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Målgruppen for hjemløsetællingen 

Aktører i forhold til Socialt udsatte borger, hvor boligforhold indgår som et aspekt.

• Unge < 30 år. Alle har én kontaktperson i Ungdomscenteret - Birgitte Salling

• Borger > 30 år. Kontakt med Jobcentret medmindre de modtager FØP - Bjarke Thomsen

• Unge og borger med misbrug: Misbrugsbehandling er ofte et element i hjemløshed - Asbjørn Høj

• Den sociale Boligtildeling - Malene Rasmussen i samarbejde med Boligorganisationer og private udlejere.

• Opsøgende gadearbejde / Støtte, kontakt personkorpset - Asbjørn Høj

• Forsorgshjem. Midlertidige ophold - Asbjørn Høj

• Skæve boliger.  Varige boliger til socialt udsatte, der ikke kan integreres i alm. Boliger - Asbjørn Høj 

| Indsæt fodnote tekst her
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Kendetegn for målgruppen 

Sammensatte problemer der fordrer en helhedsorienteret og tværgående løsning på tværs 

af aktørerne ovenfor.

Derfor et fælles mindset og koordinering på tværs:

• Mindset og tilgang er Housing First

• Tværgående og opprioriteret indsats for unge i målgruppen - Forstærket indsats for 
unge hjemløse samt Ung i gang.

• Udviklingsråd for socialt udsatte (se bilag 4)

| Indsæt fodnote tekst her



Agenda
1. Nationale Hjemløsetællingen.

2. Aktuel status - tælling.

3. Kapacitet og belægning.

4. Opfølgning på aftalte tiltag – politisk besluttet i marts 2019.

Bilag:

1. Status på boligsituationen og etablering af flere boliger til unge

2. Økonomi – rådighedsbeløb og huslejeniveau.

3. Rådgivning om økonomi samt administrationsaftaler.

4. Udviklingsråd for socialt udsatte.

5. Sofasurfere, 3 cases.

6. Gadesovere, 2 cases.



1. Hjemløsetællingen

• Er startet i 2007 og siden gennemført i alle ulige år i uge 6

• Gennemføres af VIVE, det tidligere SFI

• Finansieret af satspuljen 

• Efter den første tælling var der mindre justeringer af metoden, hvorfor 

2007 tællingen ikke altid indgår i sammenligninger



Metode
• Relevante sociale tilbud og myndigheder identificeres

o 1473 tilbud i 2019
o 1187 har bidraget

• Tilbuddene kontaktes og adviseres om tællingen
• Tilbuddene udfylder et personskema på hver borger, som de er bekendt med 

er hjemløs i uge 6 – Optimalt sammen med borgeren
• Personskemaerne indsendes til VIVE
• VIVE kontrollerer for dobbelttællinger

o CPR
o Navn
o Alder 
o Initialer
o Kommunalt tilhørsforhold



Hjemløshed i Horsens Kommune 2007 - 2019
2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Antal hjemløse i alt 52 87 57 77 102 136 181
Hjemløse opgjort pr. 1000 indb. 0,7 1,1 0,7 0,9 1,2 1,5 2
Gadesovere 3 9 4 6 5 17 21
Natvarmestue 0 0 2 1 1 1 2
Herberg/forsorgshjem 25 30 33 45 40 41 30
Hotel 1 1 0 0 1 0 0
Familie/venner - "Sofasurfere" 11 26 14 19 41 48 88
Udslusningsbolig 1 1 0 0 2 12 1
Kriminalforsorgen 7 2 2 1 2 2 1
Hospital 2 7 2 0 3 1 4

Andet 2 11 1 5 7 14 22

Udvikling på aldersgrupper 2017 - 2019 i Horsens Kommune

Alder < 17 18 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 > 60 Int. Bortfald

2017 0 36 17 30 26 18 4 5

2019 0 42 26 31 38 20 4 20

Udvikling 0 6 9 1 12 2 0 15

Hjemløsetælling 2019 Horsens Kommune



2. Aktuel status - Hjemløse borgere i kontakt 
med Horsens Kommune i uge 38, 2019

SKP teamet har desuden kendskab til en gruppe af hjemløse, der ikke ønsker hjælp. Typisk 

borgere der er gadesovere eller bor i kolonihavehuse, telt eller båd.

