Ansøgning om midler til iværksættelse af hjemløseplan i kommunen,
Indsendelsesfrist d. 1. juli 2009
Indledning:
Det overordnede formål med hjemløsestrategien er at bidrage til at nedbringe hjemløsheden i
Danmark. Under strategien er formuleret fire langsigtede mål:
1.
2.
3.
4.

at nedbringe antallet af hjemløse, der sover på gaden
at finde andre løsninger til unge end en plads på et forsorgshjem
at begrænse opholdstiden på forsorgshjem til 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den fornødne støtte og
at skaffe løsninger på boligsituationen førend udskrivning fra behandlingsinstitution og løsladelse fra fængsel

Kommunerne har det samlede overblik over den lokale indsats mod hjemløshed, og der lægges vægt på, at det tydeliggøres, på hvilken måde
initiativer finansieret af hjemløsestrategien tænkes ind i den lokale helhed.
Hjemløseplanen er grundlaget for en forhandling med Velfærdsministeriet om midler fra Hjemløsestrategien og for kommunens videre arbejde
med en hjemløseplan.

1.

Kommune
Esbjerg kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Birte Vester Rasmussen tlf. 76 16 92 77, e-mail bvr@esbjergkommune.dk
Projektleder:
Karin Egholm, Borger & Arbejdsmarked, Stab/Udvikling
Sct. Knuds Alle 7, 6740 Bramming, e-mail keg@esbjergkommune.dk

2.

Kommunen beskriver med afsæt i hjemløseprofil og kortlægningen hjemløseområdet i kommunen
Ifølge SFI’s hjemløsetælling er der i alt registreret 124 hjemløse (uge 6, 2009) i Esbjerg Kommune, svarende til
0,009 % af befolkningen.
Hovedpointerne i profilen er, at der i Esbjerg Kommune er en forholdsvis stor gruppe af personer mellem 18 – 29
år, der ud over hjemløseproblematikken har et misbrugsproblem og et betydeligt langvarigt ophold på
forsorgshjem/pensionater.
Esbjerg Kommune mener, at optællingen giver et meget godt billede af virkeligheden.
Derudover viser hjemløseoptællingen, at en stor gruppe af unge hjemløse modtager kontanthjælp.
Esbjerg Kommune bemærker dog også, at der tillige er en stor gruppe af funktionelt hjemløse blandt unge, som bor
hos andre unge.
Denne gruppe af unge kan være svær at komme i kontakt med, fordi den har hjemme i kommunens landdistrikter.
Esbjerg Kommune vurderer ud fra egen kortlægning, at der er en stor gruppe af unge på kontanthjælp, der
frekventerer de tilbud Esbjerg Kommune har til hjemløsemålgrupperne. Derfor vurderes det, at der er en
sammenhæng mellem en hjemløseproblematik, og manglende beskæftigelsestilbud/forsørgelsesgrundlag. Det
vurderes derfor, at tidlig indsats og det forebyggende element skal indtænkes i Esbjerg Kommunes samlede strategi
for reduktion i antallet af hjemløse.
Esbjerg Kommune har et beskyttet pensionat (Stormly § 110) kun for kvinder over 18 år, som er hjemløse eller
som ikke er i stand til at bo i egen bolig. Stormly har i alt 12 pladser. På Stormly arbejdes der målrettet med
kvindenetværk og kvinderelaterede problemstillinger. Dette netværk mellem kvinderne betyder, at der er ønske om
mere permanente boliger, hvor kvinderne kan fortsætte deres netværk og støtte hinanden i hverdagslivet. En
konsekvens af, at Esbjerg Kommune ikke har et ”Skæve bolig” projekt specifikt for kvinder er, at Stormly ikke har
mulighed for at anvise kvinderne en permanent bolig efter endt ophold på Stormly. Dette betyder dels, at pladserne
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på Stormly ”sander til”, at kvinderne fastholdes i et institutionslignende miljø og, at kvinderne ikke får mulighed
for at klare tilværelsen selv. November 2008 var der opført 8 på venteliste til Stormly, 3 af de nuværende beboere
kan ikke anvises egnet permanent bolig, da de har behov for et ”skæv hus lignende” botilbud.
Esbjerg Kommune har derudover særligt fokus på 4 kvinder med komplekse problemstillinger, som på trods af
massiv støtte ikke formår at opholde sig i egen permanent bolig. Det er kommunens vurdering, at disse kvinder vil
kunne drage nytte af et ”Skæve bolig” tilbud således, at de støttes i at bevare egen bolig fremfor genindlæggelser
og ophold på § 110 tilbud.
3.

Kommunen beskriver hjemløseområdets indplacering i den kommunale organisation
Organisationsdiagram Borger & Arbejdsmarked
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Hjemløseområdet er organisatorisk placeret under Social & Tilbud (Se nedennævnte organisationsdiagram over
Esbjerg Kommunes sociale tilbud)

Kommunens overordnede strategi i forhold til hjemløseplanen er.
1. Handleplan i henhold til Lov om Social Service § 141
2. Housing first
3. Supported Housing
Ad. 1. Kommunens overordnede strategi i forhold til hjemløseplanen er, at den enkelte borger får udarbejdet en
handleplan i henhold til Lov om Social Service § 141. Handleplanen går på tværs af de forskellige
forvaltningsenheder i Borger & Arbejdsmarked. Opgaven i forhold til at forberede§ 141 handleplanen placeres og
forankres hos Case manageren. Case manageren sikrer udredning, sammenhæng i og koordination af kommunens
samlede indsats overfor den enkelte borger. Endelig godkendelse af den overordnede koordinerende § 141
handleplan forankres hos det bestående team i Myndighed Voksen Handicap
Case managerens koordinering af den samlede indsats sikres gennem særlige tilrettelagte samarbejdsflader med fx
myndighedsafdelingen, jobcentret, Krim., SSP, behandlingstilbud osv.

