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Indstilling 

 

 

Masterplan på Hjemløseområdet 

- Til at forebygge og afhjælpe hjemløshed i lyset af  

visionen om Aarhus – en god by for alle 

 

1. Resume  

På baggrund af den seneste nationale hjemløsetælling, be-

sluttede Aarhus Byråd i november 2017 at igangsætte en 

kortlægning og masterplan på området.  

Formålet er at give et overblik over kommunale og private 

tilbud og indsatser samt pege på nye tiltag til at forebygge 

og afhjælpe hjemløshed. Dette set i lyset af Byrådets vi-

sion om Aarhus – en god by for alle. 

 

Det første skridt i implementering af masterplanen er at 

igangsætte særlige støtte- og boligløsninger for unge 

hjemløse mellem 18 og 24 år. Til dette arbejde disponeres 

2 mio. kr., der blev afsat til formålet i forbindelse med 

budgetforliget for 2019. Midlerne disponeres i samarbejde 

med SAND – de hjemløses landsorganisation og Udsatterå-

det. 

 

Derudover sættes bl.a. fokus på opsøgende misbrugsbe-

handling. Til dette arbejde indgår de midler, 0,55 mio. kr., 

der ligeledes blev afsat i forbindelse med budgetforliget. 

 

2. Beslutningspunkter 

Det indstilles: 

At 1) byrådet tilslutter sig, at der fremadrettet arbejdes 

med Housing First bestående af tre elementer (bolig, bo-

støtte og beskæftigelse)  

 

Til Byrådet 

Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Be-

skæftigelse  

Dato 16. oktober 2018 
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At 2) Byrådet tilslutter sig, at de 2 mio. kr., der blev afsat 

ved budgetforliget for 2019 afsættes til særlige støtte og 

boligløsninger til de helt unge hjemløse mellem 18-24 år. 

Udmøntningen af midlerne sker i samarbejde med SAND- 

de hjemløses landsorganisation og Udsatterådet. 

 

At 3) Byrådet tilslutter sig, at der arbejdes videre med  

Bolig- og støtteløsninger til ældre og udsatte borgere med 

plejebehov. Der udarbejdes en model for dette arbejde i 

samarbejde med Udsatterådet, SAND og MSO. Modellen 

forelægges byrådet medio 2019 

 

At 4) Byrådet tilslutter sig, at de 0,55 mio. kr., der blev af-

sat ved budgetforliget for 2019, anvendes til opsøgende 

rusmiddelbehandling. Udmøntningen af midlerne sker i 

samarbejde med SAND-de hjemløses landsorganisation og 

Udsatterådet.  

 

At 5) Byrådet tilslutter sig, at aktiviteter og rammer om-

kring Håbets Allé gentænkes. 

 

At 6) Byrådet tilslutter sig, at rådmanden for Sociale For-

hold og Beskæftigelse går i dialog med Kirkens Korshær 

om andre løsninger i forhold til aktiviteterne i Nørre Allé. 

  

3. Baggrund 

På baggrund af den seneste nationale hjemløsetælling, der 

viste et fortsat stigende antal hjemløse i Aarhus, beslut-

tede byrådet i 2017, at der skulle udarbejdes en kortlæg-

ning og en masterplan på området. 

Arbejdet blev igangsat i Magistratsafdelingen for Sociale 

Forhold og Beskæftigelse i december 2017.  

 

Opgaven tager afsæt i visionen om Aarhus – en god by for 

alle. 

 

Formålet er at skabe et overblik på tværs af kommunale 

og private tilbud og indsatser, der kan medvirke til at fore-

bygge og afhjælpe hjemløshed i Aarhus og pege på forslag 

til nye forebyggende og afhjælpende tiltag og handlinger. 
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Arbejdet med masterplanen, herunder indsamling og kvali-

ficering af data, er forløbet som en åben og inddragende 

proces.  

Brugere, eksterne samarbejdspartnere og brugerorganisa-

tioner har deltaget i seminarer og arbejdsgrupper sammen 

med medarbejdere og ledere fra Magistratsafdelingen for 

Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB), Magistratsafdelin-

gen for Sundhed og Omsorg (MSO), Magistratsafdelingen 

for Børn og Unge (MBU), Magistratsafdelingen for Kultur 

og Borgerservice (MKB) og Magistratsafdelingen for Teknik 

og Miljø (MTM).  

