2 Godkendelse af mødeplan 2020 for Socialudvalget
2.1 - Bilag: Mødeplan 2020
DokumentID: 7962341

2020

Silkeborg Kommune
Januar

Februar

Marts

On 1 Nytårsdag

Lø

1

Sø 1

To

2

Sø 2

Ma 2

Fr

3

Ma 3 PVU/BUU/KFIU

Lø

4

Ti

April
On 1

10

Maj

KMU/SÆU/AMU

Fr

1

Ma 1 2. pinsedag

2

Ti

To

2

Lø

Fr

3

Sø 3

On 4 KMU/SÆU/AMU

Lø

4

Ma 4 PVU/BUU/KFIU

On 5 KMU/SÆU/AMU

To

5

Sø 5 Palmesøndag

To

6

Fr

6

Ma 6

Fr

7

Lø

7

Ti

On 8 KMU/SÆU/AMU

Lø

8

Sø 8

To

9

Sø 9

Ma 9

Fr 10

Ma 10

Lø 11
Sø 12

Sø 5
Ma 6 PVU/BUU/KFIU
Ti

2

7 ØKE/SU

Ma 13 BYR Tema

3

6

4 ØKE/SU

7

Ti

PVU/BUU/KFIU

3 ØKE/SU

BYR Tema

11

Juni

Ti

2 ØKE/SU

On 3 KMU/SÆU/AMU

19

4

Fr

5

Lø

6

7

To

7

Sø 7

On 8

Fr

8 Bededag

Ma 8 PVU/BUU/KFIU

To

Lø

9

Ti

9 Skærtorsdag

5 ØKE/SU

To

On 6 KMU/SÆU/AMU

15

Grundlovsdag

Fr 10 Langfredag

Sø 10

Ti 11

On 11

Lø 11

Ma 11 BYR Tema

On 12

To 12

Sø 12 Påskedag

Ti 12

Fr 12

To 13

Fr 13

Ma 13 2. påskedag

On 10

On 13

Lø 13

20

To 11

Ti 14

Fr 14

Lø 14

Ti 14 BYR Tema

To 14

Sø 14

On 15

Lø 15

Sø 15

On 15

Fr 15

Ma 15 § 17,4

To 16

Sø 16

Ma 16

To 16

Lø 16

Ti 16 ØKE/NDU

Fr 17

Ma 17 § 17,4

Ti 17 ØKE/NDU

Fr 17

Sø 17

On 17

Lø 18

Ti 18 ØKE/NDU

On 18

Lø 18

Ma 18 § 17,4

Sø 19

On 19

To 19

Sø 19

Ti 19 ØKE/NDU

Fr 19

To 20

Fr 20

Ma 20 § 17,4

On 20

Lø 20

Ti 21 ØKE/NDU

Fr 21

Lø 21

Ti 21 ØKE/NDU

To 21 Kr. himmelfartsdag

Sø 21

On 22

Lø 22

Sø 22

On 22

Fr 22

Ma 22 BYR

To 23

Sø 23

Ma 23 BYR

To 23

Lø 23

Ti 23

Fr 24

Ma 24 BYR

Ti 24

Fr 24

Sø 24

On 24

Lø 25

Ti 25

On 25

Lø 25

Ma 25 BYR

Sø 26

On 26 Målseminar

To 26

Sø 26

Ti 26

Fr 26

To 27

Fr 27

Ma 27 BYR

On 27

Lø 27

Ti 28

Fr 28

Lø 28

Ti 28

To 28

Sø 28

On 29

Lø 29

Sø 29

On 29

Fr 29

Ma 29

To 30

Lø 30

Ti 30

Ma 20 § 17,4

Ma 27 BYR

4

5

8

9

§ 17,4

12

13

14

To 30

Ma 30 PVU/BUU/KFIU

Fr 31

Ti 31 ØKE/SU/Byrådskonference
22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

17

18

24

9

Ti 10

16

23

21

22

25

To 18

26

To 25

27

Sø 31 Pinsedag
19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

2020

Silkeborg Kommune
Juli

August

On 1

Lø

To

2

Sø 2

Fr

3

Ma 3

Lø

4

Ti

September
To

1

Sø 1

On 2

Fr

2

Ma 2 BUU/PVU/KFIU

To

3

Lø

3

Ti

4

Fr

4

Sø 4

On 5

Lø

5

Ma 5 PVU/BUU/KFIU

To

6

Sø 6

7

Fr

7

Ma 7 PVU/BUU/KFIU

On 8

Lø

8

Ti

To

Sø 9

Ma 6
Ti

28

9

Ti

November

1

Sø 5

1

Oktober

32

33

8 ØKE/SU

Ti

45

On 2 KMU/SÆU/AMU
3

On 4 KMU/SÆU/AMU

Fr

4

To

5

Lø

5

Fr

6

Sø 6

On 7 KMU/AMU/2. beh. af budget Lø

7

Ma 7 PVU/BUU/KFIU

41

6 ØKE/SU

3 ØKE/SU

1 ØKE/SU

To

Ti

37

December

To

8 SÆU

Sø 8

Ti

On 9 KMU/SÆU/AMU

Fr

9

Ma 9 BYR Tema

To 10

Lø 10

Ti 10

To 10

Fr 11

Sø 11

On 11

Fr 11

To 12

Lø 12

46

On 9

Fr 10

Ma 10 PVU/BUU/KFIU

Lø 11

Ti 11

Sø 12

On 12 KMU/SÆU/AMU

Lø 12

Ma 12

To 13

Sø 13

Ti 13

Fr 13

Sø 13

Ti 14

Fr 14

Ma 14 BYR Tema

On 14

Lø 14

Ma 14

On 15

Lø 15

Ti 15 1. beh. af budget

To 15

Sø 15

Ti 15 ØKE/NDU

To 16

Sø 16

On 16

Fr 16

Ma 16 § 17,4

Fr 17

Ma 17 § 17,4/ØKE/NDU

To 17

Lø 17

Ti 17 ØKE/NDU

To 17

Lø 18

Ti 18 Budgetseminar

Fr 18

Sø 18

On 18

Fr 18

Sø 19

On 19

Lø 19

Ma 19 § 17,4

To 19

Lø 19

To 20

Sø 20

Ti 20 ØKE/NDU

Fr 20

Sø 20

Ti 21

Fr 21

Ma 21 §17,4

On 21

Lø 21

Ma 21 BYR

On 22

Lø 22

Ti 22 ØKE/NDU

To 22

Sø 22

Ti 22

To 23

Sø 23

On 23

Fr 23

Ma 23 BYR

Fr 24

Ma 24 BYR

To 24

Lø 24

Ti 24

To 24

Lø 25

Ti 25

Fr 25

Sø 25

On 25

Fr 25 Juledag

Sø 26

On 26

Lø 26

Ma 26 BYR

To 26

Lø 26 2. juledag

To 27

Sø 27

Ti 27

Fr 27

Sø 27

Ti 28

Fr 28

Ma 28 BYR

On 28

Lø 28

Ma 28

On 29

Lø 29

Ti 29 ØKE (budget)

To 29

Sø 29

Ti 29

To 30

Sø 30

On 30

Fr 30

Ma 30

Ma 13

Ma 20

Ma 27

29

30

31

Fr 31

Ma 31
23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

ØKE/SU

34

Budgetseminar

35

38

39

40

36
21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

42

43

44

47

48

49

Lø 31
22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

50

8

§ 17,4

51

On 16

52

On 23

53

On 30
To 31

22 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

22 arbejdsdage ekskl. 3 lørdage

Oversigt over udvalg og mødetidspunkter
Silkeborg Byråd (BYR) 4. mandag i måneden kl. 17.00
Økonomi- og Erhvervsudvalget (ØKE) 1. og 3. tirsdag i måneden kl. 8.30
Plan- og Vejudvalget (PVU) 1. mandag i måneden kl. 13.00
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) 1. mandag i måneden kl. 13.00
Børne- og Ungeudvalget (BUU) 1. mandag i måneden kl. 8.30
Socialudvalget (SU) 1. tirsdag i måneden kl. 13.00
Klima- og Miljøudvalget (KMU) 1. onsdag i måneden kl. 8.00
Sundheds- og Ældreudvalget (SÆU) 1. onsdag i måneden kl. 12.00
Arbejdsmarkedsudvalget (AMU) 1. onsdag i måneden kl. 8.30
Nærdemokratiudvalget (NDU) 3. tirsdag i måneden kl. 16.30
§ 17, stk. 4-udvalg 3. mandag i måneden kl. 14.00
Gældende for alle udvalg
Der kan forekomme ændringer i dato og tidspunkt for møderne. Mødested og tidspunkt vil altid fremgå af selve dagsordenen.
Der kan også forekomme ændringer såfremt de enkelte mødedage falder på en helligdag, eller der er andre praktiske hensyn at
tage. Dette vil fremgå af mødeplanen.
I ugerne 34 – 41 vil der blive afholdt en række borgermøder i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2020 – 2032.

5 Godkendelse af forsat anvendelse af Arendalsvej
bodel 1 og 2
5.1 - Bilag: Høringssvar vedr. Arendalsvej bodel 1 og 2
DokumentID: 7988563

Handicaprådet:
Høringssvar vedr. fortsat benyttelse af Arendalsvej bodel 1 og 2.
Boligstrategien fra 2013 er en gennemarbejdet og velbegrundet strategi, hvor mange grupper
har været inddraget. Det må derfor kræve meget vægtige grunde at afvige fra den. Boligerne,
Arendalsvej bodel 1 og 2 blev i 2013 vurderet til at være "i dårlig bygningsmæssig kvalitet
samt utidssvarende boligstandard", og det blev derfor besluttet, at de skulle afvikles.
Ejendomsafdelingen har nu vurderet, at de kan sættes i stand til midlertidig anvendelse. Det
virker derfor uforståeligt, at der lægges op til at genanvende dem som et botilbud i henhold til
Servicelovens §108, som jo omhandler længerevarende botilbud.
Det er beskrevet, at der er et akut behov for boliger til unge med handicap, som kan
imødekommes med fortsat benyttelse af botilbuddet på Arendalsvej, men det bør ikke få den
konsekvens, at kommunen kan undlade at opføre tidssvarende boliger, som dækker det behov,
der findes. Også af den grund er det betænkeligt at etablere botilbuddet på Arendalsvej som et
længerevarende botilbud.
Det fremgår af beskrivelsen, at boligerne er uden køkken. Det må der naturligvis tages højde
for i definitionen af målgruppen, idet boligerne jo ikke er egnede for unge borgere, der vil være
i stand til helt eller delvist at lære at lave deres egen mad. Det skal jo ikke være boligen, der
begrænser borgerens udviklingsmuligheder hen imod et selvstændigt liv. Det er oplyst, at der
er køkken i begge boenheder, hvor der kan laves mad, og hvor beboerne normalt spiser. Der er
således rammer for trivsel og socialt samvær i forbindelse med madlavning og fælles måltider.
Desuden er der 4 af boligerne, der deler badeværelse to og to. Det fremgår ikke, om de også
deler toilet. Men det stiller krav til udvælgelsen af beboere til disse boliger.
Der kan være grund til at være opmærksom på informationen til de nuværende beboere og
deres pårørende. De flytter ganske vist til en meget bedre bolig, men det er jo også et
naboskab/fællesskab, der opløses. De nuværende beboere og/eller deres pårørende kan have
spørgsmål, når de erfarer, at andre flytter ind i de boliger, der tidligere skulle nedlægges.