UDREDNING
OG PLAN

OUTCOME
STAR

x

Ad. 2. Kommunen tager udgangspunkt i ”housing first” princippet, hvor der lægges vægt på, at en stabil
boligsituation er afgørende for en generel stabilisering af livssituationen.
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Housing first kan tilbydes via:

Ad. 3. Med udgangspunkt i handleplanen (§141) hvor udgangspunktet er ”housing first” princippet tilbydes
borgerne social faglige indsatser via ”supported housing”. Supported housing kan tilbydes som Case mangement,
Assertiv community treatment eller som Critical time intervention.
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For at sikre forankringen af strategien har Esbjerg Kommune særligt fokus på:
Snitflader
Brugeren er ofte i berøring med flere offentlige instanser samtidig, hvilket kan være svært at håndtere. Case
Manageren får en central rolle i dette krydspres med, at koordinerer og styre de forskellige tiltag og løse eventuelle
snitfladeproblematikker. Esbjerg Kommune har fokus på, at Case Managerens rolle i snitfladesamarbejdet er med
til at sikre en optimal og helhedsorienteret indsats, der har fokus på de overordnede mål, beskrevet i § 141
handleplanen.
Samarbejdsfora
Der er behov for et styrket samarbejde mellem de forskellige instanser og/eller institutioner, der har kontakt til
brugeren. Der skal etableres samarbejdsfora på tværs af forvaltningerne, der sikrer den nødvendige videns og
erfaringsudveksling. Case Manageren er tiltænkt en central rolle i dette samarbejde, hvilket gerne skulle medfører
en bedre koordineret social indsats samt bedre udnyttelse af resurserne.
Kompetenceudvikling
Esbjerg Kommune forudser øgede krav til kompetenceudvikling af medarbejdere, der er beskæftiget med at
implementere hjemløsestrategien. Ændringer i den pædagogiske tilgang til brugerne, med særlig fokus på § 141
handleplaner, afstedkommer behov for ekstra kompetenceudvikling.
Kommunalbestyrelsens målsætning(er) som bidrag til hjemsløsestrategien
Målsætning 1:
At nedbringe antallet af hjemløse, der sover på gaden.
4

4.1.1. Målgruppe:
4.1.2. Virkninger/effekter:
4.1.3. Aktiviteter/indsatser:
4.1.4. Forklaring på sammenhæng - forklaringen på, at de beskrevne virkninger kan opnås ved hjælp af de
beskrevne aktiviteter/indsatser:
Esbjerg kommune vurderer ikke, at der er behov for særlige indsatser i forhold til gadesovere, hvilket bekræftes af
SFI’s hjemløseprofil.
4.2 Kommunalbestyrelsens målsætning(er) som bidrag til hjemsløsestrategien
Målsætning 2:
At finde andre løsninger til unge end en plads på et forsorgshjem.
4.2.1. Målgruppe:
15 unge mellem 18-24 år hvoraf ca. halvdelen befinder sig på herberg/forsorgshjem. 12 af disse unge er modtagere
af kontanthjælp. Ca. 11 af de 18-24 årige har desuden et misbrugsproblem.
Derudover 15 unge mellem 25-29 år, hvoraf ca. halvdelen ligeledes befinder sig på herberg/forsorgshjem. I alt
befinder ca. 15 unge mellem 18-29 år sig på herberg/forsorgshjem.
4.2.2. Virkninger/effekter:
Nedennævnte skema tager udgangspunkt i SFI’s hjemløsetælling uge 6, 2007. Det har ikke været muligt at
korrigere i skemaet, da der mod forventning ikke er modtaget specificerede tal for 2009.
Antallet af unge mellem 18-29 år der bor på herberg/forsorgshjem reduceres i den 4-årige projektperiode med 10
personer
Antallet af unge 18-24 årige på kontanthjælp der bor på herberg/forsorgshjem reduceres fra 12 personer til 4
personer.
Reduceringen er i projektperioden følgende:
UNGE DER BOR PÅ
HERBERG/FORSORGSHJEM
18 – 24 år
25 – 29 år
UNGE DER MODTAGER
KONTANTHJÆLP
18 – 24 år

2009 2010

2011

2012

7
8

5
6

3
4

2
3

12

9

5

4

Nedennævnte skema med udgangspunkt i Ankestyrelsens tal 2008 for samme målgruppe:
MÅLSÆTNING 2:
Unge med ophold på forsorgshjem

2008
44

2009
35

2010
20

2011
10

2012
0

Ud over reduceringen i antallet af unge der bor på herberg/forsorgshjem sikres det via nedennævnte
aktiviteter/indsatser, at der kun sker en begrænset tilgang af nye unge, der tager ophold på herberg/forsorgshjem.
Via de socialfaglige forebyggende indsatser sikres det desuden, at der ikke sker en tilgang af unge på kontanthjælp.
Det er Esbjerg Kommunes hensigt, at unge under 30 år ikke skal opholde sig på herberg/forsorgshjem (Refugiet,
Stormly og Forsorgshjemmet) men henvises til det særlige § 110 ungetilbud Skjoldbo. Det særlige samarbejde med
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unge hjemløse kan have indflydelse på kommende SFI tællinger se endvidere punkt 4.2.4.
4.2.3. Aktiviteter/indsatser:
•
•
•
•
•
•
•

Tilbud om § 141 handleplan.
Særligt § 110 tilbud tilrettelagt mod unge.
Boligafklaring.
Social faglige indsatser.
Tilbud om aktiviteter og forforløb
Opsøgende arbejde.
Mentor og motiverende dagsforløb.

