Revideret projektskitse 12: Aflastningspladser til
færdigbehandlede
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
Målgruppe

Målsætning: Flere får og fastholder egen bolig
Målsætning: Mindske fysiske og psykiske lidelser.
Princip: Kontinuitet
Princip: Forebyggelse
Målgruppen består af hjemløse personer, der i forbindelse med eller i
forlængelse af et hospitalsophold har behov for nærmere udredning og
pleje, inden de kan tilbydes egen bolig.

Problembeskrivelse Mange hjemløse, der hospitalsindlægges, står i forbindelse med
udskrivning overfor det særlige problem, at de ikke har en bolig at kunne
vende tilbage til. Dette medfører ofte, at borgere utilsigtet forbliver på
hospitalerne som færdigbehandlede eller udskrives til midlertidige
botilbud, hvor de ikke har mulighed for at modtage den støtte og
omsorg, som de har behov for.
Indsatsen

Det er målet, at borgere i målgruppen skal tilbydes egen bolig. Der kan
dog i nogle tilfælde være behov for, at færdigbehandlede patienter, som
står overfor udskrivning, har behov for et midlertidigt ophold i et
aflastningstilbud.
Som en forsøgsordning i satspuljeperioden etableres 7 §110-pladser til
færdigbehandlede borgere i målgruppen. Under opholdet skal der, ud
over at finde en egnet bolig til borgeren, også afklares præcist, hvilken
hjælp borgeren fremadrettet har behov for i forbindelse med aktuel
sygdom.

Konkrete effekter
af indsatsen

At en meget udsat delmængde af de hjemløse kommer i egnet bolig.

Konkrete mål og
succeskriterier for
indsatsen

75 % af de borgere, der tilbydes ophold på en af pladserne har egen
bolig inden 6 mdr.

Sammenhæng

Det er væsentligt, at borgere i målgruppen er ordentligt udredt med

Et ophold i et §110-aflastningstilbud vil være med til at kunne
klarlægge, hvilke behov den hjemløse skal have andres hjælp til at få
løst. Det kan dreje sig om pleje-, omsorgs- og praktiske opgaver, der
normalt kun kan gives i egen bolig.

25 % af de borgere, der tilbydes ophold på en pladserne tilbydes andet
relevant botilbud inden 6 mdr.

mellem indsats og
målopfyldelse.

hensyn til hvilken hjælp og hvilken boform, der er behov for med
henblik på at undgå, at borgere ikke formår at fastholde boligen på grund
af manglende hjælp og støtte.

Forventet tidsplan.

Indsatsen er implementerett pr. 1. april 2010.
Indsatsen kører som en forsøgsordning til og med 2012.
På baggrund af erfaringerne med aflastningspladserne, vil
Socialudvalget skulle tage stilling til en eventuel forankring og
fortsættelse af indsatsen efter satspuljeperiodens udløb.

Hvilken relation er
der til andre
indsatser

Der er ikke nogen direkte relation til de øvrige indsatser under
hjemløsestrategien.

Hvor er indsatsen
forankret
organisatorisk?

Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation i samarbejde med
Socialforvaltningens Hjemløseenhed.

Hvem har ansvar
for at udarbejde
handleplan
(Servicelovens §
141) for de
borgere, der
modtager
indsatsen?

Det er den enkelte borgers sagsbehandler i Socialcentret eller
Rådgivningscentret, der har ansvaret for udarbejdelse af den sociale
handleplan i henhold til servicelovens § 141.

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

Indsatsen bidrager til at forebygge hjemløshed ved, at flere borgere via
en målrettet indsats og i en periode, hvor målgruppen er stærkt
motiveret, bliver tilbudt en egnet bolig.