5 Godkendelse af forsat anvendelse af Arendalsvej
bodel 1 og 2
5.2 - Bilag: Høringssvar fra medarbejderne i LokalMED vedrørende Arendalsvej Bodel 1
og 2
DokumentID: 7988703

Høringssvar fra medarbejderne i LokalMED vedrørende Arendalsvej Bodel 1 og 2:









Anerkender at initiativet er godt, for at det er muligt at tilbyde borgerne at de kan bo i
deres nærmiljø og fortsat have tilknytning til deres familie og netværk.
Anerkender at det er økonomisk bedst at tilbyde borgerne en boform i Silkeborg
Kommune.
Det er vigtigt at målgruppens behov kan modsvares af de fysiske rammer.
Det undrer at bygningerne godt kan anvendes igen, da der tidligere har været en
politisk udmelding om at Arendalsvej bodel 1 og 2 var i så dårlig stand, så det ikke
kunne betale sig at renovere dem.
Det er en bekymring hvis taget ikke indgår i renoveringsplanerne for Arendalsvej, da
det erfaringsmæssigt regner ind.
Der bliver fra medarbejderside oplyst at Arbejdstilsynet tidligere har vurderet at
tilbuddet ikke er egnet til kørestolsbrugere.
Medarbejderne anbefaler i den forbindelse at spabadet i et af de to store badeværelser
fjernes for at kunne disponere over 2 badeværelser, hvor der er plads til at hjælpe
beboerne.
Der er generelt meget begrænset plads til hjælpemidler, hvilket der vil skulle tages
hensyn til i visitationen.”

5 Godkendelse af forsat anvendelse af Arendalsvej
bodel 1 og 2
5.3 - Bilag: Høringssvar fra O-MED vedr. Arendalsvej bodel 1 og 2
DokumentID: 7994944

Høringssvar fra O-MED vedrørende Arendalsvej bodel 1 og 2
Medarbejdersiden oplyser, at Arendalsvej bodel 1 og 2 ikke er egnet for kørestolsbrugere
grundet pladsmangel og dele badeværelser, hvilket der skal være en opmærksom på ift.
visitering af borgere.
Medarbejdersiden undrer sig over det fremlagte budgetforslag, da Arendalsvej på nuværende
tidspunkt driftes for 7,2 mio. I det nye tilbud er der i høringsforslaget lagt op til at det nye
tilbud skulle driftes for 9,3 mio.
Ud fra medarbejdersidens kendskab til bygningerne, bør disse grundet slitage, kun anvendes i
en midlertidig periode. Frem til et erstatningsbyggeri/nyt tilbud er opført.
Medarbejdersiden er positive i forhold til udvidelse af egen kapacitet samt fastholdelse af
arbejdspladser i Silkeborg Kommune.

5 Godkendelse af forsat anvendelse af Arendalsvej
bodel 1 og 2
5.4 - Bilag: Bilag - opfølgning på boligstrategi på Socialområdet
DokumentID: 7993147

Marts 2018

Opfølgning på boligstrategi på socialområdet

Baggrund
Byrådet godkendte d. 23. september 2013 en strategi for udvikling af boliger til voksne
handicappede og voksne psykisk syge borgere i Silkeborg Kommune.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Ældre- og Handicapudvalget drøftede senest hhv.
d. 8. december 2015 og d. 5. november 2015 status for implementering af boligstrategien.
Med afsæt i fremdrift af de enkelte projekter i boligstrategien samt på baggrund af den
seneste udvikling på Socialafdelingens område foretages nu en status på implementeringen af
boligstrategien.

Status vedr. hovedpunkterne i boligstrategien på socialområdet
Hovedpunkterne i boligstrategien er, at:
1. Der ønskes botilbud med bynær beliggenhed koncentreret omkring to geografiske
områder
2. Der ønskes botilbud, der kan imødekomme borgernes behov i forskellige faser af livet.
Det være sig ungdomslivet, voksenlivet og alderdom
3. Der ønskes botilbud af en størrelse, der muliggør en fornuftig drift - fagligt og
økonomisk

Ad 1) Historisk set har Silkeborg Kommunes tilbud til voksne med handicap og/eller psykisk
sygdom været fordelt i overordnet set to geografiske områder koncentreret omkring Silkeborg
og Kjellerup. Implementeringen af boligstrategien forventes ikke at ændre på denne balance.
I boligstrategien er der et ønske om bynær beliggenhed, hvilket skal sikre beboerne gode
muligheder for et aktivt socialt liv samt nær adgang til uddannelse og/eller beskæftigelse.
Ad 2) Ønsket om, at boligerne skal være tilpasset borgerens livsfaser, har vist sig at være en
udfordring i praksis. Ankestyrelsen – som er den øverste klageinstans på det sociale område har i en principafgørelse fastslået, at det ikke kunne godkendes, at et tilbud var forbeholdt
unge mellem 16 og 28 år. Længerevarende (varige) botilbud er som udgangspunkt uopsigelige
og der kan derfor ikke fastsættes en aldersgrænse for disse tilbud på nuværende tidspunkt.
Dog tilstræbes det – indenfor de lovgivningsmæssige rammer – at understøtte udvikling af
miljøer i forhold til forskellige livsfaser.
I forhold til ungelivet er der i dag velfungerende ungemiljøer på Vesterbo, Frydenslunds
ungeboliger og Bakkehuset, der har en ungegruppe med svære handicap. Desuden har
Birkeparken et velfungerende ungemiljø, ligesom det er tilfældet på Puls Bo. De unge på
Birkeparken flytter senere til HC Brannersvej.

Side 1

I forhold til voksenlivet er dette en velkendt del af de eksisterende tilbud.
I forhold til alderdom råder Socialafdelingen allerede over tilbud til denne målgruppe på
Klosterhaven, Solbakkevej og en del af Bakkehuset. I lyset af målgruppens stigende levealder
er det generelt et område, der forventes at få særlig fokus fremover. De nybyggede
plejeboliger på Marienlund vil til dels imødegå udviklingen på området. Dog har det – jf. bl.a.
ovennævnte lovgivningsmæssige præcisering vist sig nødvendigt at omdefinere målgruppen
for Marienlund til udviklingshæmmede borgere – frem for ældre udviklingshæmmede borgere.
Ad 3) Strategiens mål om at have specialiserede botilbud af en vis størrelse er endnu ikke fuldt
opnået, idet området stadig råder over botilbud med få beboere. Der er dog gode erfaringer
med etableringen af Frydenslund. Borgerne trives her i deres selvstændige boliger med
mulighed for at leve et liv på egne præmisser, samtidig med at den nødvendige støtte kan
gives med en høj faglig kvalitet. Endvidere vil opførelsen af 36 handicapboliger på grunden ved
Nordre Skole bidrage til at nå denne målsætning. Endeligt vil tilbuddene på HC Brannersvej –
hvor det tidligere plejehjem Ballelund lå, blive omdannet til tilbud til unge med psykisk
sygdom, hvilket også vil medvirke til at nå målsætningen.
Status vedr. den fysiske implementering af boligstrategien
Frydenslund blev taget i brug i november/december 2013 med 8 boliger til unge og 24 boliger
til voksne, hvor der kun i mindre omfang er behov for kompenserende fysisk indretning.
Borgerne, der i dag modtager botilbud på Frydenslund, kommer fra flere forskellige steder.
Dels blev Botilbuddet Kejlstrupvej nedlagt i forbindelse med ibrugtagningen af Frydenslund,
dels har en række borgere, der var bosiddende uden for kommunen, valgt at flytte til
Frydenslund, og dels har enkelte borgere ønsket at fraflytte andre botilbud i kommunen til
fordel for en bolig på Frydenslund.
Marienlund Plejecenter blev indviet i juni 2017, og de første borgere flyttede ind 1. maj 2017.
24 af de i alt 120 boliger er specialpladser til udviklingshæmmede borgere. 22 af disse boliger
er pt. er beboet.
36 boliger til unge og voksne med svær udviklingshæmning og senhjerneskade er under
opførelse på grunden, hvor Nordre Skole tidligere har ligget. I øjeblikket er Nordre Skole ved
at blive revet ned. Botilbuddet forventes at stå færdigt i juni 2019 med indflytning fra 1.
september 2019.
Det tidligere plejehjem Ballelund er under ombygning og har fået nyt navn: Botilbuddet H.C.
Brannersvej. Botilbuddet er målrettet unge psykisk syge borgere i alderen 18-40 år. Antallet af
boliger er i forhold til boligstrategien udvidet fra 20 til 34 boliger, da ombygningen også
inkluderer Puls Bo (tilbud til unge med autismespektrumforstyrrelser). HC Brannersvej
forventes klar ved årsskiftet 2018/19.
Det daværende Ældre- og Handicapudvalg godkendte i november 2017 plejehjemmet Malmhøj
som profilplejeboligenhed for ældre borgere med sindslidelse. Målgruppen til denne type
plejebolig er ældre borgere, som har en psykiatrisk lidelse, og hvor der er et stigende behov
for en sundhedsfaglig indsats, som ikke kan dækkes i hjemmeplejen eller på de
socialpædagogiske botilbud. På nuværende tidspunkt er de fysiske rammer under renovering i
forhold til de krav og behov, som målgruppen har. De 8-12 profilplejeboliger forventes at være
klar til indflytning d. 1. september 2018. Tilbuddet henhører under Sundheds- og
ældreudvalget.

