Revideret projektskitse 6: Brobyggende arbejde overfor kaotiske
misbrugere.
Relation til
Målsætning 1: Ingen borgere skal leve et liv på gaden
Velfærdsministeriets
strategi
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både målsætninger
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Målsætning: Markant færre hjemløse sover på gaden i København
i 2013
Målsætning: At lindre og mindske de mest udsatte hjemløses
lidelser
Princip: Differentierede tilbud

Målgruppe

Hjemløse borgere med ophold på Vesterbro, som grundet
udadreagerende adfærd og aktivt misbrug – typisk kokain - ikke
kan rummes i eksisterende § 110 tilbud, men som har behov for
overnatning og omsorg. Borgerne har typisk anden etnisk baggrund
end dansk.

Problembeskrivelse

De kaotiske misbrugere på Vesterbro, med anden etnisk baggrund
end dansk, og som vanskeligt rummes i hjælpesystemet og dermed
ofte heller ikke har en social handleplan. Desuden betyder deres
adfærd, at de eksisterende botilbud har ofte må afvise dem, af
hensyn til de øvrige beboere.
Ofte er det borgere, der hverken har et sted at bo, modtager
kontanthjælp og ikke er i behandling for deres misbrug. Deres
gadeadfærd gør, at de ikke magter at fastholde sig i nogen form for
forløb.

Indsatsen

Med indsatsen sikres fortsættelse og udbygning af en eksisterende
indsats, der har vist gode resultater. Indsatsen består i, at
opsøgende medarbejdere forsøger at skabe kontakt mellem
målgruppen og det formelle hjælpesystem. Forud for dette ligger
det vigtigste og største arbejde – relationsarbejdet til målgruppen.
Det er især tre områder som målgruppen ønsker konkret hjælp til:
Økonomi, (kontanthjælpssystemet) - behandling og bosituation.
I den oprindelige projektskitse var der udover relationsarbejdet
påtænkt etablering af 10 simple sovekabiner på Vesterbro som et
lavtærskel akutovernatningstilbud til målgruppen.
Som projektet har skredet frem, har denne idé om simple
sovekabiner på Vesterbro imidlertid vist sig ikke at være en farbar
løsning.
I stedet arbejder Socialforvaltningen nu på at etablere et mere reelt

akutovernatningstilbud for målgruppen. Tilbuddet er tænkt som et
døgnbemandet § 110-tilbud for 8-10 brugere ad gangen. Tilbuddet
skal give en mulighed for at handle på borgerens motivation for at
komme væk fra misbrugsmiljøet i det øjeblik motivationen er til
stede – eksempelvis ved at følge brugeren til tilbuddet med ganske
kort varsel.
Konkret skal stedet kunne tilbyde:
o Fremskudt sagsbehandling
o Kontakt til pensionssystemet, jobcenter, ydelsesservice mv.
o Lægekonsultation og substitutionsbehandling
o Mad og mulighed for at sove uforstyrret
Tilbuddet skal være en ”forpost”, hvor borgerne kan få hjælp her
og nu, men hvor der også er mulighed for at hjælpen rækker ud til
et mere langsigtet forløb. Der vil kun være mulighed for ophold af
kortere varighed.
Tilbuddet skal samtidig have en vis afstand fra det hårde
misbrugsmiljø på Vesterbro, således at brugerne vil opleve et
”miljøskift” fra misbrugsmiljøet, når de opholder sig i tilbuddet.
Eftersom idéen om sovekabiner dermed er erstattet af et ønske om
et døgnbemandet §110-tilbud, søger Københavns Kommune
ministeriet om bemyndigelse til at anvende de oprindeligt
bevilgede satspuljemidler til anlæg og drift af sovekabinerne til
etablering (anlæg) af tilbuddet svarende til samlet 2,25 mio. kr. i
satspuljeperioden – jf. økonomisafsnittet.
Da de forventede omkostninger til etablering og drift af tilbuddet
imidlertid ligger væsentligt over det oprindeligt bevilgede budget
til sovekabinerne, vil Københavns Kommune søge finansiering til
det forventede driftsbudget i narkopuljen.
Konkrete effekter af
indsatsen

At mindske skaderne ved hjemløseadfærden blandt de mest
kaotiske hjemløse.
At opnå kontakt til de mest kaotiske hjemløse med henblik på at
give dem mere stabiliserende tilbud.

Konkrete mål og
succeskriterier for
indsatsen
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•

Mindske antallet af de kaotiske unge, der sover på gaden
med 50 %, jf. opgørelsen fra Mændenes Hjem og SFI’s
tælling i 2011 ifht. tælling 2009.

•

Mindske antallet af borgere i målgruppen den ikke har
forsørgelsesgrundlag med 75 % ved SFI’s tælling i 2011,
ifht. 2009.
Si

Sammenhæng
mellem indsats og
målopfyldelse.

