja
Nej
Ved ikke
Hvis ja, hvor mange borgere?
Eventuelle bemærkninger:
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9.

Hvilke boliger/botilbud skønner kommunen, der er brug for, hvis kommunen
skal imødekomme de hjemløses boligbehov? Og hvor mange?
Antal

Almene boliger .......................................................................................
Skæve boliger - § 146a ..........................................................................
Udslusningsboliger - § 63 .......................................................................
Længerevarende botilbud til hjemløse - § 108........................................
Midlertidige botilbud til hjemløse - § 107.................................................
Botilbud efter servicelovens § 110 (forsorgshjem og herberger m.v.) ....
Andre boformer (uddyb venligst nedenfor) .............................................
Eventuelle bemærkninger: ......................................................................
10.

Nedenfor er der angivet 4 udsagn om hjemløse, hvor enigheden kan angives
på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget uenig, og 10 er meget enig:
1) Gruppen af hjemløse i kommunen har mere brug for en bolig end andre indsatser!
2) Kvaliteten af kommunens boligtilbud til gruppen af hjemløse er for dårlig!
3) Der er brug for en udvidelse af anvisningsretten for at løse boligproblemerne for
gruppen af hjemløse!
4) Kommunen har løst gruppen af hjemløses problemer i kommunen!

11.

Hvor ser kommunen problemer og barrierer for at afhjælpe den ufrivillige
hjemløshed, og har kommunen forslag til særlige indsatser eller initiativer,
som kan styrke indsatsen på hjemløseområdet?
Beskriv:
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Bilag 2
Kommunerne opgjort efter urbanisering og indbyggertal
Urbanisering:
Københavnsområdet

Mellemstore byområder

Albertslund
Ballerup
Brøndby
Dragør
Frederiksberg
Furesø
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Greve
Herlev
Hvidovre
Høje-Taastrup
Ishøj Kommune
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
Rødovre
Solrød
Tårnby
Vallensbæk

Fredericia
Frederikshavn
Haderslev
Helsingør
Herning
Hillerød
Hjørring
Holbæk
Holstebro
Horsens
Kolding
Køge
Næstved
Randers
Roskilde
Silkeborg
Skive
Slagelse
Svendborg
Sønderborg
Vejle
Viborg

4 store byområder
Esbjerg
Odense
Aalborg
Århus

Mindre byområder
Allerød
Assens
Billund
Bornholm
Brønderslev
Egedal
Fanø
Favrskov
Faxe
Fredensborg
Frederikssund
Frederiksværk-Hundested
Faaborg-Midtfyn
Gribskov
Guldborgsund
Hedensted
Ikast-Brande
Kalundborg
Kerteminde
Lejre
Lemvig
Lolland
Læsø
Mariagerfjord
Middelfart
Morsø
Norddjurs
Nordfyns
Nyborg
Odder
Odsherred
Rebild
Ringsted
Samsø
Skanderborg
Stevns
Struer
Syddjurs
Thisted
Tønder
Varde
Vejen
Vesthimmerland
Vordingborg
Aabenraa

Indbyggertal:
70.000 og derover
Esbjerg
Frederiksberg
Herning
Horsens
Kolding
København
Næstved
Odense
Randers
Roskilde
Silkeborg
Slagelse
Sønderborg
Vejle
Viborg
Aalborg
Århus

50-70.000 indbyggere
Frederikshavn
Faaborg-Midtfyn
Gentofte
Gladsaxe
Guldborgsund
Haderslev
Helsingør
Hjørring
Holbæk
Holstebro
Køge
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
Skanderborg
Svendborg
Varde
Aabenraa

30-50.000 indbyggere
Assens
Ballerup
Bornholm
Brøndby
Brønderslev
Egedal
Favrskov
Faxe
Fredensborg
Fredericia
Frederikssund
Frederiksværk-Hundested

Furesø
Greve
Gribskov
Hedensted
Hillerød
Hvidovre
Høje-Taastrup
Ikast-Brande
Kalundborg
Lolland
Mariagerfjord
Middelfart
Norddjurs
Nyborg
Odsherred
Ringsted
Rødovre
Skive
Syddjurs
Thisted
Tønder
Tårnby
Vejen
Vesthimmerland
Vordingborg

Under 30.000 indbyggere
Albertslund
Allerød
Billund
Dragør
Fanø
Glostrup
Herlev
Ishøj
Kerteminde
Lejre
Lemvig
Læsø
Morsø
Nordfyn
Odder
Rebild
Samsø
Solrød
Stevns
Struer
Vallensbæk

Bilag 3
Bilagstabeller
Tabel 6.1: Antallet af kommuner som har svaret enig eller uenig i udsagnet: Gruppen af hjemløse i kommunen har mere brug for en bolig end andre indsatser
Antal kommuner

Procent

Meget uenige (1) ............................