Side 2

Tilsvarende godkendte det daværende Ældre- og Handicapudvalg i marts 2017 etableringen af
profilplejeboligenhed til ældre borgere med alkoholmisbrug på Solgården plejecenter.
Målgruppen er borgere med et betydelig varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau
på grund af misbrug. Solgården åbnede officielt den 1. september 2017. Tilbuddet henhører
under Sundheds- og ældreudvalget.

Omlægning og tomgangshusleje
Omlægningen til mere behovs- og tidssvarende boliger betyder, at flere eksisterende boliger
ikke ønskes anvendt på sigt – pga. dårlig bygningsmæssig kvalitet, utidssvarende
boligstandard, perifer beliggenhed og/eller for små enheder.
I forhold til de boliger som ikke ønskes anvendt i fremtiden, skelnes mellem boliger, der er
opført efter Almenboligloven og boliger, der er opført efter Serviceloven. I sidstnævnte tilfælde
hvor der er tale om kommunens egne boliger, kan det umiddelbart besluttes at nedlægge et
helt tilbud. Borgerne bosiddende i tilbuddet vil fortsat have ret til et tilbud efter Serviceloven.
For boliger efter Almenloven gælder andre regler. Her kan Silkeborg Kommune kun beslutte
ikke at anvende boligerne i takt med, at disse bliver ledige, og borgerne i disse tilbud skal selv
have et ønske om at flytte til et andet tilbud.
I forbindelse med implementeringen af boligstrategien kan der derfor i en overgangsfase
forventes perioder med delvis tomgang (manglende husleje) i de enheder, der fraflyttes.
Tomgangslejen kan komme til at udfordre de økonomiske rammer for Socialudvalgets
bevillinger, indtil bygningerne står helt tomme og kan anvendes til noget andet. Der arbejdes
målrettet på at tilrettelægge en overgangsproces, der i videst muligt omfang minimerer
tomgang.

Skabelse af billige boliger fremadrettet
Behovet for billige boliger (forstået som boliger med en husleje omkring 3.500 kr. pr. måned) i
Silkeborg Kommune forventes at stige i de kommende år, og der er derfor behov for at
igangsætte tiltag, der på kort og lang sigt kan afhjælpe denne boligmangel. I det følgende
opstilles en række muligheder for at skabe flere billige boliger til særligt udsatte borgere.
Hvilke(n) af nævnte muligheder Silkeborg Kommune skal arbejde videre efter, er endnu ikke
besluttet.
1. Startboliger
Silkeborg Kommune har mulighed for at oprette startboliger til unge under uddannelse samt
unge med særlige sociale behov. Boligerne er primært reserveret til unge mellem 18-24 år,
som har et særligt behov for en bolig med tilhørende bostøtte i form af en social vicevært, der
hjælper de unge med at komme i gang med arbejde eller uddannelse og med fastholdelse af
deres bolig. Vurderingen er, at der er behov for ca. 20 startboliger med dertilhørende bostøtte
i Silkeborg Kommune.
Økonomi

Side 3

Startboliger skal opføres af enten selvejende institutioner eller almene boligorganisationer, der
kan søge støtte til den boligsociale indsats i boligerne jf. ”Bekendtgørelse om støtte mv. til
startboliger for unge”. Støtten dækker eksempelvis udgifterne til løn for den sociale vicevært
og andre omkostninger, som kan henføres til den boligsociale indsats. Dette bidrag kan søges
og bevilliges for en periode på maksimalt 15 år. Der er dog ingen finansieringsmulighed i
forhold til selve anlægsdelen af boligerne.
2. Udslusningsboliger i almene boligafdelinger
Kommunen har mulighed for at lave udslusningsboliger jf. Almenboligloven § 63.
Udslusningsboliger er almene familieboliger, der anvendes til borgere fra et midlertidigt
botilbud jf. Serviceloven § 107 eller et forsorgshjem efter Serviceloven § 110, som skal
boligplaceres på det almindelige boligmarked. Udslusningsboliger skal opføres af almene
boligorganisationer, og det vurderes, at der er behov for 8–10 udslusningsboliger i Silkeborg
Kommune. Udslusningsboligerne giver borgerne mulighed for at indgå i relevante
bofællesskaber under § 110 vilkår.
Økonomi
Der er ingen økonomisk støtte i forhold til anlægsudgifterne til etablering af udslusningsboliger, men der gives støtte jf. efterforsorgsbestemmelserne. Der ydes økonomisk refusion til
lejeren i udslusningsboligen med henblik på at gøre lejemålet økonomisk overkommeligt.
Kommunen må opkræve opholdsbetaling svarende til boligudgiften på forsorgstilbuddet (SEL
§110). Resten af boligudgiften op til markedsleje afholdes af kommunen. Denne boligform vil
være væsentlig billigere end § 110 tilbuddet og er af natur midlertidig. Der er mulighed for, at
en § 110 udslusningsbolig efter en passende tid overgår til udlejning på normale vilkår og
normal lejekontrakt.
3. Skæve boliger
Skæve boliger kan være en mulighed for at etablere flere boliger til borgere, der har svært ved
at begå sig i almindelige boliger. Skæve boliger er målrettet hjemløse med misbrugsproblemer
og/eller psykiske problemer. Der er tale om selvstændige boliger med eget bad, toilet og
køkken på ca. 40–50 kvm². Etablering af skæve boliger er hjemlet i Almenboligloven § 149,
dvs. de skal etableres i samarbejde med almene boligorganisationer.
Silkeborg Kommune har i alt 10 skæve boliger. Det vurderes, at der er behov for yderligere 24
skæve boliger, hvoraf 12 skæve boliger kan være målrettet yngre socialt udsatte borgere. De
resterende 12 skæve boliger bør målrettes borgere med mere plejekrævende behov.
En særlig form for skæve boliger er boligpavilloner. Modellen har været drøftet i forbindelse
med tilstrømningen af flygtninge, men kan også bringes i overvejelse i forhold til socialt
udsatte borgere. Der er opført pavillonbyer med skæve boliger i henholdsvis Aalborg, Aarhus
og Randers. Det er muligt at få tilpasset størrelsen af pavillonerne samt antal således, at det
passer til de behov og den økonomi, som borgerne har i Silkeborg Kommune. Boligerne kan
placeres på ledige storparceller i Silkeborg Kommune.
Økonomi
Der afsættes årligt en bevilling på finansloven på 13,8 mio. kr., hvorfra kommunerne kan søge
støtte til etablering og renovering af skæve boliger til hjemløse. Der ydes støtte på op til
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400.000 kr. pr. bolig fra staten. Den resterende anskaffelsessum finansieres ved realkreditlån
med kommunal garanti, hvilket gør det muligt at opnå et huslejeniveau, der ligger mellem
2.500–3.000 kr. pr. måned.
Derudover kan der fra bevillingen søges støtte på op til 300.000 kr. pr. år til social vicevært
over en treårig periode. Herefter forventes det, at kommunen overtager den fulde finansiering
af ordningen.
4. Inklusionsboliger
Inklusionsboliger, jf. Almenboliglovens § 62 a, er et særligt tilbud til psykisk og socialt sårbare
personer om en bolig med tilknyttet socialpædagogisk støtte. En del af denne gruppe har
betydelige vanskeligheder med at begå sig på boligmarkedet. De har svært ved at få fat i og
fastholde en bolig, få tilværelsen i boligen til at fungere, omgås naboer m.v. Der er knyttet
socialpædagogisk støtte direkte til boligen og boligmiljøet.
Inklusionsboliger kan etableres som individuelle boliger eller mindre bofællesskaber. Hensigten
er, at inklusionsboligerne skal medvirke til en samlet styrkelse af indsatsen i forhold til psykisk
og socialt sårbare i egen bolig.
Økonomi
Inklusionsboliger kan kun etableres i almene familieboliger. De skal derfor tilhøre og drives af
almene boligorganisationer. Boligerne etableres med statsstøtte efter Almenboligloven § 98c.
Støtte til inklusionsboliger skal søges af en almen boligorganisation i forening med
beliggenhedskommunen. Der skal således indgives en fælles ansøgning. Tilskud ydes inden for
rammerne af en årlig bevilling. Der er pt. afsat midler af satspuljen for årene 2017-2019.
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6 Drøftelse af principper for etablering af borger- og
pårørenderåd
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Oversigt over botilbud i Socialafdelingen, der pr. 1. september 2019 har bruger- og
pårørenderåd samt beboermøder
Brugerråd
Sektion
Socialpsykiatri og Rusmiddel
Socialpsykiatri og Rusmiddel
Specialstøtte & Undervisning
Specialstøtte & Undervisning

Pårørenderåd
Sektion
Voksenhandicap
Voksenhandicap
Beboermøder
Sektion
Socialpsykiatri og Rusmiddel

Maja Alsén
Socialafdelingen
Maja.Alsen@silkeborg.dk

Botilbud
H.C. Branners Vej
Psykiatriens Hus aktiv
Frydenslund Aktivitetstilbud
Team Nord/Øst og Team
Midt

Botilbud
Vesterbo
Bakkehuset
Botilbud
Fuglemosevænget

Søvej 1, 8600 Silkeborg
Sagsnr.: EMN-2019-04031
EAN nr.: 24 80 49 40

Bemærkning

Brugerråd, med borgerrepræsentanter fra hver af
grupperne, har møde hver måned.
Der er sammensat et større borgerråd, som går på tværs af
bofællesskaber i team Nord/øst og Team Midt, og hvor
også borgere, der bor i egen bolig og modtager bostøtte,
kan deltage. Borgeren har selv formuleret deres vedtægter
og hvordan man vælges til borgerrådet. Borgerrådet er et
repræsentativt råd, så dem der vælges øves i, at holde
fokus på at repræsentere hele det sted de kommer fra. Der
er to pædagoger, som faciliterer processerne og som
skriver referat fra møderne.
Bemærkning
Med vedtægter.
Uden vedtægter (frivilligt arbejde).
Bemærkning
Beboermøde med dagsorden og referat. Mødes ca. 1 gang
om måneden.

