Revideret Projektskitse 4: Akut botilbud til unge
Relation til
Velfærdsministeriets
strategi

Målsætning 1. Ingen borgere lever et liv på gaden
Målsætning 2: Unge bør som udgangspunkt ikke opholde sig på et
forsorgshjem, men tilbydes andre løsninger efter serviceloven eller
almenboligloven.

Relation til
Københavns
kommunes strategi –
både målsætninger
og principper

Mål: Markant færre hjemløse på gaden i København 2013
Delmål: ”Det er særligt delmål at forebygge social deroute ved at
gribe ind over for de unge
hjemløse… målet må være uophørligt at arbejde
for, at der ikke er nogle unge, som ender i
hjemløshed”.
Mål: Hjemløse får og fastholder egen bolig.
Princip: Professionalisme
Princip: Forebyggelse
Princip: Differentierede tilbud

Målgruppe

Unge hjemløse mellem 18 og 25 år, som befinder sig på gaden
eller på herberger. Det skal dog nævnes, at der i en af de foreslåede
indsatser, kan optages unge op til 30 år.
SFI’s hjemløsetælling i 2007 viser, at der var 7 unge, der en eller
flere gange i uge 6 overnattede på gaden. 69 unge var i samme
periode indskrevet i et § 110 tilbud.
Ifølge de københavnske ungdomsinstitutioner (U-Turn,
Døgnkontakten og Tjek-punkt) blev der i 2007 registreret mellem
12 og 20 unge med sociale problemer og akutte boligproblemer.
Tjek-punkt oplyser, at der i 2008 har været kontakt til 17 unge
mellem 18 og 20 år, som ikke har været mulige at placere i
eksisterende tilbud.

Problembeskrivelse

Herbergsmiljøet er ofte et hårdt miljø præget af vold og misbrug.
Det egner sig derfor ikke til ophold for unge under 25 år, da de kan
være lette ofre for en hurtig social deroute.
Det er ikke realistisk at tro, at en by som København vil kunne
forebygge, at der er unge, der havner i akut boligmangel. Samtidig
er der flere af de unge, som ses på gaden, der har en meget kaotisk
adfærd og et misbrug. Dette gør det vanskeligt at rumme dem i de
eksisterende botilbud.

Indsatsen

Indsatsen falder i to dele:

1) Aften, nat og weekendbemanding – 30 § 110-pladser
København har gennem en årrække haft et satspuljefinansieret
tilbud på Rådmandsgade til unge hjemløse. Fra 2011 sker
finansiering af tilbuddet via bloktilskud og særtilskud, som led i en
tidligere satspuljeaftale. Tilbuddet har været igennem en del
omvæltninger inden for de sidste par år.
Københavns Kommune ønsker som en forsøgsordning dette tilbud
styrket, så det også kan medvirke til at opfylde hjemløsestrategiens
målsætning vedr. unge hjemløse.
Tilbuddet har plads til 20 indskrevne unge i enkelt- og
dobbeltværelser samt 10 unge i et tilhørende natcafétilbud.
Tilbuddet ønskes styrket, så der skabes mulighed for weekend-,
aften-, og natbemanding. Derudover påpeger SFI, at der ikke skal
bo for mange unge sammen i eksempelvis bofællesskaber. På den
baggrund vurderes det også, at der er behov for døgndækning i
tilbuddet.
Weekend-, aften-, og natbemanding i tilbuddet skal sikre trygge
rammer for de unge beboere og styrke mulighederne for det
socialfaglige arbejde med de unge f.eks. i form af aktiviteter og
samtaler om aften.
Derudover iværksættes et øget fokus på systematisk og hurtig
udredning af de unge, så de unge hurtigt får en handleplan og kan
sikres en videre visitering til andet relevant tilbud eller en egen
bolig, hvis det er en mulighed.

2) 4 § 110-pladser
Omdannelse af 4 eksisterende § 107 pladser til 4 § 110 pladser til
særligt udsatte unge, der vanskeligt kan rummes i eksisterende
tilbud, og som ellers er henvist til gaden. I dette tilbud skal der
ligeledes fokuseres på systematisk udredning.
Konkrete effekter af
indsatsen

Konkrete mål og
succeskriterier for
indsatsen

•

Færre unge, som opholder sig på gaden eller almindelige §
110-tilbud for voksne.

•

En øget systematisk og målrettet udredning af de unge med
henblik på viderevisitation til mere et relevant botilbud.

•

Antallet af 18-25 -årige hjemløse på gaden reduceres med
50 % ved SFI’s hjemløsetælling i 2011 i forhold til
tællingen i 2009.

•

Unge 18-25-årige på almindelige herberger reduceres med
50 % ved SFI’s tælling i 2011 i forhold til tællingen i 2009.
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•

Udredning af 18-25 årige, som er indskrevet på §110tilbud, er påbegyndt senest 1 uge efter indskrivningen på
tilbuddet.
Succeskriteriet er, at mindst 90 pct. har fået påbegyndt en
udredning inden for en uge efter indskrivning (fra og med
2010).

