Revideret projektskitse 11: Team til håndtering af borgere
berørt af genhusning og til sikring af øget flow på botilbud mv.
Relation til den
nationale
hjemløsestrategi

Relation til
Københavns
kommunes strategi –
både målsætninger
og principper

Målgruppe

Målsætning 1: Ingen borgere lever et liv på gaden
Målsætning 2: Unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på et
forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller
almenboligloven.
Målsætning 3: Ophold på forsorgshjem og herberger bør ikke vare
mere end 3-4 måneder for borgere, der er parate til at flytte i bolig
med den fornødne støtte.
Målsætning: Markant færre hjemløse sover på gaden i 2013.
Målsætning: Mindske fysiske og psykiske lidelser.
Princip: Professionalisme
Princip: Forebyggelse
Princip: Differentierede tilbud
Hjemløse borgere, der i forbindelse med realisering af øvrige
projekter under hjemløsestrategien (nærmere bestemt projekterne
vedrørende etablering af særboliger, alternative plejehjemspladser
og akut § 110-pladser til kvinder og unge), bliver genhuset i
midlertidige foranstaltninger i en kortere eller længere periode.
I den reviderede ansøgning ønskes målgruppen udvidet til også at
omfatte borgere, som i forbindelse med det pr. 1. juni 2010
implementerede systematiske udrednings- og opholdsplanværktøj
på kommunens hjemløseboformer, har brug for opfølgende
rådgivning og sagsbehandling som følge af
udredningen/opholdsplanen.

Problembeskrivelse

I forbindelse med etablering af særboliger, alternative
plejehjemspladser og akut § 110- pladser til kvinder og unge, kan
der være behov for genhusning af beboere, for at sikre at de nye
tilbud kan ibrugtages hurtigst muligt.
I den sammenhæng er der behov for, at de berørte borgere
modtager ekstra støtte, rådgivning og vejledning, særligt med
henblik på fremadrettet at sikre dem et tilbud, der inden for de
givne rammer har størst mulig effekt.
Herudover er der for at understøtte ”housing first” og komme godt
fra start med hjemløsestrategiens målsætninger om kortere
opholdstid og øget flow på kommunens midlertidige botilbud, brug
for en øget indsats fra sagsbehandlere og socialrådgivere i
hjemløseenheden for at kunne følge hurtigt op på borgere, som har
fået foretaget en udredning og opholdsplan på ét af kommunens
botilbud, og som har brug for en videre indsats.

Indsatsen

Etablering af et midlertidigt team af socialarbejdere og
socialrådgivere, der kan sikre at beboere, der berøres af

ombygninger eller genhusning eller som har brug for en øget
rådgivning og/eller sagsbehandling for at komme videre fra
ophold på et botilbud, får relevant og hurtig kontakt til
hjælpesystemet, herunder aftaler i relation til udredning og sociale
handleplaner.
Det er teamets opgave at sikre, at genhusning eller andre tiltag i
forbindelse med hjemløsestrategien indsatser ikke får negativ
betydning for de mål og indsatser, der er sat for den enkelte
beboer. Det kan eksempelvis være i forhold den sociale handleplan
eller pædagogiske opholdsplan. Der skal endvidere ved afslutning
af teamets indsats sikres opfølgning og evaluering af handleplanen.
Indsatsen kan beskrives som en form for Critical Time
Intervention, hvor der gives individuel case management i en
begrænset periode til målgruppen – begrundet i, at borgerne
befinder sig i en kritisk fase, når de løsrives fra deres vante
omgivelser og skal videre til en anden boform.
Konkrete effekter af
indsatsen

Indsatsen vil være med til at sikre, at der sker hurtig kontakt til
borgere, der er udredt og klar til at komme videre fra et
midlertidigt botilbud samt sikre, at borgere, som berøres af
genhusning mv., opretholder kontakten til hjælpesystemet.
Gennem en midlertidig ekstraordinær indsats overfor målgruppen
sikres dels, at borgerne ikke oplever negative virkninger af
genhusning, ombygning mv., dels at der kan handles hurtigere på
konkrete behov hos borgere, der har brug for et komme videre fra
et midlertidigt botilbud. Derved forventes indsatsen også at
understøtte et øget flow på kommunens botilbud.