Søvej 1  8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborg.dk

Socialpsykiatri
Socialpsykiatri
Socialpsykiatri
Socialpsykiatri
Socialpsykiatri
Socialpsykiatri
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Rusmiddel
Rusmiddel
Rusmiddel
Rusmiddel
Rusmiddel
Rusmiddel

Birkeparken
Mødestedet
Borgergade
Oasen – værested Them
Møllegade
Bostedet i Kjellerup

Voksenhandicap
Voksenhandicap
Voksenhandicap
Voksenhandicap
Voksenhandicap
Specialstøtte & Undervisning
Specialstøtte & Undervisning

Marienlund
Kernen
Tulipanvej afsnit 1
Arendalsvej

Specialstøtte & Undervisning

Bofællesskabet Bredhøjvej

Specialstøtte & Undervisning

Bofællesskabet Multihuset

Vesterbo
Frydenslund
Frydenslund Café

Beboermøde med dagsorden og referat ca. 1 gang om
måneden.
Møde hver anden i det interne dagtilbud og bodelen.
Beboermøder i forhold til grupper og aktiviteter.
Husmøde med referat og dagsorden.
Husmøde med referat og dagsorden.
Husmøde og referat og dagsorden.
Beboermøder 1 gang om måneden.
Caféen har en ”bestyrelse”. Som medlem af bestyrelsen
har borgerne faste opgaver i cafeen åbningstider.
Bestyrelsen har en formand og en næstformand.
Der afholdes beboermøde ad hoc eksempelvis ved
planlægning af aktiviteter, arrangementer og ferieture. Der
er ingen formelle vedtægter.
Der afholdes beboermøder ca. 1-2 gange i kvartalet, hvor
alle beboere deltager. Ingen formelle vedtægter.

7 Drøftelse af retningslinjer for udpegning af
afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under
almenboligloven
7.1 - Bilag: Retningslinjer for udpegning til afdelingsbestyrelser på plejecentre og
botilbud under almenboligloven
DokumentID: 7721009

Retningslinjer for udpegning til afdelingsbestyrelser
på plejecentre og botilbud under almenboligloven

Baggrund
I henhold til § 34, stk. 1 i almenboligloven kan boligtagerne i en boligafdeling, herunder et
plejecenter eller botilbud, på et afdelingsmøde udpege en afdelingsbestyrelse til at udøve
medindflydelse.
Afdelingsbestyrelsen har en række vigtige konkrete opgaver, som f.eks. at godkende
afdelingens driftsbudget og årsregnskab, ligesom en afdelingsbestyrelse fungerer som bindeled
mellem beboerne og boligorganisationen. Det er derfor i beboernes interesse at have en
bestyrelse, der varetager deres interesser.
Såfremt der ikke eksisterer en afdelingsbestyrelse, varetager boligorganisationens bestyrelse i
henhold til § 34, stk. 5, de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen.
Boligorganisationens bestyrelse har dog typisk ikke indsigt i de særlige behov beboere på
plejecentre og i botilbud har. Det er derfor af stor betydning, at der eksisterer en
afdelingsbestyrelse for det enkelte plejecenter og botilbud.
§ 34, stk. 3 giver mulighed for, at kommunen kan beslutte, at afdelingsbestyrelsen udpeges af
kommunen blandt beboere, pårørende eller andre, der vil kunne varetage beboernes interesse,
hvis der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, og afdelingen – sådan som tilfældet er på
plejecentre og nogle botilbud – udelukkende består af ældreboliger/plejeboliger, der bebos af
svage og plejekrævende borgere.
Med baggrund i denne mulighed har Silkeborg Kommunens Byråd besluttet, at hvis det enkelte
plejecenter eller botilbud ikke har valgt et tilstrækkeligt antal personer til, at der kan dannes
en fuldtallig afdelingsbestyrelse og der ønskes en bestyrelse, kan der administrativt udpeges
en sådan efter nedenstående retningslinjer.
Retningslinjer
Hvis beboerne på et plejecenter eller et botilbud ikke har valgt et tilstrækkeligt antal personer
til at der kan dannes en fuldtallig afdelingsbestyrelse, kan der administrativt udpeges en
sådan. Det gælder dog ikke for plejecentre eller botilbud, hvis bygninger ejes af den
selvejende institution, der driver plejecentret eller botilbuddet1. For Sundhed og Omsorg drejer
det sig aktuelt om 0 plejecentre. For Socialafdelingen drejer det sig aktuelt om Kernehuset.

Sundhed og Omsorg
Udpegning foretages af lokallederne i forening på de enkelte plejecentre.

1

Muligheden i almenboliglovens § 34, stk. 3 gælder ikke selvejende institutioner (som ejer de
bygninger, hvor botilbuddet har til huse), jf. almenboligloven § 43, stk. 2.

Lokallederne i forening udpeger så mange personer, som er nødvendige for dannelsen af en
fuldtallig afdelingsbestyrelse. Medmindre afdelingsbestyrelsen i henhold til
boligorganisationens vedtægter eller afdelingsbestyrelsens forretningsorden skal bestå af flere
medlemmer, udpeger lokallederne en afdelingsbestyrelse på 3 medlemmer, idet bestyrelsen
efter almenboligloven skal bestå af et ulige antal.
Plejecentrets lokalleder indstiller som minimum det antal personer, der skal til for at udpege en
fuldtallig afdelingsbestyrelse.
Indstillingen og udpegningen skal ske i henhold til nedenstående prioriterede rækkefølge,
således at der kun indstilles/udpeges personer fra en kategori, såfremt der ikke er
tilstrækkeligt med personer fra en kategori af højere prioritet:
1) Personer, som på et nyligt afholdt afdelingsmøde modtog tilstrækkeligt med stemmer til at
blive valgt til en afdelingsbestyrelse, som dog ikke kunne dannes pga. for få
mødedeltagere/stemmeafgivere, eller fordi der ikke blev valgt et tilstrækkeligt antal
personer.
2) Personer indstillet af plejecentres bruger- og pårørenderåd, eller såfremt et sådant ikke
haves2, fra et lignende beboerdemokratisk organ fra plejecentret. De indstillede personer
behøver ikke være medlemmer af det indstillede organ, men kan være beboere, pårørende
eller andre med tilknytning til stedet, som organet finder egnede til at repræsentere
stedets beboere.
3) Beboere, pårørende eller andre med tilknytning til stedet, der vil kunne repræsentere
beboerne på stedet, f.eks. medlemmer af bestyrelsen ved de selvejende plejecentre.

Socialafdelingen
Sektionsleder udpeger så mange personer, som er nødvendige for dannelsen af en fuldtallig
afdelingsbestyrelse. Udpegningen sker på baggrund af en indstilling fra den pågældende
funktionsleder. Inden den endelige udpegning kan foretages af sektionslederen, skal
indstillingen fra funktionslederen sendes i høring hos borgere og/eller pårørende for det
pågældende botilbud.
Medmindre en afdelingsbestyrelse i henhold til boligorganisationens vedtægter eller
afdelingsbestyrelsens forretningsorden skal bestå af flere medlemmer, udpeger kontorerne en
afdelingsbestyrelse på 3 medlemmer, idet bestyrelsen efter almenboligloven skal bestå af et
ulige antal.
Indstillingen og udpegningen skal ske i henhold til nedenstående prioriterede rækkefølge,
således at der kun indstilles/udpeges personer fra en kategori, såfremt der ikke er
tilstrækkeligt med personer fra en kategori af højere prioritet:

2

Da det ved ændring af den sociale retssikkerhedslov i 2010 blev gjort frivilligt at oprette
bruger- og pårørenderåd, er det således ikke alle plejecentre, der har et sådant.

1) Personer, som på et nyligt afholdt afdelingsmøde modtog tilstrækkeligt med stemmer til at
blive valgt til en afdelingsbestyrelse, som dog ikke kunne dannes pga. for få
mødedeltagere/stemmeafgivere, eller fordi der ikke blev valgt et tilstrækkeligt antal
personer.
2) Personer udvalgt af pårørende tilknyttet botilbuddet. De indstillede personer behøver ikke
være medlemmer af den indstillende forsamling, men kan være beboere, pårørende eller
andre med tilknytning til stedet, som de finder egnede til at repræsentere stedets beboere.
3) Personer udvalgt af den pågældende botilbuds-/funktionsleder.

Embedsperioden mv.
De udpegede medlemmer af afdelingsbestyrelsen sidder i bestyrelsen indtil beboerne på et
afdelingsmøde vælger en anden afdelingsbestyrelse eller afsætter et siddende medlem, jf.
almenboliglovens § 34, stk. 1.
Den udpegede bestyrelse kan ikke sidde længere end 2 år. Herefter skal der forsøges at opnå
valg af en bestyrelse efter de ordinære regler. Såfremt der ikke kan vælges en sådan,
foretages i stedet en ny administrativ udpegning af en afdelingsbestyrelse.
Såfremt et udpeget medlem fratræder bestyrelsen før tid, foretages en ny administrativ
udpegning til erstatning af det fratrådte medlem efter ovenstående retningslinjer.
Der må i medfør af § 34, stk. 4, ikke tillægges afdelingsbestyrelsen vederlag for dens
virksomhed.
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Forord
I denne rapport præsenteres resultaterne af den syvende landsdækkende kortlægning af hjemløshed i Danmark, baseret på hjemløsetællingen i uge 6, 2019. Den første kortlægning blev
gennemført i 2007, og kortlægningerne er siden blevet gennemført hvert andet år.
Formålet med kortlægningen er at følge udviklingen i hjemløsheden, både på landsplan og i
de enkelte kommuner. Samtidig giver kortlægningen en viden om hjemløshedens karakter og
ændringer i profilen af de hjemløse borgere. Kortlægningen giver også en viden om årsagerne
bag hjemløsheden og om, hvilke sociale indsatser de hjemløse borgere modtager.
Vi retter en stor tak til de mange sociale tilbud, sundhedstilbud og lokale myndigheder, der har
medvirket i undersøgelsen.
Rapporten har været kommenteret i en følgegruppe, der takkes for kommentarer. Evelyn Dyb,
Forsker I, OsloMet – storbyuniversitetet, Norge, har været referee på rapporten og takkes ligeledes for kommentarer.
Undersøgelsen er gennemført af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd på foranledning af Social- og Indenrigsministeriet. Rapporten er udarbejdet af seniorforsker Lars Benjaminsen, der også har været projektleder. Senioranalytiker Helle Hansen har
medvirket til undersøgelsens dataindsamling.
Kræn Blume Jensen
Forsknings- og analysechef for VIVE Social
2019
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Sammenfatning
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) præsenterer i denne rapport
resultaterne af den syvende landsdækkende kortlægning af hjemløshed, der blev gennemført
i uge 6, 2019. Kortlægningerne har været gennemført hvert andet år siden den første kortlægning i 2007. Rapporten tegner et billede af omfanget og udviklingen i hjemløsheden og af hjemløshedens geografiske fordeling på byområder, regioner og kommuner. Ligeledes afdækkes
den demografiske og sociale profil blandt borgere i hjemløshed i forhold til køn, alder, etnisk
baggrund og helbredsmæssige forhold.

