Revideret projektskitse 9: Løsladelse
Relation til den
nationale
hjemløsestrategi

Målsætning 4. Løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus
eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på
boligsituationen.

Relation til
Københavns
kommunes strategi –
både målsætninger
og principper

Målsætning: Markant færre hjemløse sover på gaden i København
i 2013.
Målsætning: Mindske fysiske og psykiske lidelser.
Princip: Kontinuitet
Princip: Forebyggelse

Målgruppe

Målgruppen er:
- unge afsonere
- indsatte med misbrug
- indsatte, der i forbindelse med fængselsophold, er i risiko
for at miste bolig eller mister boligen
- indsatte, der inden afsoningens begyndelse, var hjemløse.

Problembeskrivelse

Københavns Kommunes erfaringer viser, at Kriminalforsorgen
ofte løslader tidligere indsatte til et af kommunens herberger. Dette
medfører akut risiko for en hastig social deroute og forværring af
et eventuelt misbrug.
Udrulning og implementering af anbefalingerne og køreplanen fra
”Projekt God Løsladelse”- et samarbejde mellem
Kriminalforsorgen (Statsfængslet vedr. Sdr. Omme og
Kriminalforsorgen i Frihed) og Københavns Kommune.

Indsatsen

I forbindelse med ”Projekt God Løsladelse”, er der udviklet en
køreplan for den gode løsladelse. Denne køreplan er i
overensstemmelse med udkast til samarbejdsaftale mellem
Kriminalforsorgen og Københavns Kommune.

Konkrete effekter af
indsatsen

Samarbejdsmetoden mellem Kriminalforsorgen og Københavns
Kommune skal implementeres i hele Socialforvaltningen og
omfatte alle løsladte - og ikke kun løsladte fra Statsfængslet ved
Sdr. Omme.
• Færre løsladte, der udskrives til almindelige
hjemløseherberger.
•

Flere løsladte, som etablerer sig i permanent bolig, opnår
beskæftigelse og kommer i behandling for et eventuelt
misbrug.

Konkrete mål og
succeskriterier for
indsatsen
Sammenhæng
mellem indsats og
målopfyldelse.

•

Ved udgangen af 2010 har 75 % af de Københavnske
løsladte (der er omfattet af § 141 i Serviceloven) fået tilbud
om / fået udarbejdet en social handleplan, hvori der er taget
stilling til boligsituationen.

Som beskrevet i opsamlingen fra konferencen om, hvad der virker
på hjemløseområdet, den 20. oktober 2008 skal metoden ”God
Løsladelse” fremover anvendes ved løsladelse fra fængsel.
Projekt ”God Løsladelse” har til formål at bidrage til at skabe
sammenhæng og klarhed i indsatserne ved overgangen fra fængsel
til frihed. Det fremgår af den endelige ”Køreplan for god
løsladelse” at resultatet af samarbejde efter køreplanen er:
•

At de forpligtede myndigheder/instanser forud for
løsladelsen har indledt et tværsektorielt (og tværfagligt)
samarbejde, som er udmøntet i en koordineret handleplan,
der beskriver og angiver aftaler om den løsladte borgers
tilbagevenden (rehabilitering/reintegration) til samfundet.
”Ingen løslades til gaden”.

Det er endvidere værd at nævne, at det er en metode/køreplan og
tidsplan, der samler al relevant lovgivning, og anviser vejen hen til
den gode løsladelse. Det er klart beskrevet hvem, der skal gøre
hvad, hvornår, og at ingen slipper ansvaret, før andre har fat. Der
er således udviklet en model for en planlagt og koordineret
løsladelse fra fængsel.
Forventet tidsplan.

Ikrafttrædelse efteråret 2010.

Er der relation til
andre indsatser?

Arbejdet med sociale handleplaner er i henhold til § 141 i
Serviceloven lovpligtig.

Hvor er indsatsen
forankret
organisatorisk?
Hvem har ansvar for
at udarbejde
handleplan
(Servicelovens §
141) for de borgere,
der modtager
indsatsen?
Hvordan bidrager

Derudover har København gjort erfaringer med et projekt om
sikring af fortsat misbrugsbehandling af løsladte, der er startet
behandling under afsoning. Dette arbejde skal ligeledes ses i tæt
sammenhæng med den sociale handleplan.
I socialcentrene samt Rådgivningscenter København
Det er Kriminalforsorgen, der har initiativpligten til koordinering
af sine handleplaner med kommunens sociale handleplaner.
Det er Socialcenteret eller Rådgivningscentret, der har ansvaret for
at udarbejde den sociale handleplan.
Gennem det systematiske og koordinerede samarbejde med
Side 2 af 3

indsatsen til at
forebygge, at flere
borgere udsættes for
hjemløshed?

Kriminalforsorgen i forbindelse med løsladelse (den sociale
handleplan) sikres det, at der hurtigt tages fat om borgeren,
herunder dennes boligsituation og forsørgelse. Dette kan være med
til at forhindre evt. forestående udsættelse af bolig, samt sikre
relevant boligløsning efter endt afsoning. Det koordinerede
samarbejde skal være med til at sikre, at ingen løslades til gaden.

Økonomi: Pris for
etablering

Der ansøges om 100 % finansiering i satspuljeperioden af en
projektleder i 1 år til forankring af køreplan/samarbejdsmetode for
samarbejde mellem Københavns Kommune og Kriminalforsorgen.
Samlet 0,5 mio. kr.
Samtlige 0,5 mio. kr. er i forbindelse med ansøgning til
Tilskudskontoret i november 2009 blevet overført til drift, da
udgifterne rettelig er driftsudgifter.

Økonomi: Pris for
drift

Udover de overførte midler fra anlæg til drift på 0,5 mio. kr. til en
projektleder i ét år, er det fortsat forventningen, at
samarbejdsaftalen vil medføre driftsudgifter i form af
medarbejdertimer på 0,5 mio. kr. årligt.
På grund af den forsinkede opstart er periodiseringen af
driftsbudgettet ændret. Det reviderede driftsbudget fremgår af
tabellen nedenfor:.
Driftsomkostninger (1.000 kr.)
2011
2010
Projektleder
(satspulje)
250
250
Medarbejdere
(kommune)
200
500

2012

2013->

500

500

Socialforvaltningen finansierer selv medarbejderomkostninger til
driften.
Økonomi:
Medfinansiering

Medarbejdertimer til fortsættelse af Projekt God Løsladelse på ca
0,5 mill. kr. år fra og med efteråret 2010.
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