4.2.4. Forklaring på sammenhæng - forklaringen på, at de beskrevne virkninger kan opnås ved hjælp af de
beskrevne aktiviteter/indsatser:
Unge som henvender sig på herberg/forsorgshjem henvises til særligt § 110 tilbud tilrettelagt mod unge, så det
sikres, at den unge ikke risikerer at blive fanget i en længerevarende marginaliserings- og udstødelsesproces. Den
enkelte unge tilbydes en § 141 udredning, hvor alle elementer i den unges forhold inddrages fx boligafklaring,
forsørgelsesgrundlag, uddannelse, beskæftigelse, behandling, rådgivning osv.
Opgaven i forhold til at forberede § 141 handleplanen placeres og forankres hos Case manageren. Case manageren
sikrer udredning, sammenhæng i og koordination af kommunens samlede indsats overfor den unge.
Endelig godkendelse af den overordnede koordinerende § 141 handleplan forankres hos det bestående team i
Myndighed Voksen Handicap.
I forhold til boligafklaring vil den unge kunne tilbydes:
•
•
•

Ophold på det særlige §110 tilbud for unge indtil vedkommende er parat til at flytte i egen bolig med den
fornødne støtte.
Midlertidigt ophold på § 107 tilbud for borgere med dobbeltdiagnoser.
Kommunal boliganvisning til permanent bolig med den fornødne støtte.

Det nuværende § 110 Skjoldbo omdefineres og etableres som særligt § 110 tilbud til unge. Tilbuddet etableres med
20 pladser og vil henvende sig til aldersgruppen18 – 29 år. Den socialfaglige indsats vil være målrettet ud fra
§ 141. Der anlægges et helhedssyn med udredning, boligafklaring, netværksarbejde, motivation,
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forsørgelsesgrundlag, beskæftigelse, misbrug osv. Den socialfaglige indsats tilrettelægges målrettet og individuelt i
forhold til den enkelte unge.
Enkelte unge har så komplekse problemstillinger ( dobbelt diagnosticerede) at de har brug for et målrettet botilbud,
hvor problemstillingerne kan rummes. Disse unge skal kunne tilbydes et midlertidigt ophold på
§ 107 tilbud med særligt fokus på dobbelt diagnoser, så hjemløshedsproblematikken reduceres for denne
målgruppe.
Esbjerg Kommune råder i dag over 6 pladser til borgere med dobbelt diagnoser. Esbjerg Kommune har brug for at
etablere et yderligere antal botilbud til målgruppen (§ 107) for at kunne reducere hjemløshedsproblematikken for
denne målgruppe. Der foreslås derfor etableret i alt 12 bopladser i en af kommunens ejendomme – Nygårdsvej 134,
Esbjerg. De eksisterende 6 bopladser overflyttes til de nye fysiske rammer. Der søges om såvel etablerings som
driftsudgifter samt udgifter til socialfaglig indsats.
Kommunal boliganvisning via ¼ dels reglen, så anvisning af egnede boliger til unge kan være med til at reducere
antallet af unge der ender i en hjemløseproblematik.
Derudover afgøres det, på det individuelle plan, om den unge via supported housing skal tilbydes støtte via case
management, assertiv community treatment eller critical time intervention.
Den socialfaglige indsats (case manageren) forankres på §110 tilbuddet, og følger den enkelte under opholdet på
§110, i overgangen til egen bolig og fungerer efterfølgende som supported housing for den unge i egen bolig. Case
managerens opgave er at holde en løbende kontakt med den unge og at sikre kontakten til de enkelte
indsatsområder i forhold til den udarbejdede handleplan (§141)
Brugerudsagn:
Det ville være godt, hvis en person havde en samlet rolle ift. at støtte en.
Godt hvis det er en, der følger med en.
Den unge skal støttes i at fokusere på andet fx uddannelse.
Godt med personer der kan rumme, at man er bøvlet og besværlig.
De unges adfærd og kultur er anderledes.
De unge har svært ved os, og vi har det svært med dem.
(Brugermøder på Esbjerg Kommunes § 110 tilbud)
I forhold til den social faglige indsats via Assertiv community treatment oprettes der et tværfagligt bostøtte team,
som kan stå til rådighed for at rykke ud med støtte til den unge efter behov.
Såfremt det vurderes nødvendigt kan der ved overgangen fra ophold på herberg/forsorgshjem til egen bolig
tilbydes critical time intervention, som udføres som en tidsbegrænset intensiveret case management indsats, hvor
støtten sigter mod, at den unge på sigt skal kunne klare sig selv.
Det er kommunens antagelse, at den unge via udarbejdelse af § 141 handleplanen får fokus på mål, drømme og
visioner for livet og, at den samlede indsats, via boligafklaring og supported housing, kan være med til at skabe håb
for den unge og derigennem forandringer på det individuelle plan.
En del unge har udover en hjemløseproblematik ligeledes komplekse problemstillinger såsom misbrug,
sindslidelser, manglende netværk, gæld eller psykosociale forstyrrelser. Esbjerg Kommune har fokus på, at disse
unge er svære at fastholde og, at indsatsen er et langt, motiverende og individuelt forløb. Dette langvarige
samarbejde med den unge kan betyde, at den unge vil opholde sig på det nyoprettede §110 tilbud for unge i mere
end 3-4 måneder, hvilket kan påvirke den statistiske optælling af hjemløse.
Imens den unge opholder sig på det særlige § 110 tilbud for unge, vil der være tilbud om motiverende forforløb i
forhold til beskæftigelse samt særlige aktiviteter.
Et af de motiverende forforløb kan være deltagelse i Esbjerg Kommunes ”Fra passiv til aktiv
kontanthjælpsmodtagere” Der arbejdes i øjeblikket med tre pilotprojekter vedrørende omkonvertering af passive
kontanthjælpsmodtagere til aktive kontanthjælpsmodtagere ved brug af kommunens sociale tilbud. Et af
pilotprojekterne er etableret på Skjoldbo (§ 110). Projektet har et erhvervsrettet sigte jfr. § 32 i LAB-loven. Det
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primære formål er at udrede, motivere og udvikle den enkelte borger, så denne kan deltage i et mere
beskæftigelsesrettet tilbud. Via kompetenceafklaring og kompetenceudvikling rettet mod tilknytning til det
ordinære arbejdsmarked støttes borgeren i hurtigst muligt at opnå selvforsørgelse.
En af de særlige aktiviteter de unge tilbydes er sportsaktiviteter via Idrætskraftcenter Esbjerg, som er et 4 årigt
projekt, der løber i perioden 2007-2011. Projektet hører under Velfærdsministeriets pulje ” Det fælles Ansvar II”
Idrætskraftcentret er med til at støbe det fundament, som brugerne i deres hverdag skal bruge som afsæt mod en
positiv personlig udvikling
Ud over ovennævnte særlige socialfaglige indsatser over for den enkelte unge, sættes der fokus på
forebyggelseselementet for derigennem at sikre, at der ikke sker en tilvækst af hjemløse unge.
Der etableres et team af socialfaglige medarbejdere, som varetager det opsøgende arbejde, og tilbyder unge på
kontanthjælp med eller i fare for at få en hjemløseproblematik en mentor samt motiverende dagforløb. Forløbet
etableres i samarbejde med jobcentret og myndighedsafdelingen således, at der sikres en sammenhæng i indsatsen.
Ansvar for det opsøgende arbejde, det motiverende dagsforløb samt koordinering til det enkelte tilbud forankres
hos mentoren i det socialfaglige team. I modsætning til Case managerens mangeartede opgaver i forhold til
koordinering og sammenhæng i indsatsen overfor den unge, har mentors opgave et konkret udgangspunkt i forhold
til at sikre, at den unge ikke ender i hjemløshed.
I forbindelse med det opsøgende arbejde etableres der særligt tilrettelagt samarbejde med SSP samt Børn & kultur,
således at det sikres, at der ikke sker en tilvækst af unge hjemløse.
Brugerudsagn:
Personalet skal være gearet til at kunne arbejde med den unge.
Nogen har den holdning ”Hvorfor arbejde når jeg kan få kontanthjælp”
De unge kan være på væresteder og fx Center for misbrug
Jeg tror ikke altid, at de unge vil samarbejde eller om de vil findes.
De unge skal findes i miljøet og nattelivet.
(Brugermøder på Esbjerg Kommunes § 110 tilbud)
Forebyggelseselementet:

Det er kommunens antagelse, at de ovennævnte initiativer kan være kontaktskabende i forhold til den unge.
Kontakten forventes at være med til at sætte fokus på, at der findes muligheder og håb, så hjemløshed ikke behøver
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være et valg. Kontakten er med til at sikre, at kommunen får mulighed for at tilbyde den unge støtte både via en
§ 141 handleplan, hoursing first og via supported housing. Den unge får derigennem flere valgmuligheder set i et
fremtidsperspektiv.
Et særligt fokuspunkt i forbindelse med forebyggelseselementet er, at det kan være svært at måle, dokumentere og
evaluere på, hvor mange unge der opnås kontakt med samt, hvor mange unge det lykkes kommunen at sikre mod
hjemløshed.
I forbindelse med forebyggelseselementet indkaldes alle relevante interessenter til et samarbejdsfora med fokus på
udarbejdelse af snitflader, politikker og forretningsgange. Gennem definering og forankring af de socialfaglige
indsatser sikres de opstillede politiske beslutninger i forhold til en reducering af antallet af hjemløse i Esbjerg
Kommune.
I forhold til målsætning nr. 2 ansøges der derfor om midler til:
•
•
•

Etablerings- og driftsomkostninger til ansættelse af social faglige medarbejdere i § 110 tilbuddet til unge til
forberedelse af § 141 handleplaner, case management, ACT, Critical time intervention samt den gode
udskrivning.
Etablerings- og driftsomkostninger til ansættelse af social faglige medarbejdere i § 110 tilbuddet til unge til
varetagelse af opsøgende arbejde, forforløb samt mentorordning.
Etablerings- og driftsomkostninger til § 107 tilbud til dobbelt diagnosticerede.

4.3 Kommunalbestyrelsens målsætning(er) som bidrag til hjemsløsestrategien
Målsætning 3:
At begrænse opholdstiden på forsorgshjem til 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i en bolig med den
fornødne støtte.
4.3.1. Målgruppe:
SFI’s hjemløsetælling uge 6, 2007:
41 borgere der har opholdt sig mere end 3-4 måneder på herberg/forsorgshjem.
Heraf har 17 været hjemløse i mere en 1 år og 8 har været hjemløse i mere end 2 år.
Hovedparten af borgerne på herberg/forsorgshjem er kontanthjælpsmodtagere.
4.3.2. Virkninger/effekter:
Med udgangspunkt i SFI’s hjemløsetælling uge 6, 2007 er den forventede virkning/effekt, at antallet af borgere der
har mere end 3-4 måneders ophold på herberg reduceres fra 41 personer til 20 personer.
ANTALLET AF BORGERE
MED MERE END 3-4
MÅNEDERS OPHOLD PÅ
HERBERG

2009 2010
41

35

2011

2012

30

20

Med udgangspunkt i Ankestyrelsens tal 2008 for samme målgruppe er den forventede virkning/effekt, at antallet af
borgere der har mere end 120 dages ophold på forsorgshjem reduceres fra 81 til 20 personer.
Antal borgere med
folkeregisteradresse i
kommunen, som har opholdt
sig på et forsorgshjem
beliggende i eller unden for
kommunen i over 120 dage