Kortlægningens definition og metode
Kortlægningens definition af hjemløshed indbefatter både den hjemløshed, der er synlig i byrummet i form af dem, der overnatter på gaden (’gadesovere’), og dem, der overnatter på sociale tilbud som herberger og natvarmestuer. Desuden indbefatter definitionen også den
’skjulte hjemløshed’ nemlig dem, der overnatter hos familie, venner og bekendte (’sofasovere’).
Kortlægningen blev gennemført, ved at en række sociale tilbud og lokale myndigheder i hele
landet udfyldte et spørgeskema på to sider om hver enkelt borger, som de havde kontakt med
eller kendskab til, som befandt sig i en hjemløshedssituation i uge 6. De sociale tilbud, der har
deltaget i kortlægningen, omfatter tilbud direkte henvendt til hjemløse borgere, såsom herberger, natvarmestuer og gadeplansteam. En række øvrige sociale tilbud og behandlingstilbud,
der også kan have haft kontakt med hjemløse borgere, har også deltaget i kortlægningen. Det
gælder fx psykiatriske behandlingsenheder, misbrugsbehandlingscentre og kommunale enheder, som socialcentre og jobcentre, der ofte har kendskab til hjemløshed blandt borgerne i
forbindelse med den sociale indsats eller udbetaling af ydelser. Der indgår både tilbud i det
offentlige velfærdssystem og i civilsamfundet. Da mange hjemløse borgere benytter flere forskellige tilbud, er der i rapportens opgørelser kontrolleret for forekomsten af ’dobbelttællinger’
ved brug af oplysninger om initialer, fødselsdatoer, CPR-oplysninger og øvrige oplysninger fra
spørgeskemaerne.
Rapportens opgørelser af hjemløsheden fordelt på kommuner og byområder, er generelt baseret på borgerens ”hjemkommune”, der kan adskille sig fra ”registreringskommunen”, hvor
registreringen er foretaget, og hvor borgeren typisk opholder sig. Hvis fx borgeren opholder sig
på et herberg i en anden kommune, er den kommune, hvor herberget er beliggende, opgjort
som registreringskommune, mens den kommune, borgeren kommer fra, er hjemkommune.

Uændret niveau i hjemløsheden
Der er i uge 6, 2019, registreret i alt 6.431 hjemløse borgere. Sammenlignet med den forrige
kortlægning i uge 6, 2017, hvor der blev registreret 6.635 hjemløse borgere, er det et lille fald
på 3 pct., svarende til 204 personer. Faldet er dog så lille, at det ligger inden for den almindelige
usikkerhed, der vil være på opgørelsen af et komplekst fænomen som hjemløshed, baseret på
indberetninger fra et stort antal lokale tilbud. Samtidig har der ved denne kortlægning været et
lille fald i antallet af enheder og tilbud, der har indberettet oplysninger, og et forsigtigt skøn er,
at dette fald modsvarer et antal hjemløse personer i størrelsesordenen cirka 200 personer.
Derved må antallet af personer i hjemløshed ud fra kortlægningen i 2019 vurderes til at være i
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samme størrelsesorden som i 2017. Dette fald i indberetningsgraden er dog af meget lokal
karakter og gør sig primært gældende i nogle af hovedstadens omegnskommuner.
Når vi følger udviklingen i hjemløsheden over tid, tager vi udgangspunkt i kortlægningen fra 2009,
da der blev foretaget en mindre justering af kortlægningens definition efter den første kortlægning
i 2007. Figur 1 viser udviklingen i antallet af hjemløse borgere fra 2009 og frem til den seneste
kortlægning i 2019. Det ses, hvordan der skete en fortsat stigning i antallet af hjemløse borgere
fra de 4.998 personer, der blev registreret i kortlægningen i 2009 og frem til de 6.635 personer i
2017, hvorefter et lille fald er registreret ved denne kortlægning i 2019.
Figur 1

Udviklingen i antallet af hjemløse borgere registreret ved kortlægningerne fra
2009 til 2019
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De otte hjemløshedssituationer
Der indgår i kortlægningen otte forskellige hjemløshedssituationer (se tabel 1) samt kategorierne andet og uoplyst. Kategorierne er opgjort hierarkisk fra oven, således at hvis borgeren
har overnattet på gaden, er vedkommende opgjort i denne kategori, selvom personen i løbet
af tælleugen også har benyttet andre overnatningsformer.
Tabel 1

Hjemløse borgere opdelt på hjemløshedssituationer, 2009-2019. Antal.

Hjemløshedssituation

2009

2011

2013

2015

2017

2019

Gaden

506

426

595

609

648

732

Natvarmestue

355

283

349

345

305

313

1.952

1.874

2.015

2.102

2.217

2.290

88

68

70

113

165

191

1.086

1.433

1.653

1.876

2.177

1.630

164

227

211

178

169

121

86

88

64

90

68

72

Hospital

172

173

119

138

149

148

Andet

316

367

370

339

258

380

Uoplyst

273

351

374

348

479

554

4.998

5.290

5.820

6.138

6.635

6.431

Herberg
Hotel
Familie/venner
Udslusning
Kriminalforsorg

I alt
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Der er ifølge kortlægningen 732 personer, der har overnattet på gaden, i trappeopgange eller
lignende i uge 6, 2019. Det er således cirka en ud af ni af de hjemløse borgere, der er registreret som gadesover. Antallet af gadesovere er steget lidt siden den forrige kortlægning, hvor der
blev registreret 648 gadesovere. Antallet af brugere af natvarmestuer er opgjort til 313 personer, hvilket er nogenlunde samme niveau som ved den forrige kortlægning.
Den største gruppe er dem, der overnatter på herberger og forsorgshjem, hvilket primært indbefatter § 110-boformerne ifølge serviceloven. Det er i alt 2.290 personer, der har overnattet
på herberger og forsorgshjem i tælleugen, hvilket er en stigning fra 2.217 personer ved den
forrige kortlægning.
Den næststørste gruppe er dem, der har overnattet hos familie og venner, med 1.630 personer.
Det er et betydeligt fald siden den forrige kortlægning, hvor der blev registreret 2.177 personer
i denne kategori. Dette fald hænger blandt andet sammen med, at der ved denne kortlægning
er registreret færre unge og færre kvinder i hjemløshed, sammenlignet med den forrige kortlægning, og at både unge og kvinder er de grupper, der oftest er sofasovere. Samtidig vurderer
vi, at det lidt større frafald i indberetningen ved denne kortlægning særligt påvirker antallet af
sofasovere, og der er derfor en lidt større usikkerhed på antallet af sofasovere end ved de
tidligere kortlægninger.
Den resterende del af de hjemløse borgere er opgjort i de øvrige hjemløshedssituationer. Der
er en gruppe på 191 personer, der har overnattet på hoteller, vandrerhjem eller lignende på
grund af hjemløshed, ligesom der er registreret 148 personer, der står foran en udskrivning fra
hospital, og 72 personer, der står foran en løsladelse fra fængsel, uden at der er en boligløsning. Der er registreret 380 personer i kategorien andet, der fx indbefatter borgere, der overnatter i campingvogne og kolonihavehuse, og der er 554 personer, som er registreret i kategorien uoplyst. Det kan være, når medarbejdere i fx socialcentre og jobcentre har kendskab til, at
en borger er hjemløs, men ikke ved, hvilken situation borgeren aktuelt befinder sig i.

Fald i byerne – stigning i landkommunerne
Det er knap en fjerdedel af de hjemløse borgere, 1.442 personer, der er hjemmehørende i
København, hvor der er sket et lille fald fra 1.482 personer i 2017. Der er ligeledes sket et fald
i antallet af hjemløse borgere på Frederiksberg fra 242 personer i 2017 til 167 personer i 2019.
I de københavnske omegnskommuner er der også registreret et fald fra 1.518 personer i 2017
til 1.237 personer i 2019. Som nævnt er det imidlertid primært i nogle af de københavnske
omegnskommuner, at der har været et frafald i indberetningen ved kortlægningen i 2019, og
derfor er dette antal formentligt underestimeret.
I Aarhus Kommune er der ved kortlægningen i 2019 registreret 750 hjemløse borgere, mod
767 i 2017. Dermed er den ellers vedvarende stigning, der har været i Aarhus hen over de
tidligere kortlægninger, blevet afløst af et lille fald i det opgjorte antal ved denne kortlægning.
I Aalborg er der registreret 253 personer i hjemløshed i 2019 mod 261 personer i 2017. I
Odense er tallet ligeledes stort set uændret med 125 borgere i hjemløshed i 2019 mod 113
personer i 2017.
I de øvrige bykommuner (defineret som kommuner, hvor den største by har over 20.000 indbyggere), er antallet af hjemløse borgere set under ét stort set uændret med 1.481 personer i
2019 sammenlignet med 1.457 personer i 2017. Udviklingen har dog varieret i de forskellige
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byer. Eksempelvis er antallet af hjemløse borgere steget i byer som Horsens og Slagelse,
mens det omvendt er faldet lidt i byer som Vejle og Randers. Derimod er der sket en betydelig
stigning i antallet af hjemløse borgere i landkommunerne, der er defineret ved, at den største
by har mindre end 20.000 indbyggere. Her er antallet af hjemløse borgere samlet set steget
fra 795 personer i 2017 til 976 personer i 2019.