 

Masterplanskonferencen i Centralværkstedet d. 21. juni 

2018 dannede rammen om drøftelser af muligheder og ud-

fordringer i forhold til at forebygge og afhjælpe hjemløs-

hed på baggrund af de indsamlede data. Drøftelserne fore-

gik i en række tematiske miniworkshops og i et afsluttende 

panel, der var sammensat af politikere, brugerrepræsen-

tanter og driftschefer.  

 

Housing First 

Housing First tilgangen ligger bag arbejdet med at fore-

bygge og afhjælpe hjemløshed. Socialforvaltningen i Aar-

hus Kommune har siden deltagelsen i Den Nationale Hjem-

løsestrategi 2009-2013 arbejdet med Housing First som 

grundforståelse og tilgang til udfordringerne på området. 

Housing First tilsiger kort fortalt en tidlig permanent bolig-

løsning med passende støtte i boligen. 

 

Det er siden da – også i forbindelse med arbejdet med 

masterplanen - blevet tydeligt, at Housing First med bolig 

og støtte i boligen ikke kan stå alene. Beskæftigelsesret-

tede indsatser skal adresseres parallelt med bolig og bo-

støtte for at forebygge og afhjælpe hjemløshed.  

 

Derfor vil indsatser fremadrettet bestå af Housing First på 

tre ben: bolig, støtte og beskæftigelse. 

 

Housing First tilsiger et tæt samarbejde og en fælles for-

ståelse af hjemløshed som en kompleks problemstilling, 

der trækker tråde til de fleste forvaltninger, til regionale 

tilbud, til private organisationer og civilsamfundet i øvrigt.  
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Som eksempler kan nævnes:  

• Tidlig forebyggende indsats i MBU  

• Uddannelsesmæssige tiltag i MBU og MSB (Beskæf-

tigelsesforvaltningen  

• Planlægning og tilrettelæggelse af boliger og tiltag i 

forhold til byens rum i MTM  

• Generel borgerkontakt i MKB  

• Pleje og omsorg i MSO  

• Sammenhæng mellem de specialiserede sociale ind-

satser i MSB (Socialforvaltningen) og indsatser i de 

private tilbud 

 

Succesen i Housing First på tre ben forudsætter et fortsat 

forpligtende fælles ansvar, og at alle aktører bidrager til at 

styrke sammenhængskraften i organisationen, samt mel-

lem kommunale, regionale og private aktører.  

 

Masterplanen 

Byrådet forelægges masterplanen og kortlægningen på 

baggrund af det arbejde og den inddragende proces, der 

er foregået siden december 2017.  

 

Masterplanen indeholder:  

• En beskrivelse af grundbegreber og baggrund for 

arbejdet med hjemløshed 

• En kortlægning af området, der bliver gjort til-

gængelig for alle i digital form  

• Anbefalinger og forslag til konkrete indsatser og 

områder at arbejde videre med i en efterfølgende 

implementeringsplan 

Anbefalingerne ligger indenfor fire hovedområder: 

• Optimering af forebyggende indsatser, over-

gange og samarbejde 

• Boligløsninger 

• Støtte og praktisk hjælp 

• Beskæftigelsesrettede indsatser og tilgange 

 

Masterplanen har fokus på forebyggelse af hjemløshed. Ri-

sikofaktorerne: misbrug, psykiatri, afbrudt skolegang og 

uddannelse, anbringelser og øvrige væsentlige foranstalt-

ninger i barn- og ungdommen, kan føre til hjemløshed. 

Derfor vil tilrettelæggelse af indsatser af såvel forebyg-

gende som afhjælpende karakter, f.eks. i forbindelse med 
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overgang fra barn til voksen, have fokus på disse faktorer 

og involvere alle relevante samarbejdspartnere.  

 

Aarhus - en god by for alle 

Arbejdet omkring masterplanen med anbefalinger og for-

slag til at forebygge og afhjælpe hjemløshed rejser en 

række spørgsmål og peger på dilemmaer og udfordringer. 

Spørgsmålene handler overordnet om, hvordan hjemløse, 

som en marginaliseret gruppe, bliver en del af visionen om 

Aarhus - en god by for alle, og bestræbelserne for at 

styrke sammenhængskraften i byen. 

