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Kommissorium
for styregruppen for Hjemløsestrategien

1. Baggrund
Ved satspuljeaftalen for 2008 blev der afsat 500 mio. kr. over 4 år til udmøntning af en Hjemløsestrategi, hvor kommunalbestyrelserne i de otte kommuner,
der deltager i processen med udmøntning af midlerne i Hjemløsestrategien,
sætter målene for nedbringelse af hjemløsheden i kommunerne indenfor Hjemløsestrategiens fire overordnede målsætninger:
1. Ingen borgere skal leve et liv på gaden.
2. Ingen unge bør opholde sig på forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger.
3. Ophold på forsorgshjem eller herberger bør ikke vare mere end 3-4
måneder for borgere, der er parate til at flytte i egen bolig med den fornødne bostøtte.
4. Løsladelse fra fængsel eller udskrivning fra behandlingstilbud eller sygehus bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen.
Et konsulentteam (Rambøll Management og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) varetager opgaven med støtte til monitorering og evaluering
af Hjemløsestrategien samt metodeudvikling. Endvidere er der under Socialministeriet etableret en Rådgivningsfunktion, der bl.a. ved hjælp af faglig viden på
hjemløseområdet, herunder om indsatser mod hjemløshed, skal understøtte
kommunernes resultatopnåelse og arbejdet med metodeudvikling.

2. Styringsmodellen for Hjemløsestrategien
Hjemløsestrategiens målsætninger nås ved, at kommunalbestyrelserne aktivt
varetager styringen af hjemløseindsatsen i de otte kommuner, der deltager i
udmøntning af strategien. Kommunalbestyrelserne styrkes konkret i forhold til
at:
•
•
•

synliggøre/skaffe viden om hjemløseproblemets omfang og art i kommunen,
fastsætte de politiske mål på baggrund heraf for indsatsen,
træffe beslutning om indsatser baseret på den aktuelt bedste viden
(evidensbasering), og sikre det økonomiske grundlag herfor samt
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•

løbende følge med i, om man når de i kommunen fastsatte mål.

Modellen skal sikre, at kommunalbestyrelsen sætter målene inden for Hjemløsestrategiens fire målsætninger, og at alle indsatser tilrettelægges, så der styres efter disse mål. Samtidig skal monitoreringen af strategien sikre, at man
løbende følger med i, om man er på rette vej og kan gribe ind, hvis det ikke er
tilfældet.
Et andet væsentligt element i strategien er, at der skal udvikles og testes metoder til såvel myndigheds- som leverandørniveauet med afsæt i resultaterne af
indsatserne i kommunerne og den aktuelt bedste viden på området. Målet er,
at der udvikles metoder for indsatsen overfor hjemløse, hvor der er dokumentation for, at de virker – metoder, der derfor kan formidles til landets øvrige kommuner.
Kommunalbestyrelserne har ansvaret og spiller derfor en afgørende rolle i processen med udmøntning af midlerne i Hjemløsestrategien i form af vedtagelse
af en kommunal hjemløseplan med specifikke mål for nedbringelsen af hjemløsheden lokalt og forpligtelse til at fortsætte indsatsen ud over bevillingsperioden.

3. Styregruppens opgaver
Der nedsættes en styregruppe, der skal styre gennemførelsen af Hjemløsestrategien i de otte kommuner.
Afdelingschef Anders Lynge Madsen, Socialministeriet, er formand for styregruppen. Albertslund, Esbjerg, Frederiksberg, Høje-Taastrup, København,
Odense, Randers og Århus kommuner er medlem af styregruppen (socialudvalgsformanden og evt. en embedsmand). Repræsentanter fra Socialministeriet, Rådgivningsfunktionen og konsulentteamet (Rambøll Management og SFI)
deltager også i møderne. Endvidere deltager en repræsentant fra henholdsvis
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Direktoratet
for Kriminalforsorgen.
Styregruppen følger gennemførelsen af de kommunale hjemløseplaner med
fokus på kommunernes resultatopnåelse. Et centralt element er blandt andet
en løbende vurdering af resultatopnåelsen i forhold til de mål, der fremgår af
kommunens hjemløseplan. Vurderingen sker på baggrund af kommunernes
egen monitorering og en opdatering af hjemløseprofilen hvert andet år på baggrund af SFIs hjemløsetælling
Vurderingen danner grundlag for en drøftelse af, om projektkommunerne er på
rette spor, og om der evt. skal justeres i planen for at sikre, at målene nås,
herunder om der er ændrede forudsætninger, som ligger uden for kommunens
påvirkningsmuligheder, men som spiller ind på muligheden for at nå resultaterne. Omdrejningspunktet er, hvordan kommunerne bedst muligt fra deres aktuelle position når de resultater og mål, de arbejder for at opnå.
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Styregruppen er endvidere et centralt forum for erfaringsudveksling mellem de
otte deltagende kommuner (fx om erfaringer med styringsmodellen og hvilke
indsatser, der synes virksomme til at nedbringe hjemløsheden for strategiens
fire målgrupper), drøftelser af eventuelle problemstillinger, og de resultater der
nås undervejs mv.
I forbindelse med Hjemløsestrategiens metodeudvikling træffer styregruppen
beslutning om, hvilke indsatser der skal beskrives/udvikles til dokumenterbare
metoder - efter faglig indstilling fra konsulentteamet. Kriterier, der bør indgå i
den faglige indstilling, er bl.a. metodens resultater i forhold til at nedbringe
hjemløsheden og metodens relevans for andre kommuner (herunder kommuner, hvor hjemløseproblemerne og den eksisterende indsats er sammensat
anderledes).
Styregruppen skal endvidere følge fremdriften i konsulentopgaven gennem
hele projektperioden. Styregruppen skal inddrages i forbindelse med revidering
og justeringer, som har betydning for opgavens fremdrift.

4. Faglig følgegruppe
Der er nedsat en faglig følgegruppe under styregruppen med repræsentation
fra CABI (Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats), Kommunernes Landsforening, Rådet for Socialt Udsatte, SAND, Direktoratet for Kriminalforsorgen,
Alkoholdoktor og Sammenslutningen af boformer for hjemløse i Danmark samt
Norsk institut for by- og regionforening og Socialstyrelsen i Sverige. Følgegruppen skal bidrage med råd og vejledning til løbende at kvalificere konkrete,
faglige tilgange i realiseringen af Hjemløsestrategien.

5. Møder
Styregruppen holder møde ca. 2 gange årligt og efter behov.

Side 3 af 3
Dokument: c:\users\tins\appdata\local\cbrain\dms\dms temp\kommissorium for styregruppen rev (3) (copy){rm-1nndjnm}.doc