Færre hjemløse unge
Der er ved 2019-kortlægningen sket et fald i antallet af hjemløse unge, hvorved den kraftigt
stigende tendens i antallet af hjemløse unge, der er observeret hen over de tidligere kortlægninger, er brudt ved den seneste kortlægning (se figur 2).
Figur 2

Udviklingen i antallet af hjemløse unge, 2009-2019
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Ved kortlægningen i 2019 er der registreret 1.023 hjemløse unge mellem 18 og 24 år, hvilket
er et fald sammenlignet med 1.278 hjemløse unge i denne aldersgruppe i 2017. Der er også
sket et fald i antallet af hjemløse borgere mellem 25 og 29 år fra 1.014 personer i 2017 til 905
personer i denne aldersgruppe i 2019.
Faldet i antallet af hjemløse unge er sket i de fleste byer og geografiske områder. I København
er der registreret 152 hjemløse unge mellem 18 og 24 år i 2019 mod 184 unge i denne aldersgruppe i 2017. I Aarhus er der ligeledes et fald fra 205 hjemløse 18-24-årige i 2017 til 172
hjemløse unge i denne aldersgruppe i 2019. I gruppen af øvrige bykommuner ud over de fire
største byer, er antallet af hjemløse unge mellem 18 og 24 år faldet fra 297 i 2017 til 271 i
2019. En undtagelse fra dette mønster findes i landkommunerne, hvor antallet af hjemløse
unge mellem 18 og 24 år er steget fra 164 unge i 2017 til 186 unge i 2019.
Selvom antallet af unge i hjemløshed således er faldet ved denne kortlægning i 2019, er det
næsten hver tredje hjemløse borger, der er mellem 18 og 29 år, med i alt 30 pct. ud af alle
personer i hjemløshed, der er registreret i kortlægningen.
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Flere hjemløse midaldrende og ældre
Mens antallet af hjemløse unge er faldet, er antallet af hjemløse midaldrende og ældre steget
(se figur 3). Ved kortlægningen i 2019 er der således registreret 1.131 hjemløse borgere mellem 50 og 59 år, hvilket er en stigning sammenlignet med 1.057 personer i denne aldersgruppe
i 2017. Der er også sket en stigning i antallet af hjemløse borgere på 60 år og derover, fra 347
personer i 2017 til 414 personer i denne aldersgruppe i 2019. Det er i høj grad denne stigning
i antallet af hjemløse midaldrende og ældre, der ligger bag både stigningen i antallet af gadesovere og antallet af herbergsbrugere, da de midaldrende og ældre i hjemløshed i højere grad
er gadesovere eller herbergsbrugere, mens de hjemløse unge i højere grad er sofasovere.
Figur 3

Udviklingen i antallet af hjemløse midaldrende og ældre, 2009-2019

Antal

1200
1000
800
600
400
200
0

2009

2011

2013

50-59 år

2015

2017

2019

60 år og derover

De fleste hjemløse borgere har dansk baggrund
Hovedparten af de 6.431 hjemløse borgere, der er registreret i kortlægningen, har dansk baggrund, hvilket gælder for 82 pct. Heraf er der 8 procentpoint med grønlandsk baggrund (det vil
sige er danske statsborgere med grønlandsk baggrund). De resterende 18 pct. af de hjemløse
borgere fordeler sig på forskellige nationaliteter, fordelt på landegrupper. Der er 1 pct. fra de
øvrige nordiske lande, 3 pct. fra øvrige EU-lande, 2 pct. fra det øvrige Europa, 6 pct. med
mellemøstlig nationalitet, 5 pct. med afrikansk nationalitet, og 2 pct. med øvrige nationaliteter.
Heri er fraregnet hjemløse migranter, hvor det er oplyst, at vedkommende ikke har fast ophold
i landet, da denne gruppe som tidligere nævnt er opgjort særskilt i rapportens kapitel 12 på
grund af den større metodiske usikkerhed omkring registreringen og for generelt at kunne
skelne mellem de forskellige grupper.
Det er 11 pct. af de hjemløse borgere, der er indvandrere, og 7 pct., der er efterkommere af
indvandrere. Denne andel er væsentligt højere i København og Aarhus. Det er således 19 pct.
af de hjemløse borgere i København, der har indvandrerbaggrund, og 8 pct., der er efterkommere af indvandrere, mens de tilsvarende tal i Aarhus er 23 pct. og 19 pct.
Ud over de 6.431 personer, som er danskere, indvandrere eller efterkommere, er der også registreret en gruppe på 519 hjemløse migranter uden fast ophold i landet. På grund af en større
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usikkerhed knyttet til antallet af hjemløse migranter, er denne gruppe ikke medregnet i tallet på
de 6.431 personer. Gruppen af hjemløse migranter uden fast ophold er opgjort særskilt i rapportens kapitel 12.

Faktorer bag hjemløsheden
Der er i kortlægningen spurgt til de væsentligste årsager til hjemløsheden. Der er således
mange forskellige faktorer, der kan lede frem til en hjemløshedssituation, ligesom der ofte vil
være et samspil mellem flere forskellige faktorer. Psykisk sygdom nævnes som en væsentlig
faktor for 41 pct., ligesom også problemer med stofmisbrug eller alkoholmisbrug er væsentlige
faktorer med henholdsvis 33 pct. og 24 pct. De psykosociale risikofaktorer spiller sammen med
den økonomiske situation, hvor økonomiske vanskeligheder nævnes som en væsentlig årsag
for 26 pct. For 22 pct. er mangel på en egnet bolig eller et botilbud en væsentlig årsag, mens
en udsættelse fra boligen har været en væsentlig årsag for 19 pct. Der var 18 pct. der ikke
længere kunne bo hos familie og venner, og blandt de unge mellem 18 og 24 år var det tilfældet
for 38 pct. Endelig nævnes en skilsmisse som en væsentlig årsag for 17 pct. af kvinderne og
12 pct. af mændene.
Der er ved kortlægningen i 2019 registreret i alt 100 hjemløse borgere, der er krigsveteraner,
det vil sige, at de har været udsendt af det danske forsvar eller Beredskabsstyrelsen. Det er
en stigning sammenlignet med den forrige kortlægning, hvor antallet af hjemløse veteraner var
70 personer.

De sociale indsatser
Kortlægningen afdækker også, hvilke sociale og behandlingsmæssige indsatser de hjemløse
borgere modtager, om de har en kommunal handleplan (efter servicelovens § 141), og om de
er skrevet op til egen bolig eller et botilbud.
Der er 23 pct. af de hjemløse borgere, der modtager psykiatrisk behandling, mens 17 pct. er i
stofmisbrugsbehandling, og 8 pct. modtager alkoholbehandling. Der er 29 pct. der har en bostøttemedarbejder, støttekontaktperson eller lignende tilknyttet, mens 24 pct. er opskrevet til
egen bolig og yderligere 5 pct. er skrevet op til et botilbud.
Det er kun 28 pct. af de hjemløse borgere, der er oplyst at have en kommunal handleplan. Der
skal dog tages forbehold for, at der kan være tilfælde, hvor de sociale tilbud, der har foretaget
registreringen, ikke er bekendt med, at borgeren har en handleplan.
Taget i betragtning at en boligløsning og den fornødne sociale støtte er helt afgørende forudsætninger for at komme ud af hjemløsheden, er det en forholdsvis lav andel, der er skrevet op
til en bolig eller et botilbud, ligesom det også er en lav andel, der har en bostøtteperson tilknyttet. Samtidig er det en lav andel, der har en handleplan, som har til formål at skabe sammenhæng i indsatsen og tilvejebringe en løsning for borgeren.
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Konklusion og perspektivering
Kortlægningen i 2019 viser, at omfanget af hjemløshed er stort set uændret sammenlignet med
den forrige kortlægning i 2017, når den almindelige usikkerhed på tallene samt betydningen af
et lille fald i indberetningsgraden ved denne kortlægning tages med i betragtning.
Det uændrede antal dækker dog over indbydes forskydninger mellem forskellige grupper. Mest
bemærkelsesværdigt er det, at antallet af hjemløse unge er faldet, mens antallet af midaldrende og ældre i hjemløshed derimod er steget. Med hensyn til faldet i antallet af hjemløse
unge, er der tale om et brud i forhold til udviklingen gennem de tidligere kortlægninger, hvor
der var en vedvarende stigning i antallet af hjemløse unge. For de midaldrende og ældre fra
50-årsalderen og opefter er der derimod tale om en fortsættelse af en tendens, der er observeret ved de seneste kortlægninger. Afledt af stigningen i antallet af hjemløse midaldrende og
ældre ses der også en stigning i antallet af gadesovere og herbergsbrugere sammenlignet med
den forrige kortlægning, mens der derimod ses et fald i antallet af sofasovere, da en stor del af
de hjemløse unge typisk er sofasovere.
Kortlægningen indeholder ikke en afdækning af de bagvedliggende forhold og faktorer, der kan
have influeret på de observerede mønstre. Det er imidlertid nærliggende, at stigningen i antallet
af hjemløse unge, der er dokumenteret ved de tidligere kortlægninger, har affødt en stigende
opmærksomhed på denne gruppe i en del kommuner, og at faldet i antallet af hjemløse unge
ved denne kortlægning formentlig kan tilskrives, at der i en del kommuner er sat tiltag i gang
for denne gruppe, fx omkring brug af kommunal boliganvisning, adgang til ungdomsboliger og
sociale støtteforanstaltninger til målgruppen af unge i hjemløshed.
De midaldrende og ældre hjemløse borgere har formentlig ikke i samme grad været genstand
for opmærksomheden, og kendetegnende for disse grupper er, at der kan være barrierer for at
skaffe boligløsninger til denne gruppe, fx i form af mangel på 1- og 2-værelseslejligheder med
et tilstrækkeligt lavt huslejeniveau. Samtidig har de midaldrende og ældre hjemløse borgere
ofte komplekse støttebehov med en høj andel med psykiske lidelser og misbrugsproblemer,
og denne gruppe vil derfor typisk også have brug for intensive sociale støtteforanstaltninger.
Der kan også henledes opmærksomhed på forskydningerne mellem byer og landsdele. Der er
således en tendens til et stagnerende eller faldende antal hjemløse i de store byer. Ikke mindst
kan det bemærkes, at den langvarige stigning i hjemløsheden i Aarhus, der er observeret ved
de tidligere kortlægninger, ikke er fortsat ved denne kortlægning, hvor antallet af hjemløse borgere i Aarhus således ligger på cirka samme niveau som ved den forrige kortlægning. Derimod
ses der stigninger i landkommunerne (set under ét) samt lokalt i nogle af de mellemstore byer,
som fx Horsens og Slagelse, hvor en stigende tendens fra den forrige kortlægning er fortsat i
denne kortlægning.
I forbindelse med udviklingen i hjemløsheden i de enkelte kommuner, skal der gøres opmærksom på, at også forhold af ret lokal karakter kan virke ind på hjemløsheden, som fx hvad der
generelt karakteriserer boligsituationen i den enkelte kommune, herunder særligt udbuddet af
lejeboliger med en lav husleje, og hvorvidt den enkelte kommune benytter den kommunale
boliganvisning til at skaffe boliger til hjemløse borgere. Ligeledes spiller også karakteren og
kvaliteten af de sociale støtteforanstaltninger ind, fx hvorvidt specialiserede indsatsmetoder
som Critical Time Intervention (CTI), Intensiv Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT), der er metoder med en dokumenteret effekt, er tilgængelige i den sociale
indsats i den enkelte kommune.
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Side 2

Program i Belgien
Mandag d. 9. september: Brugge
Kl. 8.30
Afgang fra hotellet
Kl. 9.30

Ons Huis St. Anna.
Generel introduktion
Præsentation/rundvisning af bo- og dagtilbud for psykisk handicappede.