8

9%

2 .....................................................

11

12 %

3 .....................................................

8

9%

4 .....................................................

6

7%

5 .....................................................

27

29 %

6 .....................................................

3

3%

7 .....................................................

2

2%

8 .....................................................

5

5%

9 .....................................................

1

1%

Meget enige (10) ............................

1

1%

Uoplyst ...........................................

20

22 %

I alt..................................................

92

100 %

Tabel 6.2: Antallet af kommuner, som har svaret enig eller uenig i udsagnet: Kvaliteten af kommunens boligtilbud til gruppen af hjemløse er for dårlig
Antal kommuner

Procent

Meget uenige (1) ............................

11

12 %

2 .....................................................

28

30 %

3 .....................................................

5

5%

4 .....................................................

4

4%

5 .....................................................

6

7%

6 .....................................................

1

1%

7 .....................................................

5

5%

8 .....................................................

5

5%

9 .....................................................

4

4%

Meget enige (10) ............................

3

3%

Uoplyst ...........................................

20

22 %

I alt................................................

92

98 %

Tabel 6.3: Antallet af kommuner, som har svaret enig eller uenig i udsagnet: Kvaliteten af kommunens boligtilbud til gruppen af hjemløse er for dårlig. For kommuner der har boliger og botilbud til de hjemløse
Antal kommuner

Procent

Meget uenige (1) ............................

7

14 %

2......................................................

21

40 %

3......................................................

3

6%

4......................................................

2

4%

5......................................................

4

8%

6......................................................

-

-

7......................................................

3

6%

8......................................................

4

8%

9......................................................

2

4%

Meget enige (10) ............................

1

2%

Uoplyst............................................

5

10 %

I alt ................................................

52

102 %

Tabel 6.4: Antallet af kommuner, som har svaret enig eller uenig i udsagnet: Der er
brug for en udvidelse af anvisningsretten, for at løse boligproblemerne for gruppen
af hjemløse
Antal kommuner

Procent

Meget uenige (1) ............................

23

25 %

2......................................................

20

22 %

3......................................................

8

9%

4......................................................

1

1%

5......................................................

7

8%

6......................................................

-

-

7......................................................

2

2%

8......................................................

5

5%

9......................................................

2

2%

Meget enige (10) ............................

6

7%

Uoplyst............................................

18

20 %

I alt ................................................

92

101 %

Tabel 6.5: Antallet af kommuner, som svarer enig eller uenig i udsagnet: Kommunen har løst gruppen af hjemløses problemer
Antal kommuner

Procent

Meget uenige (1) ............................

6

7%

2 .....................................................

9

10 %

3 .....................................................

8

8%

4 .....................................................

5

5%

5 .....................................................

11

12 %

6 .....................................................

4

4%

7 .....................................................

5

5%

8 .....................................................

11

12 %

9 .....................................................

8

9%

Meget enige (10) ............................

5

5%

Uoplyst ...........................................

20

22 %

I alt................................................

92

99 %

Tabel 6.6: Andelen af kommuner, som svarer enig eller uenig i udsagnet: Kommunen har løst gruppen af hjemløses problemer. Kommuner inddelt
efter urbanisering og indbyggertal. 2007
Meget
uenig
(1)

2

3

4

5

6

7

8

Københavns Kommune

-

-

-

-

1

-

-

Københavnsområdet ....

2

2

1

1

3

1

4 store byområder ........

-

1

-

1

-

Mellemstore byområder

1

4

4

1

Mindre byområder ........

3

2

3

70.000 og derover ........

-

4

50-70.000......................

-

30-50.000......................

9

Meget
enig
(10)

Uoplyst

Antal

-

-

-

-

1

-

2

1

2

5

20

-

-

2

-

-

-

4

2

1

1

2

2

-

4

22

2

5

2

4

5

5

3

11

45

3

2

1

-

1

3

-

-

3

17

3

2

-

4

1

0

2

0

2

3

17

3

2

3

2

3

3

3

5

6

-

7

37

Under 30.000 ................

3

-

-

1

3

-

1

1

2

3

7

21

Hele landet....................

6

9

8

5

11

4

5

11

8

5

20

92

Urbanisering:

Indbyggertal:

Anmærkning: Se tabel 3.2 i kapitel 3