Midlertidigt ophold på forsorgshjem jf. SEL §110 30

Midlertidigt bolig jf. SEL § 107 9

Sofasurfere 40

Gadehjemløse 9

Andet 11

I alt  99



Andre sociale tilbud med kontakt til hjemløse 
Horsens borgere

Kirkens Korshær 10 borgere (Alle er kendt i HK)

Headspace

Blå Kors 0

Frelsens Hær Måske en enkelt ind i mellem



Horsens borgere, der er hjulpet ud af hjemløshed i de 
sidste 12 mdr.

• Hjemløseindsatsen
o Sølyst/Vesterled 27
o Borgere på eksterne forsorgshjem 18
o Unge Hjemløse 43

• Rusmiddelrådgivningen 12

• SKP 23

Den enkelte borger støttes af den medarbejder, der er i kontakt med borgeren. 



3. Kapacitet og belægning
Kapacitet:
• Sølyst og Vesterled 34 døgnpladser + 12 efterværnspladser
• Unge hjemløse 20 + 20 efterværnspladser i fleksibel anvendelse
• ”Skæve boliger” i Vesterled 36 boliger
• Alternative plejehjem 8 pladser
• SKP Ca. 45 pladser afhængigt af opgavekompleksitet

Efterspørgsel:
• På Sølyst er ca. halvdelen af de 30 pladser belagt af Horsens borgere.
• I Vesterled er alle 4 pladser belagt med Horsens borgere.
• De 18 efterværnspladser er fuldt belagte.
• Unge Hjemløse har fuldt belagt, men aktuelt ingen venteliste.
• De 36 ”Skæve boliger” er fyldt op med Horsens borgere, og matcher efterspørgslen.
• På det alternativer plejehjem bruges aktuelt 6 pladser til Horsens borgere.
• SKP har aktuelt 8 på venteliste



4. Opfølgning på aftalte tiltag – politisk 
besluttet marts 2019.

• Housing First tilgangen med tværgående løsninger mellem uddannelse/beskæftigelse, 
sociale tilbud/misbrug, den sociale boligtildeling/Borgerservice.
o Housing First er udbredt, og der samarbejdes med Socialstyrelsen om yderlig 

udvikling og implementering.

• Flere boliger til unge/billigere almene boliger - samarbejde med boligforeninger og 
etablering af nye ungdomsboliger.
o Der er nye ungdomsboliger på vej og der samarbejdes med boligorganisationerne 

om udsatte unges adgang til ungdomsboliger.



• Mulighed for leje hos private understøttes. 
o Fast Track sporet i Borgerservices sikrer hurtig sagsbehandling af indskudslån
o Et styrket samarbejde mellem borgerservices og hjemløseindsatsens front 

medarbejdere sikre hurtige og kvalitetssikre løsninger

• Anvisningsretten for tildeling via den sociale boligtildeling lempes/ændres.
o Hjemløse borgere, der ikke kan skaffe sig bolig på normal vis, har adgang til at få 

anvist bolig fra den sociale boliganvisning.

• Styrkelse af det opsøgende arbejde/Støtte og kontaktpersoner (SKP). 

o Vi har ikke fundet en varig løsning for dette.



Vurdering

Det er udviklingsrådets vurdering at:

• Vi forfølger de lagte spor.

• Der er et passende match imellem kapacitet og efterspørgsel.

• Unge sofasurfere har komplekse og multiple psykosociale problematikker, og boligen 

er derfor ikke det største problem.

• Der er manglende genkendelighed fra frontmedarbejderne i forhold til det stigende 

antal sofasurfere i den nationale hjemløsetælling.

• Det er blevet nemmere at finde passende boliger til målgruppen.



Bilag 1.1: Status på boligsituationen.

• Der er et stigende antal boliger, i alle prisklasser, hos de private udlejere.
o Adgangen til små billige boliger i dette område er lettet betydeligt det 

sidste år.
o Det er overvejende her der findes boliger til hjemløse borgere.

• Der er stadig et meget begrænset udbud af små billige boliger i det 
almennyttige område.



Bilag 1.2: Etablering af flere boliger til unge



Bilag 1.3: Den boligsociale tildeling af boliganvisninger jfr. Almenboliglovens §59. 