Der er gode erfaringer fra det eksisterende projekt med de
opsøgende medarbejdere, hvor opgørelse viser, at hovedparten af
brugerne opnår en stabilisering i deres liv. Af konkret resultater
kan nævnes:
I perioden 1. okt. 2006 til 1. juli 2008 har projektet hjulpet 111
indskrevne personer. De har modtaget hjælp fordelt på i alt 262
tilbud.
•
•
•
•
•
•
•

91 personer er opstartet i ambulant behandling i diverse
misbrugs- og rådgivningscentre.
30 personer er bevilliget Døgnbehandling – ligeledes via
misbrugs- og rådgivningscentre.
18 personer er indlagt på Hospital, her er flertallet indlagt
længerevarende på psykiatrisk afdeling.
3 personer er tilbudt repatriering, og er altså i hjemlandet.
65 personer har fået tag over hovedet på diverse herberg og
forsorgshjem.
8 personer er hjulpet i kommunal (egen) bolig.
47 personer har været uden forsørgelse, men er blevet
hjulpet til kontanthjælp eller pension.

Der er ikke evidens for, at idéen om et døgnbemandet lavtærskel
§110-tilbud er en sikker vej til at opnå resultaterne med
målgruppen. Men fagfolk med stort kendskab til målgruppen
mener, at det er en mulighed for at give de kaotiske hjemløse et
mere roligt liv med mulighed for forankring i mere stabile forhold.
Tilbudet er derfor et metodeudviklingsprojekt, som der på
baggrund af erfaringerne, skal tages stilling til at videreføre efter
satspuljeperiodens udløb.
Forventet tidsplan.

Den opsøgende igangsættes/fortsættes fra 1. januar 2010.
Socialforvaltningen er på nuværende tidspunkt i gang med at
afsøge egenede lokaler til etablering af det døgnbemandede §110tilbud, men der er ikke fundet en løsning endnu, hvorfor det heller
ikke er muligt at angive en konkret tidsplan. Der arbejdes dog på,
at tilbuddet kan etableres og være i drift inden sommeren 2011.
Såvel den opsøgende indsats som §110-tilbuddet iværksættes som
en forsøgsordning. På baggrund af erfaringerne med indsatsen, vil
Socialudvalget skulle tage stilling til en eventuel forankring og
fortsættelse af indsatsen efter satspuljeperiodens udløb.

Hvordan er
relationen til andre
indsatser?
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Det skal undersøges nærmere, om der kan indledes et samarbejde
mellem indsatsen og den indsats, der etableres overfor unge, jf.
handleplan 4. Her tænkes specifikt på om de 4 skærmede § 110pladser vil kunne rumme de yngste i målgruppen.
Si

Hvor er indsatsen
forankret
organisatorisk?

Den opsøgende indsats er forankret i Mændenes Hjem i Center
Herberg Nord under Drifts og Udviklingskontoret for udsatte
grupper, misbrug og bolig.

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?

Der er endnu ikke taget stilling til forankring af § 110-tilbuddet.

Økonomi: Pris for
etablering.

Det er Socialcentret eller Rådgivningscenter København, der har
ansvar for udarbejdelse af social handleplan.

Indsatsen bidrager ikke direkte til at forebygge at flere bliver
hjemløse, men den kan forebygge at borgere i målgruppen havner i
en permanent hjemløsestilstand.

De oprindeligt bevilgede etablerings- og driftsomkostninger til de
10 sovekabiner på samlet 2,25 mio. kr. søges anvendt til delvis
finansiering i 2011 af etableringsomkostningerne til det
døgnbemandende §110-tilbud – jf. tabellen nedenfor.
Etableringsomkostninger (1.000 kr.)
Fra sovekabiner
(anlæg)
Fra sovekabiner
(drift)
Til nyt §110tilbud (anlæg)

Økonomi: Pris for
drift

2010

2011

2012

-1.500
-250

I alt

-1.500
-250

-250

2.250

-750
2.250

Der er ingen ændringer i driftsomkostningerne til den opsøgende
indsats. De samlede årlige driftsudgifter er fortsat 950 t. kr. som
bevilget af satspuljen.
Til drift af de oprindeligt projekterede sovekabiner er bevilget 250
t. kr. årligt fra satspuljen i perioden 2010-2012 – samlet 750 t. kr.
Disse midler søges - jf. ovenfor - anvendt til etablerings-
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omkostninger til det ny døgnbemandende §110-tilbud.
Driftsomkostningerne i den reviderede projektskitse fremgår
herefter som angivet i tabellen nedenfor.
Driftsomkostninger revideret projektskitse (1.000 kr.)
Oprindeligt bevilget
Sovekabiner (til anlæg)
I alt
(opsøgende indsats)
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2010

2011

2012

I alt

1.200
-250

1.200
-250

1.200
-250

3.600
-750

950

950

950

2.850

Si