 

Hvordan sikrer vi konkret, at hjemløse og udsattes tarv 

prioriteres i kommunens udvikling? Hvordan sikrer vi plads 

til mangfoldighed også til dem, der falder udenfor det 

gængse normalitetsbegreb? Og hvordan sikrer vi lige mu-

ligheder gennem forskellige indsatser for alle i Aarhus? 

 

På baggrund af anbefalingerne i masterplanen foreslås, at 

der, som udgangspunkt, iværksættes indsatser indenfor 

følgende områder: 

• Bedre overgange fra barn til voksen 

• Særlige boligløsninger for unge 

• Håndholdt indsats på tværs i MSB med fokus på bo-

lig, støtte og job 

• Styrke indsatsen for at få hjemløse borgere i egen 

bolig gennem opsøgende og håndholdt indsats 

• Særlige boligløsninger til ældre udsatte borgere 

 

Klostertorvet 

Som en konkret udløber af masterplanen indstilles endvi-

dere til, at der arbejdes videre med løsningsforslag til at 

imødekomme udfordringerne på og omkring Klostertorvet.  

 

Der er i de seneste par år iværksat mange særlige initiati-

ver på og omkring Klostertorvet, som det også beskrives i 

bilag 4. De initiativer, der iværksættes på baggrund af an-

befalingerne i masterplanen, vil også kunne bidrage til 

denne særlige udfordring.  

 

Som en del af løsningen vil rådmanden desuden indlede 

drøftelser med Kirkens Korshær om andre løsninger i for-

hold til aktiviteterne i Nørre Allé. 
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Håbets Allé 

Endvidere gentænkes aktiviteter og rammer omkring Hå-

bets Allé. De positive erfaringer med brugerinvolvering og 

-styring af aktiviteter vil blive anvendt som inspiration til 

samarbejde med målgruppen om lignende aktiviteter.   

 

4. Effekt 

Forebyggelse af hjemløshed og indsatsen for at hjælpe 

flere borgere i bolig skal bidrage til færre hjemløse bor-

gere. Samtidig understøtter arbejdet den generelle indsats 

i forhold til visionen om Aarhus – en god by for alle. Margi-

nalisering af udsatte og hjemløse modvirkes, hvilket giver 

udsatte borgere nemmere adgang til nødvendig hjælp og 

støtte. 

 

Et stærkere fokus og en dybere forståelse af faktorerne i 

og omkring hjemløshed vil bidrage til en mere helhedsori-

enteret og fleksibel indsats til gavn for borgere med hjem-

løshedsproblematikker i deres liv. Endvidere vil et bredere 

fokus på risikofaktorer for hjemløshed styrke den forebyg-

gende indsats. 

 

Der vil løbende blive fulgt op på effekten af de igangsatte 

indsatser. Indsatserne følges tæt og justeres løbende.  

 

Overordnede mål for indsatsen 

På baggrund af resultaterne i hjemløsetællingen 2017 op-

stilles mål om at forebygge og afhjælpe hjemløshed.  

• Forebygge hjemløshed: Der skal ske en halvering af 

antallet af unge hjemløse mellem 18 og 24 år over 

en 5-årig periode 

• Afhjælpe hjemløshed: Det samlede antal hjemløse 

nedbringes over en 5-årig periode. Dette mål speci-

ficeres. 

 

Der vil ske opfølgning og afrapportering på disse mål i ka-

dence med den målopfølgning, der allerede foregår på om-

rådet. 

 

5. Ydelse 

På baggrund af det foreliggende arbejde og drøftelserne i 

byrådet udarbejdes en model og systematik for, hvordan 

Housing First på tre ben, i praksis og aarhussammen- 
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hæng, kan nå ud og favne alle aspekter af hjemløsheds-

problematikken og sikre, at alle interessenter er med.  

 

Det overordnede mål for arbejdet er at forebygge og af-

hjælpe hjemløshed. På baggrund af anbefalingerne i ma-

sterplanen iværksættes indsatser i henhold til bilag 5 om 

initiativer og indsatser.  

 

• Det stigende antal unge hjemløse og behovet for fo-

rebyggende indsatser tilsiger, at gøre noget nyt og 

anderledes. Det foreslås derfor, at de 2 mio. kr., der 

er reserveret i budgetforlig 2019 til hjemløseplanen 

anvendes til særlige bolig- og støtteløsninger til de 

helt unge. Midlerne udmøntes i et samarbejde med 

de unge, med SAND og Udsatterådet. Fokus for bru-

gen af midlerne skal være social mobilitet og fore-

byggelse af hjemløshed blandt unge.  