Konkrete mål og
succeskriterier for
indsatsen

Sammenhæng
mellem indsats og
målopfyldelse.

•

100 % af de borgere, der tilknyttes indsatsen har en Social
handleplan eller er blevet tilbudt en social handleplan ved
udgangen af 2011.

•

Ved udgangen af 2011 er der fundet permanent
boligløsning for 75 % af de borgere, der tilknyttes
indsatsen.

•

Ved udgangen af 2011 er der i igangsat relevant behandling
for 80 % af de borgere, der tilknyttes indsatsen.

Indsatsen er relevant i relation til målopfyldelsen i flere af
Københavns øvrige indsatser i relation til hjemløsestrategien. Den
skal sikre, at berørte borgere i en overgangsperiode ikke oplever
negative afledte effekter af eksempelvis genhusning.
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Herudover skal indsatsen understøtte hjemløsestrategiens
målsætninger om øget flow på kommunens botilbud til hjemløse –
hvorved indsatsen også er med til at understøtte ”housing first”princippet.
Indsatsen understøtter således både målsætning 1,2 og 3 af de
nationale målsætninger i hjemløsestrategien, idet indsatsen
bidrager til, at målgruppen fastholder kontakten til hjælpesystemet
og får relevant tilbud om permanent boligløsning og behandling,
således at tilbagefald til gaden eller til midlertidige botilbud
begrænses mest muligt.
Forventet tidsplan.

Teamet indfases fra primo 2010 og afslutter arbejdet med
udgangen af 2012.

Hvordan er
relationen til andre
indsatser?

Indsatsen skal ses som en nødvendighed i relation til flere af de
øvrige indsatser, som Københavns Kommune ønsker at sætte i
gang i forbindelse med hjemløsestrategien. Der kan ellers være
begrundet risiko for, at borgere, der berøres af eksempelvis
ombygninger og omlægninger af pladser, mister kontakten til
hjælpesystemet. Hertil kommer, at det er en forudsætning for øget
flow på kommunens midlertidige hjemløsebotilbud, at der kan
følges hurtigt op på de borgere, der er parate til at komme videre
til egen bolig eller et egnet permanent botilbud.

Hvor er indsatsen
forankret
organisatorisk?

Indsatsen tilknyttes hjemløseenheden, og det er sagsbehandlerne i
indsatsen, der har ansvaret for udarbejdelse, opfølgning og
koordinering af borgerens sociale handleplan.

Hvem har ansvar for
at udarbejde
handleplan
(Servicelovens §
141) for de borgere,
der modtager
indsatsen?
Hvordan bidrager
indsatsen til at
forebygge, at flere
borgere udsættes for
hjemløshed?

Det vil endvidere være teamets opgave at sikre koordinering med
Rådgivningscenter København samt med Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen.

Økonomi: Pris for
etablering

Der er ingen etableringsomkostninger.

Indsatsen bidrager til at sikre hurtig kontakt og opfølgning overfor
målgruppen med henblik på at sikre en fremadrettet permanent
løsning på deres fremtidige bo-situation. Dermed sikres dels, at der
ikke er borgere, der i omstillingsperioden stilles ringere end før
med risiko for yderligere stigmatisering, dels at hjemløse, som er
parate til at komme videre fra en midlertidig boform, ikke
”sander” til i midlertidige foranstaltninger i unødig lang tid.
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Økonomi: Pris for
drift

De samlede driftsomkostninger anslås til 4,0 mill. kr. for perioden
fra –2010- 2012, hvor det midlertidige team forventes driftet. Der
forventes i alt 5 medarbejdere tilknyttet teamet i 2 år. I forhold til
den oprindelige projektskitse er kun periodiseringen mellem årene
ændret, jf. tabellen nedenfor:
Driftsomkostninger (1.000 kr).
Oprindelig
Revideret

2009
0
0

2010
2.000
500

2011
2.000
2.000

2012
0
1.500

I alt
4.000
4.000

Der søges fuld finansiering af driften på 4,0 mill. kr. i satspuljen

Økonomi:
Medfinansiering

Der kan ikke anvises medfinansiering til denne indsats.
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