2008 2009 2010
81

70

55

2011

2012

35

20
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I forhold til ankestyrelsens baseline tal vurderer vi, at ovennævnte måltal må bero på et skøn, idet det på
nuværende tidspunkt ikke er muligt at følge borgere med ophold uden for kommunen i forhold til faglig udredning
og udviklingsplan.
I forhold til Servicestyrelsens ønske om at angive måltal for borgere, der har ophold mere end 120 dage, som ikke
er udredt og har en plan – kan vi oplyse at alle borgere der har haft ophold på en af Esbjerg kommunes § 110
boformer får tilbudt en opholdsplan. Vi har som målsætning at alle borgere der har ophold på en af kommunens §
110 boformer efter Hjemløsestrategiens indsatser derudover også er faglig udredt. Vi gør opmærksom på at
borgere, der har ophold på en § 110 boform ikke nødvendigvis er kendte af kommunens myndigheds afdeling, da
boformerne er omfattet af selvhenvenderprincippet.
Ud over reduceringen i antallet af borgere som har mere end 3-4 måneders ophold på herberg/forsorgshjem sikres
det via nedennævnte aktiviteter/indsatser, at der ikke sker en tilgang af borgere, der har ophold på
herberg/forsorgshjem i mere end 3-4 måneder.
4.3.3. Aktiviteter/indsatser:
•
•
•
•

Tilbud om udredning via § 141handleplan.
Boligafklaring
Social faglige indsatser
Tilbud om aktiviteter og forforløb

4.3.4. Forklaring på sammenhæng - forklaringen på, at de beskrevne virkninger kan opnås ved hjælp af de
beskrevne aktiviteter/indsatser:
Alle borgere der henvender sig på forsorgshjem/herberg tilbydes udarbejdelse af en § 141handleplan, hvor alle
elementer i den enkeltes forhold inddrages fx boligafklaring, forsørgelsesgrundlag, beskæftigelse, behandling,
rådgivning osv. Opgaven i forhold til at forberede § 141 handleplanen placeres og forankres hos Case manageren.
Case manageren sikrer udredning, sammenhæng i og koordination af kommunens samlede indsats overfor
borgeren. Endelig godkendelse af den overordnede koordinerende § 141 handleplan forankres hos det bestående
team i Myndighed Voksen Handicap.
Via samarbejde med Jobcentret sættes der fokus på særligt tilrettelagte beskæftigelses forløb for borgere med
massive problemstillinger.
Under processen, med motivering af borgerens parathed til at flytte i egen bolig med fornøden støtte, tilbydes
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borgeren deltagelse i:
•
•
•
•

Beskæftigelse på § 110 tilbuddet.
Deltagelse i sport via Idrætskraftcentret.
Forforløb
Jobplan med mentor

På Forsorgshjemmet (§ 110) er der mulighed for deltagelse i forskellige værkstedsfaciliteter fx værksted med træ-,
metal- eller montageafdeling. Værksted med møbelrestaurering og kreative aktiviteter. Beskæftigelsesforløbene er
tilrettelagt efter Servicelovens § 103, stk. 2.
En af de særlige aktiviteter borgerne tilbydes er sportsaktiviteter via Idrætskraftcenter Esbjerg, som er et 4 årigt
projekt, der løber i perioden 2007-2011. Projektet hører under Velfærdsministeriets pulje ” Det fælles Ansvar II”
Idrætskraftcentret er med til at støbe det fundament, som borgerne i deres hverdag skal bruge som afsæt mod en
positiv personlig udvikling
Motiverende forforløb kan være deltagelse i Esbjerg Kommunes ”Fra passiv til aktiv kontanthjælpsmodtagere” Der
arbejdes i øjeblikket med tre pilotprojekter vedrørende omkonvertering af passive kontanthjælpsmodtagere til
aktive kontanthjælpsmodtagere ved brug af kommunens sociale tilbud. Et af pilotprojekterne er etableret på
Skjoldbo (§ 110). Projektet har et erhvervsrettet sigte jfr. § 32 i LAB-loven. Det primære formål er at udrede,
motivere og udvikle den enkelte borger, så denne kan deltage i et mere beskæftigelsesrettet tilbud. Via
kompetenceafklaring og kompetenceudvikling rettet mod tilknytning til det ordinære arbejdsmarked støttes
borgeren i hurtigst muligt at opnå selvforsørgelse.
I forhold til boligafklaring vil borgeren kunne tilbydes:
•
•
•

Skæv bolig
Midlertidigt ophold på § 107 tilbud for borgere med dobbelt diagnoser.
Kommunal boliganvisning til permanent bolig med den fornødne støtte.