 

• Endvidere undersøges løsninger for de ældre ud-

satte borgere. Det vil sige, borgere, der efter mange 

års misbrug har et plejebehov og er længereva-

rende hjemløse – målgruppen omfatter også de 

funktionelt hjemløse. Dette vil ske i samarbejde 

med SAND og Udsatterådet og Magistratsafdelingen 

for Sundhed og Omsorg. Byrådet vil medio 2019 

blive fremlagt en model for, hvad dette tilbud kan 

indeholde.  

 

• Anbefalingerne i fokusspor 6 peger bl.a. på en mere 

differentieret rusmiddelbehandlingsindsats tilpasset 

hjemløse. I den forbindelse foreslås at anvende de 

0,55 mio. kr. fra budgetforliget til opsøgende rus-

middelbehandling, der knytter sig til hjemløseind-

satsen. 

 

• På trods af de mange initiativer, der er gjort i for-

hold til at afhjælpe udfordringer på Klostertorvet, er 

der fortsat behov for at arbejde videre med løs-

ningsforslag. Det indstilles derfor, at rådmanden 

bl.a. tager initiativ til en drøftelse med Kirkens Kors-

hær om andre løsninger i forhold til aktiviteterne i 

Nørre Allé. 
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Styregruppen for masterplansarbejdet og Social- og Be-

skæftigelsesudvalget vil løbende blive informeret om ar-

bejdet. Der vil fortsat være et stærkt fokus på brugerinvol-

vering, hvor Udsatterådet, SAND og andre relevante 

brugerorganisationer involveres i arbejdet. 

   

6. Organisering 

Det fremtidige arbejde forankres i MSB og organiseres om-

kring den eksisterende styregruppe fra Kortlægning og 

Masterplan på Hjemløseområdet. 

 

I styregruppen sidder repræsentanter fra MSB, MBU, MSO, 

MTM, MKB, SAND, Kirkens Korshær og SIND.  

 

Udsatterådet har ikke hidtil været en del af styregruppen, 

da det nye råd først blev samlet langt henne i master-

plansprocessen.   

Udsatterådet har dog uformelt været repræsenteret, da 

repræsentanterne for SAND, SIND og Kirkens Korshær i 

styregruppen også sidder i det nye råd.  

I forbindelse med det fremadrettede arbejde vil styregrup-

pen blive udvidet med en formel repræsentant fra Udsat-

teråd. 

 

Implementeringen af de konkrete forslag vil ske i et tæt 

samarbejde med de involverede parter, herunder bru-

gerne, SAND, Udsatterådet og de frivillige organisationer.  

 

7. Ressourcer 

Forligspartierne, i forbindelse med Budget 2019, beslut-

tede at skabe et råderum til handling på området, og af-

satte 2 mio. kr. fra budgetforliget, årligt fra og med 2019, 

til effektive indsatser til at hjælpe borgere ud af hjemløs-

hed ved at skaffe og fastholde flere i egen bolig samt fore-

bygge hjemløshed.  

 

Midlerne disponeres til særlige bolig- og støtteløsninger til 

de helt unge hjemløse mellem 18 og 24 år med særligt fo-

kus på beskæftigelse og uddannelse. Endvidere blev der 

afsat 0,55 mio. kr. til opsøgende rusmiddelbehandling, 

som foreslås anvendt til målgruppen. 
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Som supplement til de midler, som byrådet har afsat, ind-

går midler og personaleresurser, fra eksisterende indsat-

ser, herunder Håbets Allé. 

 

 

Kristian Würtz 

/ 

   Erik Kaastrup-Hansen  
______________________________________________  

  

Bilag 

Bilag 1: Kortlægning og masterplan på hjemløseområdet  

Bilag 2: Anbefalinger fra de 10 spor 

Bilag 3: Kortlægning – Tilbud til hjemløse 

Bilag 4: Udfordringer og initiativer ift. Klostertorvet 

Bilag 5: Initiativer og indsatser  

 

Tidligere beslutninger:  

Byrådsbeslutning af d. 29. november 2017 
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