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Kommissorium
for den faglige følgegruppe for hjemløsestrategien
Baggrund for hjemløsestrategien
Ved satspuljeaftalen for 2008 blev der afsat 500 mio. kr. over 4 år til udmøntning af en hjemløsestrategi, hvor kommunalbestyrelserne i de 8 kommuner, der
deltager i processen med udmøntning af midlerne i hjemløsestrategien, sætter
målene for nedbringelse af hjemløsheden i kommunerne indenfor hjemløsestrategiens fire målsætninger:
1. at nedbringe antallet af hjemløse, der sover på gaden,
2. at finde bedre løsninger til unge end en plads på et forsorgshjem,
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, og
4. at skaffe løsninger på boligsituationen førend udskrivning fra behandlingsinstitution og løsladelse fra fængsel
Et konsulentteam (Rambøll Management og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) varetager opgaven med støtte til monitorering og evaluering af hjemløsestrategien samt metodeudvikling. Endvidere er der under Velfærdsministeriet etableret en Rådgivningsfunktion, der bl.a. ved hjælp af faglig
viden om hjemløseområdet, herunder om indsatser mod hjemløshed, skal understøtte kommunernes resultatopnåelse og arbejdet med metodeudvikling..
Styringsmodellen for hjemløsestrategien
Hjemløsestrategiens målsætninger nås ved at kommunalbestyrelserne aktivt
varetager styringen af hjemløseindsatsen i de 8 kommuner, der indgår. Kommunalbestyrelserne styrkes konkret i forhold til at:
• synliggøre/skaffe viden om hjemløseproblemets omfang og art i kommunen,
• fastsætte de politiske mål på baggrund heraf for indsatsen,
• træffe beslutning om indsatser baseret på den aktuelt bedste viden (evidensbasering), og sikre det økonomiske grundlag herfor samt
• løbende følge med i, om man når de i kommunen fastsatte mål.
Modellen skal sikre, at kommunalbestyrelsen sætter målene inden for hjemløsestrategiens 4 målsætninger, og at alle indsatser tilrettelægges, så der styres
efter disse mål. Samtidig skal monitoreringen af strategien sikre, at man løbende følger med i, om man er på rette vej, og kan gribe ind, hvis det ikke er tilfældet.
Et andet væsentligt element i strategien er, at der skal udvikles og testes metoder til såvel myndigheds- som leverandørniveauet med afsæt i resultaterne af
indsatserne i kommunerne og den aktuelt bedste viden på området. Målet er, at
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der udvikles metoder for indsatsen overfor hjemløse, hvor der er dokumentation for, at de virker– metoder, der derfor kan formidles til landets øvrige kommuner.
Kommunalbestyrelserne har ansvaret og spiller derfor en afgørende rolle i processen med udmøntning af midlerne i hjemløsestrategien i form af vedtagelse
af en kommunal hjemløseplan med specifikke mål for nedbringelsen af hjemløsheden lokalt og forpligtelse til at fortsætte indsatsen ud over bevillingsperioden.
Det er i satspuljeaftalen forudsat, at der skal nedsættes en styregruppe, som
indenfor rammerne af satspuljeaftalen skal styre gennemførelsen af hjemløsestrategien. Under styregruppen kan der nedsættes undergrupper, evt. følgegrupper af faglig karakter, som skal give input til styregruppen.
Følgegruppens opgaver
Følgegruppen skal bidrage med råd og vejledning til løbende at kvalificere
konkrete, faglige tilgange i udmøntningen af hjemløsestrategien f.eks. vedrørende processen, implementeringen, brugerinddragelse, konkrete indsatser/metoder, resultater samt fokus på forandringer for borgeren.
Endvidere skal følgegruppen bidrage til løbende kvalificering af evalueringen
af hjemløsestrategien, f.eks. vedrørende den praktiske tilrettelæggelse af dokumentations-forløbet, metodeafprøvning, -udvikling og skitsering af metodebeskrivelser samt analyser der udvikles som led i evalueringen af hjemløsestrategien.
Følgegruppens sammensætning:
-

2 repræsentanter for De hjemløses Landsorganisation (SAND)
1 repræsentant fra Sammenslutningen af boformer for hjemløse (SBH)
1 repræsentant for faggruppen af efterforsorgsmedarbejdere
1 repræsentant for KL
1 repræsentant Rådet for Socialt Udsatte.
1 repræsentant fra sundhedsområdet
1 repræsentant fra beskæftigelsesområdet særligt f.s.a socialt udsatte/hjemløse
1 repræsentant fra kriminalforsorgsområdet
2 repræsentanter fra de nordiske lande, der har hjemløsestrategier

Følgegruppen kan i forbindelse med arbejdet tage kontakt til andre, der har
særlig viden og erfaringer af betydning for gruppens arbejde.
Følgegruppen samles en til to gange årligt efter behov. Konsulentteamet koordinerer og arrangerer møderne. Forud for møderne udsendes dagsorden, som
præciserer de emner og problemstillinger, som følgegruppen skal drøfte på
mødet.
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