Tilbud om ”Skæv bolig” til kvinder skal sikre, at kvinder med særlige problemstillinger kan drage nytte af det
netværk og sociale fællesskab et ”Skæv bolig” tilbud kan give.
Esbjerg Kommune har særligt fokus på 4 kvinder med komplekse problemstillinger, som på trods af massiv støtte
ikke formår at opholde sig i egen permanent bolig. Det er kommunens vurdering, at disse kvinder vil kunne drage
nytte af et ”Skæv bolig” tilbud således, at de støttes i at bevare egen bolig fremfor genindlæggelser og ophold på
§ 110 tilbud.
Der foreslås derfor etableret 10 skæve boliger for kvinder. Etableringen foreslås i en af kommunens boliger Gormsgade 26-28, Esbjerg. Gormsgade 26-28 består af i alt 10 lejligheder med et samlet areal på 626 kvm.
Fordelen ved at renovere eksisterende kommunale ejendomme til formålet er, at det vurderes at være en langt
hurtigere og billigere måde at sikre det fornødne antal boliger på, end ved nybyggeri. Samtidig har den foreslåede
ejendom en central beliggenhed i Esbjerg Kommune. Der søges om såvel etablerings- som driftsudgifter til social
viceværtsfunktion.
Tilbud om ”Skæv bolig” til blandet køn skal sikre, at den del af målgruppen, der er kendetegnet ved ikke at kunne
bo i almene boliger pga. deres adfærd og ofte langvarige problematikker, ikke mister deres bolig.
Der foreslås etableret 10 skæve boliger for mænd/kvinder. Etableringen foreslås i en af kommunes boliger –
Fynsgade 26-28-28a, Esbjerg. Fynsgade 26-28 består af i alt 10 lejligheder med et samlet areal på 712 kvm.
Der søges om såvel etablerings som driftsudgifter til social viceværtsfunktion.
Enkelte borgere har så komplekse problemstillinger ( dobbelt diagnosticerede) at de har brug for et målrettet
botilbud, hvor problemstillingerne kan rummes. Disse borgere skal kunne tilbydes et midlertidigt ophold på
§ 107 tilbud med særligt fokus på dobbelt diagnoser, så hjemløshedproblematikken reduceres for denne målgruppe.
(Se under 4.2.4)
Kommunal boliganvisning via ¼ dels reglen, så behovet for at anvise egnede boliger til borgere der udskrives fra
herberg/forsorgshjem imødekommes.
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Derudover afgøres det, på det individuelle plan, om borgeren via supported housing skal tilbydes støtte via case
management, assertiv community treatment eller critical time intervention. De socialfaglige indsatser skal være
med til at gøre den enkelte parat til at flytte ud i anden boligform end § 110 tilbuddet.

Brugerudsagn:
Der skal være ordentlig opfølgning, og man skal have en person, man kan ringe til.
Der er nogen, der skal hjælpe med at bryde isolationen.
Nogen skal opsøge en – det er svært at be’ om hjælp.
Mere kontakt til systemet via en person – en person man har tillid til.
(Brugermøder på Esbjerg Kommunes § 110 tilbud)
Den socialfaglige indsats (case manageren) forankres på §110 tilbuddet og følger den enkelte under opholdet på
§110, under overgangen til egen bolig og fungerer efterfølgende som supported housing for borgeren i egen bolig.
Case managerens opgave er at holde en løbende kontakt med borgeren og at sikre kontakten til de enkelte
indsatsområder i forhold til den udarbejdede handleplan (§141)
I forhold til den social faglige indsats via Assertiv community treatment oprettes der et tværfagligt bostøtte team,
som kan stå til rådighed for at rykke ud med støtte til borgeren efter behov.
Såfremt det vurderes nødvendigt kan der ved overgangen fra ophold på herberg/forsorgshjem til egen bolig
tilbydes critical time intervention, som udføres som en tidsbegrænset intensiveret case management indsats, hvor
støtten sigter mod, at borgeren på sigt skal kunne klare sig selv.
Det er kommunens antagelse, at borgeren via udarbejdelse af § 141 handleplanen får fokus på mål, drømme og
visioner for livet og at den samlede indsats, via boligafklaring og supported housing, kan være med til at give
borgeren afklaring i forhold til beskæftigelse, kompetencer på fagligt og social plan og derigennem forandringer på
det individuelle plan.
Forebyggelseselementet:

Ud over ovennævnte særlige socialfaglige indsatser over for den enkelte borger, sættes der fokus på
forebyggelseselementet for derigennem at sikre, at der ikke sker en tilvækst af hjemløse borgere.
I forbindelse med forebyggelseselementet indkaldes alle relevante interessenter til et samarbejdsfora med fokus på
udarbejdelse af snitflader, politikker og forretningsgange. Gennem definering og forankring af de socialfaglige
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indsatser sikres de opstillede politiske beslutninger i forhold til en reducering af antallet af hjemløse i Esbjerg
Kommune.
Brugerudsagn:
Man kommer ikke rigtig videre, når man bor her.
Man skal kunne komme ud, så man ikke hele tiden sidder i sit eget.
Der er nogen der skal hjælpe med at bryde isolationen.
Man skal lokkes eller sparkes – det motivere helt vildt.
Man skal inddrages i eget liv.
(Brugermøder på Esbjerg Kommunes § 110 tilbud)

I forhold til målsætning nr. 3 ansøges der derfor om midler til:
•
•
•
•
•

Etablerings- og driftsomkostninger til ansættelse af social faglige medarbejdere i § 110 tilbuddet til
forberedelse af § 141 handleplaner, case management, ACT, Critical time intervention samt den gode
udskrivning.
Etablerings- og driftsomkostninger til ansættelse af social faglige medarbejdere til varetagelse af forforløb
samt mentorordning.
Etablerings- og driftsomkostninger til § 107 tilbud til dobbelt diagnosticerede.
Etablerings- og driftsomkostninger til ”skæv boliger” til kvinder
Etablerings- og driftsomkostninger til ”skæv boliger” til blandet køn

4.4 Kommunalbestyrelsens målsætning(er) som bidrag til hjemsløsestrategien
Målsætning 4:
At skaffe løsninger på boligsituationen førend udskrivning fra behandling/løsladelse
4.4.1. Målgruppe:
SFI’s hjemløsetælling, uge 6 2007.
9 borgere der står foran en snarlig udskrivning fra hospital uden bolig
4 borgere der står foran en snarlig løsladelse fra fængsel uden bolig
9 af disse borgere skal findes blandt de unge mellem 18 – 29 år
4.4.2. Virkninger/effekter:
SFI’s hjemløsetælling, uge 6 2007
Andelen af borgere der løslades fra fængsel/udskrives fra behandlingsinstitution uden bolig reduceres fra 13
personer til 5 personer.
BORGERE DER
LØSLADES/UDSKRIVES
UDEN BOLIG

