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Initiativer og indsatser 

- bilag til byrådsindstilling ang. Masterplan på hjemløseområdet 

 

Forligspartierne besluttede i forbindelse med budgetforliget 2019 at 

afsætte 2 mio. kr. årligt fra og med 2019 til effektive indsatser for at 

hjælpe borgere ud af hjemløshed ved at skaffe og fastholde flere i 

egen bolig samt forebygge hjemløshed. Midlerne er ikke tilstrække-

lige til at tilgodese de behov, som arbejdet med kortlægningen og ma-

sterplanen skitserer, jf. nedenstående oversigt, punkt A-D.  

 

De unge 

Med udgangspunkt i nedenstående hovedområder fra masterplanen 

foreslås, at der reserveres 2 mio. kr. i 2019 til særlige bolig- støtte og 

beskæftigelsesrettede løsninger til de unge. Midlerne udmøntes i et 

samarbejde med SAND-de hjemløses landsorganisation, de unge og 

andre relevante samarbejdspartnere. Der lægges vægt på involvering 

af de unge.  

Antallet af unge hjemløse er stigende og der er behov for at tænke 

anderledes og prøve nye former for initiativer af. Det sker med ud-

gangspunkt i erfaringerne fra såvel Håbets Allé som Skrænten. De 

unge skal medvirke i planlægning såvel som i implementering. Fokus 

på anvendelse af midlerne skal være social mobilitet med særligt fo-

kus på forebyggelse af hjemløshed og på uddannelse og beskæfti-

gelse. 

 

De ældre 

Der skal derudover arbejdes videre med at undersøge løsninger for 

de ældre udsatte borgere med plejebehov. Målgruppen er de ældre 

udsatte borgere, der efter mange års misbrug har et plejebehov, og 

som er længerevarende hjemløse. Målgruppen omfatter også funktio-

nelt hjemløse med plejebehov. Det skal ske i samarbejde med SAND-

de hjemløses landsorganisation og Udsatterådet og med Magistrats-

afdelingen for Sundhed og Omsorg. Byrådet vil medio 2019 blive 

fremlagt en model for et sådant tilbud.  

 

Rusmiddelbehandling 

Anbefalingerne fra arbejdet med masterplanen peger bl.a. på en 

mere differentieret rusmiddelbehandlingsindsats tilpasset hjemløse. 

Derfor arbejdes der videre med at tilrettelægge en opsøgende rus-

middelbehandlingsindsats. Til dette arbejde indgår de midler, 0,55 

mio. kr., der blev afsat til området i forbindelse med budgetforliget. 

 

Klostertorvet 

Ydermere skal der arbejdes videre med løsninger ift. byens rum. I 

denne forbindelse tager rådmanden initiativ til en drøftelse med Kir-

kens Korshær om andre løsninger i forhold til aktiviteter i Nørre Allé. 
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Håbets Allé 

Endvidere gentænkes aktiviteter og rammer omkring Håbets Allé. De 

positive erfaringer med brugerinvolvering og -styring af aktiviteter 

trækkes frem som inspiration til samarbejde med målgruppen om lig-

nende aktiviteter.   

 

 

 

 
INDSATSER MÅLGRUPPE FOREBYGGENDE/AFHJÆL-

PENDE 
EFFEKT FOR BORGEREN 

 

A) Bedre over-
gange fra barn 
til voksen 

Udsatte unge  
14-23-årige 

Forebygger at udsatte unge 
bliver hjemløse efter det 18. 
år. 
Sikrer at unge lærer at bo. 
Fastholder børn og unge i 
skole og uddannelsesforløb 
Sikrer at unge, der siger nej 
tak til hjælp ved overgangen 
til det 18. år f.eks. efter an-
bringelse udenfor hjemmet el-
ler efter en foranstaltning, 
fortsat har en livline til hjæl-
pesystemerne 

En god start på voksenlivet og 
undgå yderligere marginalisering. 
Den unge kommer i gang med 
job/uddannelse og bliver i stand til 
at fastholde egen bolig og mind-
sker risiko for misbrug og deraf so-
cial deroute 

B) Særlige bo-
ligløsninger for 
unge 

Unge hjemløse  
18-24-årige 

Afhjælper hjemløshed blandt 
sofasurfere og forebygger 
langvarig hjemløshed i vok-
senårene 

Unge får mulighed for en ”skæv” 
individuelt tilpasset bolig med 
støtte til at etablere et hjem 

C) Håndholdt 
indsats på 
tværs i MSB 
med fokus på 
bolig, støtte og 
job/uddannelse 

Hjemløse over 25 år 
med lange og/eller 
gentagne ophold på 
forsorgshjem samt 
funktionelt hjemløse, 
der har bolig, de har 
svært ved at opholde 
sig i 

Afhjælper hjemløshed og fore-
bygger tilbagefald til hjemløs-
hed og gentagne ophold på 
forsorgshjem og varmestuer 

Borgeren får bedre og individuelt 
tilpasset støtte til etablering og 
fastholdelse af et hjem. Borgeren 
oplever boligen som et hjem og en 
ramme om en hverdag med 
job/uddannelse 
Borgeren fastholdes i behandlings-
forløb f.eks. psykiatrisk behandling 
og rusmiddelbehandling 

D) Styrke ind-
satsen for at få 
hjemløse bor-
gere i egen bo-
lig gennem op-
søgende og 
håndholdt ind-
sats 

Alle hjemløse Afhjælper hjemløshed  Borgeren bliver meldt ind i bolig-
forening og kommer på den sociale 
boligliste. En håndholdt indsats sik-
rer, at borgeren forstår og handler 
på konkret boligtilbud og kommer 
et skridt nærmere egen bolig og 
beskæftigelse 

E) Særlige bo-
ligløsninger til 
ældre udsatte 
borgere 

Hjemløse borgere i 
målgruppen for pleje-
hjem, som afvises 
pga. adfærd, misbrug 
og/eller psykiatri 
 

Afhjælper hjemløshed og fore-
bygger på sigt hjemløshed og 
ophold på forsorgstilbud og 
natpladser 

Udsatte borgere får den nødven-
dige pleje og omsorg på linje med 
andre ældre borgere med plejebe-
hov 

 