Antal boliganvisninger for 2018 og 2019 (d. 11/9-19) er følgende:

2018
Anvisninger jfr. §59: 28
Af disse har 26 opnået bolig
• 2 afventer, grundet særlige omstændigheder omkring boligens 

beskaffenhed

2019
Anvisninger jfr. §59: 9
Af disse har 6 opnået bolig, 3 afventer stadig relevant boligtilbud. Alle 
3 er unge, og
dermed er kravene til en prisbillig bolig ekstra store.
• 1 har ventet 7 måneder
• 2 har ventet under 2 måneder.



Bilag 2: Økonomi – rådighedsbeløb og huslejeniveau.

• Der er en lang række forskellige ydelser inden for uddannelses- og kontanthjælpsområdet.

• For borgere på laveste ydelser gælder det, at boligudgifter ikke kan overstige ca. kr. 3400,-

• Der er kommunalt besluttede rådighedsbeløb for forskellige borgergrupper (se bilag 3)

• Rådighedsbeløbet er et udtryk for det beløb borgeren skal have tilbage, når faste udgifter 

er betalt.

• Rådighedsbeløbet bruges til at vurdere borgerens økonomiske muligheder for at fastholde 

bolig, inden der bevilges indskudslån.

• Rådighedsbeløbet er ikke et udtryk for en rigid beløbsgrænse, men anvendes som en guid-

line ved en individuel og konkret vurdering.



Bilag 3.1: Rådgivning om økonomi

• Alle socialt udsatte borgere har mulighed for gratis økonomirådgivning

• Økonomirådgivningen har igennem årene nedsat antallet af udsættelser 
betydeligt.



Bilag 3.2: Horsens Kommunes tilbud om administrationsaftaler

Der er mulighed for administrationsaftaler, men på lidt ændrede vilkår.

• Aktuelt har 194 borgere en administrationsaftale
• Det er alene boligudgifter der administreres
• På borgerservices anbefaling gives altid administrationsaftale, når der er 

ydet indskudslån.
• Efter 6 måneder vurderes det, i samarbejde med borgeren, hvorvidt der 

fortsat er behov.
• Alle administrationsaftaler fra før ændringerne kører uændret videre, men 

revurderes løbende i samarbejde med borgeren.



Bilag 3.3:

• Blev politisk behandlet 
og godkendt d. 27/11/ 
2018 hos 
Beskæftigelses- og 
Integrationsudvalget, 
hvor det blev 
godkendt.

• Efterfølgende blev det 
sendt til efterretning 
hos ØK. 
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Bilag 3.4: Økonomirådgivning i Jobcentret og Ungdomscentret 

• Økonomirådgivning blev igangsat i forbindelse med deltagelse i et STAR*-
finansieret projekt i perioden fra oktober 2015 til december 2018

• Ved projektafslutning besluttede Beskæftigelses- og Integrationsudvalget at 
finansiere økonomirådgivningen i 2019 – 2020 

• Økonomirådgivningen er målrettet borgere i Horsens Kommune, som er på 
offentlig forsørgelse (der rådgives ikke SU-modtagere og førtidspensionister)

• Rådgivningen er et tilbud, der skal give ledige borgere indsigt i og overblik over 
deres private økonomiske forhold, så de får bedre forudsætninger for at tage 
ansvar for deres eget liv og derved få mere overskud og motivation til at 
orientere sig mod at finde et arbejde.

* Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
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Bilag 3.4: Økonomirådgivning i Jobcentret og Ungdomscentret

* Misbrugere af stoffer, alkohol eller penge rådgives ikke.

• Mere end 60% af de borgere, som modtager økonomisk rådgivning er under 30 år

• Privatøkonomisk rådgivning tilbydes som forebyggende indsats i forhold til unge og 
foregår som holdundervisning med mulighed for yderligere individuel rådgivning*   

• De unge kan bl.a. få hjælp til:

• at få skabt overblik over deres økonomi og forbrug 

• at lægge et budget

• at håndtere gæld / lån

• at få styr på forhold ift. skat 

• at få juridisk indsigt i deres rettigheder og muligheder (ex. lejeforhold)

Lars Jensen

Lars Jensen



Bilag 4.1: Udviklingsråd for socialt udsatte

• Udviklingsrådet for socialt udsatte er etableret med det formål 
at styrke socialt udsatte borgeres adgang til passende boliger i 
Horsens Kommune. I udviklingsrådet sidder repræsentanter for 
Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte, Central Jura, 
Ungdomscenter og Borgerservice.

• Udviklingsrådet for socialt udsatte koordinerer og 
metodeudvikler på de spor og tiltag, som er politisk vedtaget ift. 
den boligsociale indsats, indenfor de områder, som de respektive 
enheder er ansvarlige for. 