2009 2010
13

10

2011

2012

7

5

2011

2012

2

1

SFI’s hjemløsetælling, uge 6, 2009
BORGERE DER
LØSLADES/UDSKRIVES
UDEN BOLIG

2009 2010
4

3
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Ud over reduceringen i antallet af borgere der løslades/udskrives uden bolig sikres det via nedennævnte
aktiviteter/indsatser, at der ikke sker en tilgang af borgere der løslades/udskrives uden bolig.
4.4.3. Aktiviteter/indsatser:
•
•
•

Tilbud om udredning via § 141handleplan.
Boligafklaring
Social faglige indsatser

4.4.4. Forklaring på sammenhæng - forklaringen på, at de beskrevne virkninger kan opnås ved hjælp af de
beskrevne aktiviteter/indsatser:
På baggrund af Esbjerg Kommunes erfaring med metoden ”God løsladelse” foreslås videreudviklet metoden ”God
udskrivning” som en dokumenterbar metode for samarbejdet mellem de involverede instanser i forbindelse med
udskrivning fra psykiatrisk hospital samt løsladelse fra fængsel.
Metoden ”God løsladelse” er kendetegnet ved:
•
•
•
•
•
•

Starter ved den gode indsættelse
Problemer/ressourcer er afdækket
Kompetent og ansvarlig sagsbehandler er identificeret og involveret
Opgaver er identificeret og placeret
Indsatsen er planlagt og aftalt
Ingen slipper, før andre har fat
(Hanne Ramsbøl, Styrelsen for specialrådgivning og social service)

For at sikre borgerens overgang fra psykiatrisk hospital eller fængsel og til eget hjem oprettes der særlige
samarbejdsflader mellem hhv. behandlingspsykiatrien og myndighed og mellem fængselsvæsnet og myndighed
samt med øvrige relevante samarbejdspartner inden for beskæftigelse, socialpsykiatri og misbrug.
Alle borgere der opholder sig på psykiatrisk hospital eller er indsat i fængsel , og som står foran udskrivelse eller
løsladelse uden at råde over egen bolig får tilbud om en § 141handleplan. Handleplanen índdrager alle elementer i
14

den enkeltes forhold fx boligafklaring, forsørgelsesgrundlag, beskæftigelse, behandling, rådgivning osv. Opgaven i
forhold til at forberede § 141 handleplanen placeres og forankres hos case manageren. Case manageren sikre
udredning, sammenhæng i og koordination af kommunens samlede indsats overfor borgeren. Den endelige
godkendelse af den overordnede koordinerende § 141 handleplan forankres hos det bestående team i Myndighed
Voksen Handicap.
Brugerudsagn:
Man bliver udskrevet til gaden.
Man bliver kastet lige ud i kriminalitet igen.
Det er vigtigt at vide, hvem der sidder hvor, hvornår vedkommende skal løslades/udskrives så man
kan tage kontakt ca. 3 måneder før løsladelse.
Opfølgning mangler efter udskrivning.
Man skal have rådgivning – man er helt alene.
(Brugermøder på Esbjerg Kommunes § 110 tilbud)
I forhold til boligafklaring vil borgeren kunne tilbydes:

•
•
•

Skæv bolig
Midlertidigt ophold på § 107 tilbud for borgere med dobbelt diagnoser.
Kommunal boliganvisning til permanent bolig med den fornødne støtte.

Tilbud om ”Skæv bolig” til kvinder skal sikre, at kvinder med særlige problemstillinger kan drage nytte af det
netværk og sociale fællesskab et ”Skæv hus” tilbud kan give.
Esbjerg Kommune har fokus på 4 kvinder med komplekse problemstillinger, som på trods af massiv støtte ikke
formår at opholde sig i egen permanent bolig. Det er kommunens vurdering, at disse kvinder vil kunne drage nytte
af et ”Skæv hus” tilbud således, at de støttes i at bevare egen bolig fremfor genindlæggelser og ophold på § 110
tilbud.
Tilbud om ”Skæv bolig” til blandet køn skal sikre, at den del af målgruppen, der er kendetegnet ved ikke at kunne
bo i almene boliger pga. deres adfærd og ofte langvarige problematikker, ikke mister deres bolig.
Enkelte borgere har så komplekse problemstillinger ( dobbelt diagnosticerede) at de har brug for et målrettet
botilbud, hvor problemstillingerne kan rummes. Disse borgere skal kunne tilbydes et midlertidigt ophold på
§ 107 tilbud med særligt fokus på dobbelt diagnoser, så hjemløshedproblematikken reduceres for denne målgruppe.
Kommunal boliganvisning via ¼ dels reglen, så behovet for at anvise egnede boliger til borgere der udskrives fra
herberg/forsorgshjem imødekommes.
Vedr. boligafklaring se i øvrigt 4.3.4.
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Udover tilbud om boligafklaring afgøres det, på det individuelle plan, om borgeren via supported housing skal
tilbydes støtte via case management, assertiv community treatment eller critical time intervention. De socialfaglige
indsatser skal være med til at støtte den enkelte efter udskrivning/løsladelse.
Den socialfaglige indsats (case manageren) forankres på § 110 tilbuddene og følger den enkelte senest 3 måneder
før udskrivning fra på psykiatrisk hospital/løsladelse fra fængsel, under overgangen til egen bolig og fungerer
efterfølgende som supported housing for borgeren i egen bolig. Case managerens opgave er at holde en løbende
kontakt med borgeren og at sikre kontakten til de enkelte indsatsområder i forhold til den udarbejdede handleplan
(§141)
I forhold til den social faglige indsats via Assertiv community treatment oprettes der et tværfagligt bostøtte team,
som kan stå til rådighed for at rykke ud med støtte til borgeren efter behov.
Såfremt det vurderes nødvendigt kan der ved overgangen fra udskrivelse fra psykiatrisk hospital/løsladelse fra
fængsel til egen bolig tilbydes critical time intervention, som udføres som en tidsbegrænset intensiveret case
management indsats, hvor støtten sigter mod, at borgeren på sigt skal kunne klare sig selv.
Via samarbejde med Jobcentret sættes der fokus på særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb for borgere med
massive problemstillinger. Det forudses, at der vil være tale om længerevarende forløb med behov for særligt støtte
til målgruppen.
Det er kommunens antagelse, at boligafklaring inden udskrivning fra psykiatrisk hospital/løsladelse fra fængsel kan
være med til at skabe den platform for borgeren, der i samspil med den social faglige indsats kan give overskud og
håb om forandringer i livet. Via deltagelse i beskæftigelsesforløb arbejdes der hen imod borgerens afklaring af
kompetencer på fagligt og personligt plan og derigennem forandringer på det individuelle plan.
I forhold til målsætning nr. 4 ansøges der derfor om midler til:
•