Kl. 11.00

Gåtur til næste besøgssted

Kl. 11.30

De Nieuwe Notelaar
Præsentation af tilbud til mennesker med erhvervet hjerneskader.
Besøg på bosted for psykisk handicappede ældre.

Kl. 13.00

Frokost

Kl. 14.30

Ter Potterie
Besøg på plejehjem / botilbud til ældre – inkl. ældre med psykisk handicap.

Kl. 15.30

De Schipjes
Besøg i botilbud

Kl. 16.30

Kaffe og afslutning I tesalonen på Ter Potterie

Kl. 17.00

Bus retur til Ghent
Opfølgning på dagens arrangement.

Kl. 19.00

Middag i Ghent

Tirsdag d. 10. september: Evergem
Kl. 09.15
Afgang fra hotellet
Kl. 10.00

Den Dries, Evergem.
General præsentation af Den Dries
Det formelle grundlag for arbejdet i Den Dries
Den fremtidige planlægning for organisationen Den Dries – 10 år frem.

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.30

Udvalgte emner
Kunstatelier og “arthoteek”
Frivillighed
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Støtte i hjemmet
Digitalisering
Kl. 16.00

Bus til Marriott hotel i Ghent
Opfølgning på dagens arrangement.

Kl. 19.00

Middag i Ghent

Onsdag d. 11. september: Geel og Ghent
Kl. 09.00
Afgang fra hotellet
Kl. 10.00

OPZ Geel
Præsentation af ”Boarder programmet” – historik og aktuel situation.
Oplæg ved og samtale med en pensionær.

Kl. 12.00

Bus fra Geel til Genk

Kl. 13.00

Genk Kommune,
Socialforvaltningen, local service center
Frokost
Besøg hos og introduktion til Portavida – Campus
Besøg på et handicap botilbud

Kl. 16.00

Afgang fra Genk
Opfølgning på dagens arrangement

Kl. 17.00

Ankomst til Hotel Hotel NH Brussels Bloom, Rue Royale 250, 1210 Bruxelles

Kl. 19.00

Middag i Bruxelles

Side 4

Indledning
Præsentation af Belgiens politiske og administrative system
Belgiens forfatningsstruktur genspejles i forvaltningen. Der findes således en tosproget
forbundsforvaltning (nederlandsk/fransk), tre etsprogede fællesskabsforvaltninger og tre
regionale forvaltninger. Disse forvaltninger fungerer uafhængigt af hinanden, idet
forbundsforvaltningen ikke er overordnet de andre.
Belgien er opdelt i ti provinser, der administrativt er underordnet regionerne, samt i 581
kommuner, der står under tilsyn af provinserne og af regionerne.
Regionerne står for økonomi, teknik, miljø og planlægning. Sprogfællesskaberne står for
kulturelle områder som undervisning, forskning og sport. Den føderale regering står for
øvrige opgaver, f.eks. forsvar, udenrigspolitik, pengepolitik og socialpolitik. Selv om landet
er en føderation, fordeles mere end 90 % af de offentlige udgifter centralt.
Det føderale (centrale) plan styres af Belgiens regering og et to-kammerparlament
bestående af repræsentantkammeret og senatet.
Parlament
Repræsentantkammeret er det vigtigste organ, da det står for at støtte (eller vælte) en
regering. Medlemmerne vælges i 11 valgkredse, svarende til provinserne, bortset fra at
Bryssel er slået sammen med en del af provinsen Flamsk Brabant. Der er stemmepligt, og
valg afholdes normalt hvert fjerde år, men kan også holdes ”i utide”.
Repræsentantkammeret er inddelt i to sproggrupper, som dog ikke er inddelt efter
personernes modersmål, men efter deres valgkreds.
Senatet har 60 senatorer fra de kommunale og regionale parlamenter. Deres funktion er
ikke lovgivende, men udelukkende rådgivende. Valg til senatet og repræsentantkammeret
holdes samtidig. Det seneste parlamentsvalg fandt sted den 26. maj 2019. Der er i
øjeblikket ingen regering.
Sprogfællesskaber
 Det flamske fællesskab med hovedsæde i Bruxelles
 Det franske fællesskab med hovedsæde i Bruxelles
 Det tysksprogede fællesskab med hovedsæde i Eupen
Regioner
Belgien er opdelt i tre føderale regioner: Flandern, Vallonien og Bruxelles. De to store
regioner Flandern og Vallonien er hver inddelt i 5 provinser. Hver provins er yderligere
opdelt arrondissementer, som igen er opdelt i kommuner.
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Facilitetskommuner
Der er 581 kommuner i Belgien. Hver kommune har en kommunalbestyrelse, og der
afholdes kommunalvalg hvert sjette år.
Kun selve Bruxelles er officielt tosproget. I de andre regioner findes der et antal
facilitetskommuner med sproglige mindretalsrettigheder. Sproggrænsen mellem fransk og
nederlandsk har historisk været forholdsvis skarp, men i randkommunerne rundt om
Bruxelles er der opstået et fransk mindretal eller flertal på grund af udflytning fra byen.
Der er ca. 11,5 mio. indbyggere i Belgien.

Generelt vedr. Socialudvalgets studietur
Socialudvalget besøgte forskellige handicap- og psykiatritilbud i regionen Flandern. Der
var et par gennemgåede generelle forhold og temaer, som særligt prægede flere af
oplæggene og den samlede oplevelse:
Først og fremmest var det kendetegnende, at det sociale område overordnet set var styret
regionalt, men i praksis varetaget via både offentlige (kommunale), private og frivillige
aktører. – Dette blev meget konkret illustreret ved et besøg på Portevida – Campus i
Gehnk. En Campus under opførelse hvor både offentlige og private instanser med opgaver
indenfor velfærdsområderne kunne etablere sig på samme campus.
Endvidere stod det klart, at frivillighed alle steder fyldte langt mere i opgaveløsningen end
det er tilfældet i Danmark.
Endeligt var flere af de oplæg, udvalget fik, præget af, at der aktuelt pågår en reform af
finansieringsmodellen indenfor handicap- og psykiatriområderne i Flandern. Den nye
model går i korte træk ud på, at borgere kan tildeles et personligt budget – udmålt i ft.
deres vurderede støttebehov. Dette budget kan anvendes til, at borgeren – enten
selvstændigt eller ”ved mellemmand” (ex. firma, advokat, pårørende…) kan købe f.eks. sit
døgn- eller dagtilbud, der hvor vedkommende foretrækker det – ligesom borgeren har
mulighed for selv at sammensætte elementerne i sin samlede støtte.
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Dag 1: Brugge
Dagen startede med besøg hos en privat drevet organisation, Ons Huis. Indledningsvist
blev den igangværende finansieringsreform i Flandern introduceret - og problematiseret
som værende udgiftsdrivende. Herefter blev organisationens konkrete tilbud præsenteret
(se vedlagte pp. s. 9 - 23).
I forlængelse af præsentationerne besøgte udvalget et par tilbud:
Et bosted for psykisk handicappede med tilhørende dagcenter, som også betjener
selvstændigt boende handicappede i nærområdet.
Et center for personer med erhvervet hjerneskade. Centeret varetager en lang række
rehabiliterings- og aktivitetsopgaver i forhold til målgruppen – også et bo/plejehjemstilbud til dels senhjerneskade og dels ældre psykisk udviklingshæmmede hører
under centeret.
Eftermiddagens program omfattede primært et besøg i Ter Potterie, et integreret
kompleks, der rummer Socialforvaltning, Center for asylansøgere og et ældrecenter – for
både ”almindelige” ældre og ældre med udviklingshæmning / psykiske handicaps. Målet
for udvalgets besøg var det relativt nyopførte ældrecenter. Under rundvisningen fik
udvalget præsenteret de hidtidige erfaringer med integrationen af de to målgrupper.
Erfaringerne var positive. Det fungerede fint med at dele fællesarealer (kantine og
opholdsrum) og der var synergier i at tilbyde udgående aktiviteter som udflugter til alle.
Sidst på dagen besøgte udvalget en handicappet borger, der boede i beskyttet bolig i
komplekset De Schipjes tæt ved klosteret og klosterkirken, som udvalget også
ekstraordinært fik adgang til.
Socialudvalgets umiddelbare refleksioner
Modellen med ”personligt budget” kan minde om det vi kender fra BPA-ordningen i
Danmark (Borgerstyret personlig Assistance)
Mangel på handicap- og arbejdsmiljøvenlige faciliteter i de beskyttede boliger
Stor frivillig indsats bl.a. i forhold til aktiviteter for senhjerneskadede – koordineret ved ½
stilling
Godt samarbejde på tværs af ældre og handicap tilbuddene
Ter Potterie kan minde om Marienlund i Silkeborg – dog var faciliteterne til den enkelte
borger mindre / færre m2. En anden forskel var de aflåste døre.
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Ter Potterie

De Schipjes
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Oplæg fra Ons Huis St. Anna