Sammenhæng
mellem indsats og
målopfyldelse.

SFI peger på, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der bor mange unge
sammen i eksempelvis bofællesskaber. På den baggrund vurderes
det, at der er behov for døgndækning i tilbuddet.
Erfaringer fra Århus viser, at hurtig systematisk udredning giver
øget fokusering og kontinuitet i indsatsen overfor målgruppen.

Forventet tidsplan.

1) 30 § 110-pladser:
Tilbuddet havde opstart 4. januar 2010, men lukkede ned kort tid
efter åbningen pga. brand og afledt renoveringsbehov. Tilbuddet
genåbnede for 10 akutpladser d. 1. maj. Pr. 17. august er 17 pladser
i brug og der påbegyndes indflytning i de resterende 13 pladser fra
20. august.
Aften, nat- og weekendbemandingen iværksættes som en
forsøgsordning til og med 2012. På baggrund af erfaringerne med
indsatsen, vil Socialudvalget i løbet af 2012 skulle tage stilling til
en eventuel forankring og fortsættelse af indsatsen efter
satspuljeperiodens udløb.
Den systematiske udredning etableres som en integreret og varig
del af tilbuddets indsats.
2) 4 § 110-pladser:
Forventes implementeret 1. november 2010.
Varig indsats.
Indsatsen er i forhold til den oprindelige projektskitse er blevet
forsinket dels som følge af prioritering af de to større projekter,
som involverer Sundholm og Bocentret (jf. de 21 akutpladser til
kvinder og de 20-22 alternative plejepladser), dels som følge af, at
den nødvendige ombygning/renovering af lokalerne har vist sig
mere omfattende end først antaget.

Relation til andre
indsatser?

Handleplanen skal ses i sammenhæng med handleplanen vedr.
etablering af særboliger, hvor der er fokus på, at tilvejebringe
boliger med støtte til unge under 25 år.
De 4 § 110-pladser kan endvidere ses i forlængelse af handleplan
Side 3 af 7

nr. 6 vedr. opsøgende arbejde overfor de kaotiske misbrugere på
Vesterbro.
Hvor er indsatsen
forankret
organisatorisk?
Hvem har ansvar for
at udarbejde
handleplan
(Servicelovens §
141) for de borgere,
der modtager
indsatsen?

1) 30 pladser i § 110 tilbud
Tilbuddet er organisatorisk forankret under Center Herberg Nord
og referer til Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper,
misbrug og bolig i Socialforvaltningen.
Tilbuddet drives i et samarbejde mellem Missionen blandt
Hjemløse, Askovgården og Københavns Kommune. Center
Herberg Nord består udelukkende af selvejende tilbud med
driftsoverenskomst med Københavns Kommune.
2) 4 pladser i § 110 tilbud
Tilbuddet vil blive en del af Center Herberg Syd. Center Herberg
Syd består af såvel selvejende som kommunale tilbud og refererer
til Drift- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper, misbrug og
bolig i Socialforvaltningen
Ansvaret for udarbejdelse af social handleplan efter Servicelovens
§ 141 ligger hos sagsbehandler i Socialcenteret eller
Rådgivningscentret.

Hvordan bidrager
indsatsen til at
forebygge at borgere
udsættes for
hjemløshed.
Økonomi: Pris for
etablering

Ved så vidt muligt at skærme de unge hjemløse fra det meget hårde
miljø i de almindelige § 110-tilbud i København samt styrke fokus
på den systematiske udredning ventes det, at den sociale deroute
for de unge kan stoppes, således at de ikke ender i en mere
permanent hjemløsetilstand.

1) Aften, nat og weekendbemanding – 30 § 110-pladser
Der er ingen etableringsomkostninger forbundet med aften- nat og
weekendbemanding i de 30 § 110 pladser.
2) 4 § 110-pladser til unge
I den oprindelige projektskitse var bevilget 400 t. kr. i 2009 i
etableringsomkostninger til de 4 §110 pladser til unge.
I forbindelse med ansøgning til Tilskudskontoret ultimo
oktober/primo november 2009 har Tilskudskontoret/ministeriet
godkendt, at de bevilgede midler til etablering på 0,4 mio. kr. i
2009 blev overført fra anlæg til drift og placeret i 2010 (jf. mails af
hhv. 2. og 4. november 2009).
Udover tidsperspektivet, har ændringen ingen praktisk betydning –
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der forventes således fortsat anvendt 400 t. kr. på renoveringen af
lokalerne – midlerne hertil er blot placeret på drift.
Økonomi: Pris for
drift