Bilag 4.2: Udviklingsråd for socialt udsatte har i det forløbne år arbejdet 
med:

 Ungdomsboliger, adgang til disse for unge med uddannelsesplan

 Aktivering af det private boligmarked

 Overblik over sammensætning af boligmasse ved nybyggeri

 Smidig tilrettelæggelse af sagsbehandling på tværs af direktørområder og 

anvisningsrettens muligheder

 Forstærket forebyggende indsats

 Udvikling i antal anviste boliger, jfr. Almenboliglovens §59

 Samarbejde med boligforeninger, herunder revision af aftaler



Bilag 5.1: Sofasurfere

”Skjult Hjemløshed”

• Borger som overnatter hos familie og venner, bekendte eller mere tilfældige 

relationer.

• Fænomenet er udbredt blandt unge hjemløse men eksisterer også i et betydeligt 

omfang blandt borgere i andre aldersgrupper.

• Den sociale belastning vil være meget varierende i denne gruppe.

• Jo længere tid en borger sofasurfer og jo mere tilfældige relationer, det foregår 

hos, jo større er risikoen for stigende social belastning.

• Gruppen af sofasurfere er kendetegnet ved ”i høj grad at flyve under radaren”, da 

de typisk ikke søger de traditionelle hjemløsetilbud inden at de er så belastede, at 

de er meget sværere at hjælpe.

• Jf. hjemløsetælling 2019 88 borgere i Horsens Kommune
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Bilag 5.2: Sofasovere, cases

Case 1

X er 21 år. Kriminel løbebane og misbruger. Har egen bolig og betaler sin 
husleje. Har gæld til bander og tør ikke bo i egen bolig. Bor hos familie og 
netværk.

Case 2

Y er 20 år og tidligere anbragt. Får egen bolig, men opsiger af frygt for naboer ( 
har vidnet i sag). Bor hos venner. 

Case 3

Z er 21 år. Har ADHD og et misbrug. Han kan ikke bo hos sine bedsteforældre 
pga. konflikter. Er i kontakt med kommunen, men den afbrydes, da Z ikke kan 
overholde retningslinjerne. Bor hos venner. 

| HPS Strategi 2019-2022



Bilag 6.1: Gadesovere

• Personer der mangler tag over hovedet den kommende nat. Herunder regnes 

personer der sover på gaden, i en trappeopgang, i skurer eller lignende.

• Gruppen kendetegnes ved at de ofte ikke ønsker ophold på forsorgshjem eller anden 

kommunal indsats. 

• Blandt denne gruppe vil der også være borgere, der på baggrund af truende og 

voldelig adfærd er udelukket fra et eller flere forsorgshjem.

• Jf. hjemløsetælling 2019 21 borgere i denne hjemløse situation.

• SKP teamet har kendskab til 17 gadesovere i uge 38

*Der er et etableret vinterberedskab



Bilag 6.2: Gadesovere, cases

Case 1
Dame 51 år, har været gadesover i ca. 2 år, hun blev udsat af hendes lejlighed, grundet manglende 
husleje. 
Borgeren har haft en indlægges på psykiatrisk afdeling på ca. 6 mdr. Under indlæggelsen er der ikke 
stillet en egentlig diagnose, da borgeren vedvarende er afglidende på spørgsmål i forhold til 
psykopatologi. 
Økonomisk er borgeren uden forsørgelse og har været det i den tid, der har været kendskab til 
pågældende. Horsens kommune har tilbudt borgeren hjælp og støtte til både økonomi og bolig, men 
borgeren afviser. Sover i dag i forskellige P-huse. 

Case 2
Mand ca. 40 år. SKP møder ham første gang for ca. 3 år siden, hvor han sover på en bænk, i en 
sovepose, i -5 grader. 
Borgeren har oplyst at han er psykisk syg, og har det bedst når han sover ude. 
Han har i lange perioder opholdt sig på Horsens bibliotek om dagen, men opholder sig nu på et vaskeri. 
Borgeren har oplyst, at han har en god kontakt med egen læge, hvor han får hans medicin. Han kan 
huske medarbejdernes navn og han er altid venlig i kontakten og vil gerne snakke, når SKP teamet 
tager kontakt til ham. Dog oplyser han jævnligt, at han er okay, og ikke oplever at han har brug for 
støtte pt. 