Økonomi: Pris for
etablering

Etableringsomkostninger anslås at beløbe sig til samlet ca. 0,7 mill. kr. i
2010. Der er søgt og bevilgetfuld finansiering af
etableringsomkostningerne i satspuljen.
I forbindelse med ansøgning til Tilskudskontoret i november 2009 er
bevillingen til etablering blevet omplaceret fra anlæg til drift, hvorfor
der ikke er anlægsudgifter til projektet i den reviderede projektskitse.
Pladserne etableres i henhold til en driftsoverenskomst i lejede lokaler.
Der forventes etableret i alt 7 pladser til målgruppen.
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Økonomi: Pris for
drift

Udover etableringsomkostninger på 700 t. kr. som er overført fra anlæg,
forventes løbende bruttodriftsomkostninger på 1.719 kr. pr. døgn pr.
plads. Det svarer til knap 4,4 mill. kr. årligt for 7 helårspladser.
Ved implementering af indsatsen pr. 1. april 2010, forventes de samlede
driftsudgifter at fordele sig som angivet i tabellen nedenfor:
Driftsomkostninger for 7 aflastningspladser (1.000 kr.)
2010
2011
2012
I alt
Etablering
700
700
Løbende drift
3.294
4.392
4.392
12.078
I alt
3.994
4.392
4.392
12.778
I forbindelse med den oprindelige ansøgning er der fra satspuljen
bevilget 3,4 mio. kr. årligt til den løbende drift, mens kommunen
finansierer de resterende 1,0 mio. kr. årligt fra eksisterende rammer til
driften af aflastningspladserne.
På foranledning af skrivelse fra ministeriet er det siden den oprindelige
ansøgning blevet besluttet, at pladserne oprettes efter § 110 i
serviceloven.
Det indebærer, at der i henhold til lovgivningen kan hjemtages
statsrefusion på 50 pct. af de løbende kommunale driftsudgifter. Konkret
indebærer det, at der for kommunens medfinansiering på 1,0 mio. kr.
årligt reelt kan afholdes bruttoudgifter for 2,0 mio. kr.
Konsekvensen heraf er, at der som udgangspunkt er et mindre
finansieringsbehov på 1,0 mio. kr. om året fra satspuljen end oprindeligt
antaget. Kombineret med den forsinkede opstart pr. 1. april 2010 betyder
det, at der forventes et samlet mindreforbrug på satspuljemidlerne på 2,9
mio. kr. ved udgangen af satspuljeperioden i 2012 – jf. tabellerne
nedenfor:
Finansiering af løbende drift (1.000 kr.)
2011
2010
3.294
4.392
Løbende driftsbehov
Kommunal
medfinansiering
750
1.000
Statsrefusion på
medfinansiering
750
1.000
Rest = driftsbehov fra
satspulje
2.494
2.392

2012

I alt

4.392

12.078

1.000

2.750

1.000

2.750

2.392

7.278
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Mindreforbrug på bevilgede satspuljemidler (1.000 kr.)
2010
2011
2012
Bevilget satspulje
4.092
3.392
3.392
Revideret behov fra satspulje
til løbende drift
2.494
2.392
2.392
Behov fra satspulje til
etablering
700
Forskel
-898
-1.000 -1.000

I alt
10.876
7.278
700
-2.898

Såfremt det forventede mindreforbrug på de bevilgede satspuljemidler
kan anvendes til en forlængelse af driften af aflastningspladserne fra
2013, kan driften opretholdes uden tilførsel af yderligere kommunale
midler frem til 2014.
En fremadrettet kommunal opretholdelse af aflastningspladserne efter
satspuljens udløb vil indebære en varig tilførsel af kommunale
driftsmidler på 1,2 mio. kr. netto svarende til det manglende
bruttodriftsbehov på 2,4 mio. kr. årligt.
Da stillingtagen hertil udestår, er der ikke indregnet driftsudgifter efter
satspuljens udløb i den samlede økonomi til hjemløsestrategien.
Økonomi:
Medfinansiering

Der kan anvises 1,0 mill. kr. årligt netto til driften af
aflastningspladserne i eksisterende rammer, hvilket svarer til
bruttoudgifter på samlet 2,0 mio. kr. på § 110-området.
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