Side 9

Side 10

Side 11

Side 12

Side 13

Side 14

Side 15

Side 16

Side 17

Side 18

Side 19

Side 20

Side 21

Side 22

Side 23

Oplæg fra De Nieuwe Notelaar – De 7 Gaven
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Dag 2: Evergem
Den Dries
Socialudvalget aflagde besøg hos den private institution Den Dries i Evergem, Flandern.
Udvalget fik en introduktion til stedets organisering og tilgang, samt til den ombygningsplan
(Masterplan – se pp. s. 33 - 41), der aktuelt arbejdes med. Herefter besøg på nogle af
dagtilbuddene – inkl. et besøg i kunstatelier og ”Arthotek” (et ”kunstværks bibliotek”) samt et kig
på ”Animals on Wheels” (en om-kørende mini Zoo, der besøger stedet ugentligt).
Organisationen
Den Dries er et tilbud for voksne personer med et handicap. Den Dries understøtter for tiden
omkring 120 personer med intellektuelle handicap. Ud over Den Dries egne tilbud, er der 28 huse
i hele regionen tilknyttet Den Dries.
Den Dries er en privat organisation, der drives af de midler, beboerne får fra staten. Den Dries er
en godkendt serviceudbyder. (Der findes også ikke-godkendte institutioner, som borgerne kan
købe hos).
For to år siden kom der en lovændring i Belgien, der betød, at alle handicappede fik et personligt
budget, de selv kunne råde over. Det betyder, at de selv bestemmer, hvor de vil bo og være. Den
Dries er derfor ikke godkendt til et bestemt antal. Det afhænger af, hvor mange, der vælger at bo
der.
Der er valgt en bestyrelse for en periode på 5 år. De mødes mindst 4 gange om året. Bestyrelsen
rådgiver og støtter ledelsen med henblik på at nå målene og træffe beslutninger samt skitsere
politikken for de kommende år. Bestyrelsen modtager en finansiel rapport med budgetopfølgning
hvert kvartal og foretager om nødvendigt justeringer. Der er en generalforsamling, der godkender
årsregnskab og budgetter.
Tilbuddene
Organisationen tilbyder boophold og bostøtte samt en bred vifte af daglige aktiviteter, lige fra
arbejdsrelaterede studier som gårde, semi-industrielle områder, malingssteder og
butiksprojekter til oplevelser som snoezel og sensopatiske aktiviteter.
Tilgang
En holdning til ubetinget accept og gensidig respekt anses for afgørende i indsatsen. Rådgivere
arbejder med deres hænder, med deres stemme og med deres øjne.
I Den Dries er emancipatorisk (dvs. frisættende) tænkning tolket som:
 ”Vi stræber efter vores kunders bredeste mulige selvbestemmelse på alle områder
 Vi tilbyder maksimale udviklingsmuligheder, baseret på kundernes individuelle
muligheder, talenter, sårbarheder og begrænsninger
 Vi arbejder på fri-sætning af den enkelte person med psykisk handicap for derigennem at
udvikle voksende uafhængighed”
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Relationsarbejdet er centralt sted i Den Dries 'arbejde. Forældre og familier respekteres i deres
position og interesser. Inddragelsen af forældre og familie sker også formelt i brugerrådet.
Plejemodtagerens interesse er altid centralt
Den Dries forsøger at støtte kunderne i strukturering af deres tilværelse ved at give dem
maksimale muligheder for at strukturere deres egne daglige aktiviteter og leveforhold. Borgerne
kan tilpasse sig denne struktur gennem et særskilt leve- og dagsmiljø. Den Dries etablerer
partnerskaber med andre organisationer på forskellige områder mhp. bedst muligt at understøtte
borgerens behov.
Familien og miljøet kan også komme til Den Dries med deres spørgsmål. Den Dries er overbevist
om, at handicappede også har ret til at tage deres liv i egne hænder, så meget som muligt, og at
træffe deres egne valg. Kun på denne måde kan de blive en fuldt udbygget del af samfundet og
leve et liv, der er værdifuldt for dem selv og deres omgivelser.
Den Dries har udviklet et særligt IT-system, der sætter beboerne i stand til selv at vælge den
service, de ønsker. Det gælder også meget plejekrævende beboere.
Der er 185 frivillige i Den Dries – koordineret ved 2 medarbejdere. Der er dels frivillige, der
udelukkende yder service til beboerne på frivillig bases (uden løn), og dels frivillige, der leverer
service (fx nattevagt) mod en mindre betaling – 28 euro per vagt.
Socialudvalget umiddelbare refleksioner

Tankegangen/filosofien bag Den Dries skinner tydeligt igennem.
Man bygger nyt og anderledes. Det har man mulighederne for som selvejende.
Man er god til at åbne op udadtil og inddrage det omkringliggende samfund.
Man lægger vægt på at finde steder og omgivelser, der er rigtige for den enkelte.
Borgeren/beboeren først – så finder man pengene bagefter. Man ser på den enkeltes behov
Der er ikke konkurrence mellem frivillige og ansatte
Der er indgået konkrete aftaler med den enkelte frivillige om opgave, vilkår m.v.
Man bruger ansatte til at servicere frivillige
Vi har i Silkeborg tilsvarende IT-systemer, som vi fik præsenteret.
Mere teknologi i bygningerne
Spændende kombination med gården tæt på boenhederne
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Oplæg fra Den Dries
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Dag 3: Geel og Gehnt
Socialudvalget besøgte Geel for at høre om ”foster care family” systemet (et slags
plejefamilie tilbud til voksne). Der var også mulighed for dialog med en ”pensionær”.
Herefter gik turen til Gehnt, hvor den kommunale socialforvaltning var værter for et besøg
på først Campus PortaVida (et ambitiøst campus projekt for offentlige og private aktører
indenfor velfærdsområdet) og til sidst et besøg hos en privat leverandør / et botilbud for
handicappede.
OPZ Geel

OPZ Geel varetager Geel Kommunes ”Boarder program” / ”Foster Care Family” systemet. OPZ
Geel er en sundhedsinstitution under den flamske regering. I forbindelse med ”bedre
administrativ politik” er OPZ Geel siden 1. januar 2007 blevet omdannet til et eksternt
selvstyrende agentur (EFTA) under den flamske regering. OPZ Geel er en del af området for
velfærd, folkesundhed og familiepolitik. OPZ Geel har egen juridisk selvstyre og egen bestyrelse,
hvor der også sidder repræsentanter fra den flamske regering.
Boarder-program

Geel er en speciel by. I over 700 år har beboerne i Geel accepteret mennesker med psykiske
lidelser, ofte meget alvorlige psykiske lidelser, i deres hjem og ydet omsorg for dem.
Accepten af mentale forskelle er blevet noget af en tradition i Geel. Det er kernen i Boarder
programmet, og nogle observatører tror, det er ansvarlig for systemets succes.
Der er et par vigtige kriterier for at blive en del af Geel programmet. Programmet udvælger ofte
patienter med svær psykisk sygdom eller kognitive handicap, som har svært ved at leve
selvstændigt.
Det er ikke meningen, at det skal være en behandling eller terapi. De handicappede kaldes ikke
patienter, men gæster eller pensionærer. De tager til Geel og slutter sig til en husstand for at dele
et liv med folk, der kan tage sig af dem. I dag er der omkring 250 pensionærer i Geel. I 2003
havde næsten halvdelen af byens 516 pensionærer et kognitiv handicap, og over 20 procent
bærer diagnosen skizofreni eller en andre psykotiske lidelse. Nogle pensionærer har traditionelt
haft andre betingelser såsom indlæringsvanskeligheder eller autisme.
Der er mulige årsager til programmets tilbagegang udover en moderne levevis, der gør det
sværere med pensionærer. Der kan være færre patienter, der har brug for støtte til at leve takket
være forbedret psykiatrisk medicin, som kan bidrage til færre henvisninger til programmet. Der
mangler fortsat finansiering til at dække omkostningerne ved en boarder. Den belgiske regering
betaler 40 euro per Boarder per dag, hvoraf mindre end halvdelen heraf går til foster familien til
at dække leveomkostninger.
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Gehnt kommune
Et besøg på Campus Portavida illustrerede meget konkret de mange aktører på socialområdet i
Belgien. På Campus – der stadigt er under opførelse kan såvel private som offentlige aktører fra
Gehnt kommune vælge at opføre sig en base – det havde bl.a. socialforvaltningen gjort.
Efter besøget på Campus var der besøg hos en af de private leverandører på handicapområdet –
et botilbud hvor der var ved at blive opført mere moderne og tidssvarende boliger til de
handicappede. Der blev her givet en rundvisning i såvel den ældre del af boligerne som de nye
under opførelse. Og der blev orienteret om stedets tilgang til arbejdet med borgerne – herunder
bl.a. overvejelser bag udbredt anvendelse af bæltefiksering. Endeligt blev der orienteret om
tilgangen til samarbejdet med og rekruttering af frivillige.
Socialudvalgets umiddelbare refleksioner:
Campus konceptet – Portavida.
Et bygningskompleks, hvor socialforvaltningen er sammen med en lang række samarbejdspartnere og leverandører
indenfor velfærdsområderne. – Potentiel god ramme for videre udvikling af samarbejds- og
løsningsmodeller.
Institutionsbesøget
Bæltefikseringen gjorde stort indtryk
Et meget mørkt hus – beboerne var inde i deres egen verden
Frivillighed
Brugen af frivillige – facebook, hvor man søgte efter nogen til at bage (og til andre specifikke ”ekstra opgaver”) –
mange reflekterede på det.
Handicapområdet i Silkeborg har svært ved at tiltrække frivillige
Det kan lade sig gøre i Belgien at anvende frivillige på handicapområdet
Organisering af de frivillige er vigtigt
Kan vi prøve noget af omkring anvendelse frivillige?
Frivillighed som et temamøde i udvalget?
Temamøde med personalet om frivillighed?
Det skal ikke være udvalget, der skal bestemme om, hvad der skal ske på frivilligområdet
Udvalget skal have en facilitatorrolle
Udarbejde en frivilligstrategi?
Inddrage gymnasiet o.l.?
De frivillige skal gøre det ekstra, der ikke sker i dag
Der er en frivillighedskoordinator i Kultur og Fritid – kan hun involveres?
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Gehnt

Besøg ved leverandør på handicapområdet
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Besøg ved leverandør på handicapområdet
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