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Besvarelse af 10 dages forespørgsel fra SF  
omkring herbergs pladser i Aarhus  
 
SF har stillet rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse følgende tre 
spørgsmål: 
 

 Er der lige nu pladser nok på herbergene i Aarhus? 
 Hvordan følger man op på om, der er plads nok? 
 Er der planer om ekstra nødherberg, hvis det skulle blive nødven-

digt? 
 
Spørgsmålene vil blive besvaret nedenfor. Indledningsvist følger en overord-
net beskrivelse af, hvordan forsorgsområdet i Aarhus Kommune er opbyg-
get. Dette sker, da spørgsmålene fra SF vil blive besvaret med henvisning til 
denne beskrivelse. 
 
Opbygning af forsorgstilbuddene /herberger i Aarhus 
 
I Aarhus er der følgende forsorgstilbud efter Servicelovens § 110: 
 

 Østervang, Tranbjerg 
 Tre Ege, Brabrand  
 Nordbyen, Aarhus N 

 
På de tre forsorgstilbud har borgerne typisk ophold i flere måneder. Dette 
med henblik på, at borgernes ressourcer og behov i forhold til fremtidig bo-
ligform afklares, ligesom relevant boligform ansøges.  På Tre Ege og Nord-
byen er der reserveret hhv. 3 og 2 pladser til akutoptag. På akutpladserne 
kan borgerne kun søge om optag for én nat ad gangen. Pladserne besættes 
efter ”først til mølle” princippet. 
 
Derudover er der døgnvarmestuen på Nørre Allé. Tilbuddet drives af Kirkens 
Korshær, der har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune. På Nørre Allé 
er der 4 akutpladser efter Servicelovens § 110. Derudover fungerer stedet 
som et døgnåbent værested med en natcafe efter Servicelovens § 104/§ 
110, hvor borgerne tilbydes ophold i nattetimerne. 
 
Endelig er der i Aarhus by en række forsorgstilbud, der er målrettet unge 
hjemløse. Tilbuddene er: 
 

 Havnegade, Aarhus C 
 Grønnegade, Aarhus C 
 Malmøgade, Aarhus N  

 
De tre ungetilbud har typisk længerevarende ophold, hvorfor det også her er 
svært at få en plads for natten. På denne baggrund har Aarhus Kommune 
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via driftsoverenskomst med Kirkens Korshær etableret et unge-natherberg 
på Sydhavnen. Tilbuddet åbnede i juli 2018. Tilbuddet har op til 12 pladser 
og er kun åbent i tidsrummet 21-09. Borgerne kan kun søge om optag for én 
nat ad gangen. 
 
Der har de seneste år i vintermånederne været oprettet et vinterherberg i pe-
rioden fra november til marts. Dette i et samarbejde mellem Blå Kors, Kir-
kens Korshær, Røde Kors og Aarhus Domprovsti. Herberget drives bl.a. 
med midler fra Socialstyrelsen. Målgruppen er primært udenlandske hjem-
løse. Der er 19 sengepladser og vinterherberget er placeret i Mindegade, 
8000 Aarhus C.  
 
 
Spørgsmål: Er der lige nu pladser nok på herbergerne i Aarhus? 
 
Svar: 
 
Det er vurderingen, at der for nuværende er tilstrækkelige muligheder for 
overnatning/ophold i nattetimerne for alle hjemløse i Aarhus.  
 
Tal fra uge 47 viste, at der var ledig kapacitet på vinterherberget, ligesom 
der flere nætter var ledig kapacitet på unge-natpladserne på Sydhavnen. 
 
På akutpladserne på Tre Ege og Nordbyen har der i november måned heller 
ikke været fuldt optag. Tre Ege beskriver, at tilbuddet om akutplads oftest 
benyttes af borgere, der efterspørger en ordinær forsorgsplads. 
 
Samtidig skal nævnes, at der på de ordinære forsorgstilbud og pladser er 
fuld belægning. Det er således ikke umiddelbart muligt at få en plads på 
hverken Østervang, Tre Ege, Malmøgade, Havnegade eller Grønnegade. 
 
Det skal bemærkes, at mange af de borgere der overnatter ved Kirkens 
Korshær i Nørre Alle ikke har optimale forhold for overnatning. Der er såle-
des meget uro i en varmestue, hvor folk går ud og ind hele natten og tilbud-
det er for flere en madras på gulvet, da de andre natpladser er optaget. 
 
Spørgsmål: Hvordan følger man op på om, der er plads nok? 
 
Svar: 
 
Forvaltningen følger fra uge 48 og resten af de kolde vintermåneder belæg-
ningen og aktiviteten på byens forsorgstilbud – herunder Kirkens Korshærs 
tilbud i Nørre Allé og på Sydhavnen. Der følges op på ugebasis. 
 
Der er bl.a. fokus på om tilbuddene har måtte afvise grundet kapacitetspro-
blemer og særligt om de afviste borgere ikke har alternativer. 
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Er der planer om ekstra nødherberg, hvis det skulle blive nødvendigt? 
 
Svar: 
 
Det er aftalt og planlagt, at forsorgshjemmet Østervang med umiddelbar virk-
ning kan oprette akutpladser. Akutpladserne vil forventeligt blive etableret i 
opholdsrummene, idet der i forvejen er fuld belægning på de øvrige pladser. 
Akutpladserne åbnes, når byens andre herberger og døgnvarmestuen mel-
der om afvisninger grundet manglende kapacitet. 
 
Det undersøges aktuelt om samme beredskab kan etableres på Tre Ege el-
ler tættere på byen. 
 
Masterplanen for hjemløseområdet behandles på byrådsmødet i januar 
2019. Det foreslås, at der reserveres midler til mere langsigtede løsninger 
for byens udsatte. Løsninger, der skal forebygge og afhjælpe at byens ud-
satte har behov for akut optag for natten. Mere konkret ønskes der med Ma-
sterplanen fokus på: 
 

 Unge udsatte – og forebyggelse af hjemløshed. 
 Bostøtte og beskæftigelse – så borger får den hjælp, der skal til for 

at fastholde egen bolig 
 Ældre plejekrævende hjemløse borgere. 

 
Såfremt der bliver skabt flere forebyggende og langsigtede løsninger for ud-
satte og hjemløse borgere vil presset på byens forsorgstilbud over tid lettes.  
 
 