5.

Etablerings- og driftsomkostninger til ansættelse af social faglige medarbejdere i § 110 tilbuddet til
forberedelse af § 141 handleplaner, case management, ACT, Critical time intervention samt den gode
udskrivning.
• Etablerings- og driftsomkostninger til ansættelse af social faglige medarbejdere til varetagelse af forforløb
samt mentorordning.
• Etablerings- og driftsomkostninger til § 107 tilbud til dobbelt diagnosticerede.
• Etablerings- og driftsomkostninger til ”skæv boliger” til kvinder
• Etablerings- og driftsomkostninger til ”skæv boliger” til blandet køn
Hvilke beløb ansøges der om (angiv hovedposterne)? Se bilag 4 i vejledningen.

Etablering

Etablering
total kr.

2009

2010

2011

2012

Bolig indsatser
10 skæve boliger til kvinder
Gormsgade 26‐28

10 x 300.000

3.000.000

1 social vicevært
kr. 30.000 Sep. 2010
Nuværende lejemål opsiges
sep. 2009
Start renovering jan. 2010
Indflytning sep. 2010
Tomgang pr. år
10 skæve boliger til blandet
køn Fynsgade 26‐28
1 social vicevært
kr. 30.000 marts 2011

10.000

30.000

30.000

25.000

25.000

25.000

25.000

30.000

x
x
x

10 x 300.000

3.000.000
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Nuværende lejemål opsiges
sep. 2009
Start renovering sep. 2010
Indflytning marts 2011
Tomgang pr. år
§ 107 tilbud til dobbelt
diagnosticerede
september 2009 Nygårdsvej
Drift inkl. Medarbejdere

§ 110 tilbud til unge
januar 2011

x
x
x
25.000
12 boliger =
12 x 50.000 (drift
til 6 nye boliger)

25.000

600.000
3.166.700 3.800.000 3.800.000

20 pladser =
finanseres via
renovering af
KFUM´s soc. Arb.

x

1 medarbejdere
januar 2011
Statsrefusion (50%)

436.800
‐218.400

436.800
‐218.400

873.600
‐436.800

873.600
‐436.800

873.600
‐436.800

436.800

436.800
436.800
120.000
‐496.800

436.800
436.800
120.000
‐496.800

‐218.400

436.800
436.800
‐436.800

436.800
436.800
‐436.800

436.800

436.800

436.800

Social faglige indsatser
§ 110 Forsorgshjemmet
2 årsværk til Case
management, ACT, Critical
time intervention samt den
gode udskrivning
2 medarbejdere 1/1 2010
Statsrefusion (50%)
§ 110 Skjoldbo
2 årsværk til Case
management, ACT, Critical
time intervention samt den
gode udskrivning
1 medarbejder 1/1 2010
1 medarbejder 1/1 2011
Leasing af bil
Statsrefusion (50%)
2 årsværk til varetagelse af
opsøgende arbejde, forforløb
samt mentorordning
1 medarbejder 1/1 2010
1 medarbejder 1/1 2011
Statsrefusion (50%)
§ 110 Stormly
1 årsværk til Case
management, ACT, Critical
time intervention samt den
gode udskrivning
1 medarbejder 1/1 2010

2 arbejdspladser
2 x 70.000 =

2 arbejdspladser
2 x 70.000

140.000

140.000

120.000
‐278.400
2 arbejdspladser
2 x 70.000

140.000
436.800

1 arbejdsplads

70.000
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Statsrefusion (50%)
Medarbejder til
Økonomistyring/administrativ
bistand kr. 600.000
Total Kr.

150.000
23.473.100

7.090.000

‐218.400

‐218.400

‐218.400

150.000

150.000

150.000

150.000 4.503.700 5.862.200 5.867.200

Esbjerg Kommunes egenfinansiering:
•
•
•
•
•

6.

Der anvendes eksisterende kommunal ejendom Gormsgade 26-28, Esbjerg til etablering af ”Skæve
boliger” til kvinder.
Der anvendes eksisterende kommunal ejendom Fynsgade 26-28-28a, Esbjerg til etablering af ”Skæve
boliger” til blandet køn.
Der anvendes eksisterende kommunal ejendom Nygårdsvej 134, Esbjerg til udvidelse af § 107 tilbud til
dobbelt diagnoser.
Renovering og ombygning af det særlige § 110 tilbud til unge – finansieres via huslejestigning.
Derudover har Esbjerg Kommune en egen finansiering på ca. 3,5 mio. i forhold til ovennævnte
økonomiskema som effektueres i 2012.

Underskrift på kommunens vegne
Ved underskriften tilkendegiver kommunen at være indforstået med de principper og generelle krav til deltagelse i hjemløsestrategien, som
er beskrevet i ”Vejledning til kommuner om forhandlingsforløb og bevillingsproces vedrørende midler fra hjemløsestrategien ”.

Dato:_________ Navn___________________________Underskrift__________________________________
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