1) Aften, nat og weekendbemanding – 30 § 110-pladser
Driften af aften-, nat- og weekendbemanding andrager 2,35 mio.
kr. årligt før statsrefusion svarende til 1,175 mio. kr. årligt efter
statsrefusion Hertil kommer udgifter til systematisk udredning på
årligt 360 t. kr. i satspuljeperioden, som der ikke er statsrefusion
på.
Det reviderede nettobudget for indsatsen efter statsrefusion
fremgår af tabellen nedenfor. I budgettet er taget udgangspunkt i
opstart pr. 1. maj 2010. Derudover er der taget højde for, at det har
været nødvendigt at udvide aften,- nat, - og weekendbemandingen
med 1 vågen nattevagt.
Drift efter statsrefusion til aften-, nat- og weekendbemanding
samt systematisk udredning 2009-2012 (1.000 kr.)
2009
2010
2011
2012
I alt
Aften-, nat- og
weekendbemanding
783
1.175
1.175
3.133
0
Udredning*
0
150
330
330
810
I alt
0
933
1.505
1.505
3.943
*Anm. Omkostningerne til udredning er beregnet ud fra en forudsætning om 25
udredninger i 2010 og 55 udredninger i hhv. 2011 og 2012

Den samlede finansiering, som der søges godkendt i den reviderede
projektansøgning til de 30 akutpladser, fremgår af tabellen
nedenfor:
Finansiering af drift til aften-, nat- og weekendbemanding
samt systematisk udredning 2009-2012 (1.000 kr.)
Satspulje
Kommune
I alt

2009
0
0
0

2010
883
50
933

2011
1.365
140
1.505

2012
1.277
228
1.505

I alt
3.525
418
3.943

Der søges dermed i den reviderede ansøgning fortsat om det
samme niveau af satspuljemidler, blot med en anden fordeling end
i den oprindelige projektskitse.
På baggrund af erfaringerne med aften, nat og weekendbemandingen, vil der i 2012 skulle tages stilling til, hvorvidt
indsatsen ønskes opretholdt udover satspuljeperioden. Driften vil
fra 2013 og frem udgøre netto 1,175 mio. kr. årligt, idet der tages
udgangspunkt i, at udredning efter endt satspuljeperiode er en
integreret del af arbejdsmetoden, således at det ikke længere er
udgiftsdrivende.
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Da stillingtagen til en forlængelse efter satspuljeperioden udestår,
er der ikke indregnet driftsudgifter fra 2013 og frem i den samlede
økonomi til hjemløsestrategien.

2) 4 § 110-pladser
Den årlige driftsudgift ekskl. systematisk udredning til de 4
ungepladser forventes at være 160 t. kr. årligt efter statsrefusion.
Herudover forventes en engangsudgift på 400 t. kr. til
etablering/renovering af pladserne. Disse midler var oprindeligt
bevilget fra satspuljen på anlæg, men er i november 2009 overført
til drift – jf. ovenfor.
Udover driften af de 4 akutpladser forventes i satspuljeperioden
driftsudgifter på 72 t. kr. årligt til systematisk udredning af
beboerne ved fuld indfasning af pladserne.
I den oprindelige projektskitse var forudsat opstart af pladserne og
den systematiske udredning pr. 1. januar 2010. I den reviderede
ansøgning regnes med opstart pr. 1. november 2010. Forsinkelsen
har betydet øgede udgifter til tomgangsleje af pladserne, som ikke
var iberegnet det oprindelige driftsbudget. De øgede udgifter hertil
anslås til 72 t. kr. Udgiften hertil foreslås dækket af det oprindelige
budget til systematisk udredning i 2010, idet der i 2010 ikke
forventes mange udgifter til udredning grundet den sene opstart af
indsatsen.
Tabellen nedenfor viser det reviderede nettobudget til indsatsen.
Drift: 4 § 110-pladser til unge (1.000 kr.)
Drift 4 ungepladser
Udredning
Tomgang
Etablering
I alt

2010
107
0
72
400
579

2011
640
72
0
0
712

2012
640
72
0
0
712

2013->
640
0
0
0
640

Der tages udgangspunkt, i at udredning efter endt projektperiode er
en integreret del af arbejdet, således at det ikke længere er
udgiftsdrivende.
Københavns Kommune finansierer gennem medfinansiering fra
eksisterende budgetmidler til de 4 §107 pladser, som omdannes til
§110 ungepladser, ca. 500 t. kr. til projektet i satspuljeperioden.
Den samlede finansiering, som der søges godkendt i den reviderede
projektansøgning til de 4 akutpladser til unge, fremgår af tabellen
nedenfor:
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Finansiering af drift til 4 §110-akutpladser til unge på
Bocentret samt systematisk udredning 2009-2012 (1.000 kr.)
Satspulje
Satspulje (fra anlæg)
Kommune
I alt

2010
139
400
40
579

2011
479

2012
479

233
712

233
712

I alt
1.097
400
506
2.003

Opsummerende søges der i den reviderede ansøgning fortsat om
det samme niveau af satspuljemidler som oprindeligt bevilget, blot
med en anden fordeling over årene.
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