Revideret projektskitse 10: Fokus på udenbys borgere
Relation til
Målsætning 1: Ingen borgere skal leve et liv på gaden
Velfærdsministeriets
strategi
Relation til
Målsætning: Markant færre hjemløse på gaden i København i 2013
Københavns
Princip: Forebyggelse
kommunes strategi –
både målsætninger
og principper
Målgruppe
Hjemløse borgere fra andre kommuner som opholder sig på de
københavnske gader og botilbud.
(beskriv så konkret
som muligt – alder, I SFI’s tælling i 2007 er det opgjort, at der er 101 hjemløse der
køn, antal, diagnose opholder sig i København, men som er hjemhørende i en anden
m.v.)
kommune.
Problembeskrivelse

København er som storby et trækplaster for mange borgere, også
fra andre kommuner. Borgere, der skal se, hvad der sker i byen, og
måske særligt, hvad der sker omkring misbrugsmiljøerne i
København. Erfaringen viser dog, at de i mange tilfælde vil opleve
en meget hurtig deroute både socialt og misbrugsmæssigt, hvis de
bliver i København.

Indsatsen

Der iværksættes et forsøgsprojekt med at styrke fokus på at hjælpe
hjemløse borgere fra andre kommuner tilbage til deres
hjemkommune, således at de ikke ender med at hænge fast i det
hårde københavnske hjemløsemiljø. Indsatsen sker gennem
opsøgende og relationsskabende arbejde og i tæt samspil med
socialcenter, botilbud og hjemkommune.

Konkrete effekter af
indsatsen

At hjælpe hjemløse udenbys borgere tilbage til relevante tilbud
eller behandling i hjemkommunen.
At forbygge yderligere social deroute hos hjemløse udenbys
borgere i København

Konkrete mål og
succeskriterier for
indsatsen

80 % af de udenbys borgere, der opnås kontakt til hjælpes tilbage
til relevant tilbud og/eller behandling i hjemkommunen.

Sammenhæng
mellem indsats og
målopfyldelse.

Erfaringen blandt socialarbejdere i København, viser, at borgere fra
andre kommuner ofte er bedst tjent med at komme tilbage til
hjemkommunen, da de ellers i mange tilfælde vil opleve en meget
hurtig deroute både socialt og misbrugsmæssigt. København har
gennem en årrække haft to opsøgende medarbejdere, der har haft
fokus på udenbys- og udenlandske borgere. Dette er dog ikke

længere tilstrækkeligt.
Forventet tidsplan.

Indsatsen er startet op 1. januar 2010 samtidig med etableringen af
Københavns nye hjemløseteam. Indsatsen iværksættes som en
forsøgsordning til og med 2012. På baggrund af erfaringerne med
indsatsen, skal Socialudvalget tage stilling til en eventuel
forankring og fortsættelse af indsatsen efter satspuljeperiodens
udløb.

Er der relation til
andre indsatser?

Indsatsen skal ses i sammenhæng med den øvrige opsøgende
gadeplansindsats - herunder den indsats, der pt. eksisterer i forhold
til at hjælpe udenlandske borgere tilbage til hjemlandet.

Hvor er indsatsen
forankret
organisatorisk?

Indsatsen forankres organisatorisk under det kommende
Hjemløseteam, der er en del af Socialcenter København.

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?
Økonomi: Pris for
etablering

Det er hjemløseteamet, der har handleforpligtelsen, hvis
København betragtes som opholdskommune. Det vil derfor være
sagsbehandlere i hjemløseteam samt de opsøgende medarbejdere,
der tager initiativ til i samarbejde med hjemkommunen at
iværksætte arbejdet med en social handleplan.

Indsatsen forebygger ikke i sig selv hjemløshed, men den kan være
med at forebygge at udenbys borgere havner i en hurtig social
deroute i det københavnske hjemløse- og misbrugsmiljø.

De forventede etableringsomkostninger udgør samlet 50 t. kr. til to
arbejdspladser.
Etableringsomkostningerne er i forbindelse med ansøgning til
Tilskudskontoret i november 2009 søgt og bevilget overført til
drift, da de rettelig vedrører driftsudgifter.

Økonomi: Pris for
drift

Driften af indsatsen anslås til 1,0 mill. kr. årligt til to opsøgende
medarbejdere, inkl. overhead. Hertil kommer de 50 t. kr. i
etableringsomkostninger til 2 arbejdspladser, som er overført fra
anlæg.
Der er søgt og bevilget fuld finansiering i satspuljen til
driftsomkostningerne i forsøgsperioden – samlet 3,050 mio. kr.
Hvis indsatsen ønskes fortsat og forankret efter 2012, vil der være
varige driftsudgifter på 1,0 mill. kr., som vil kræve en
rammeudvidelse.
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Det kan på det tidspunkt vurderes, hvorvidt de metoder som de
opsøgende medarbejdere har udviklet i forhold til at hjælpe
udenbys borgere hjem, eventuelt kan forankres blandt de øvrige
medarbejdere i hjemløseteamet.
Økonomi:
Medfinansiering

Der kan ikke anvises medfinansiering til indsatsen.
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