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Høje-Taastrup Kommunes indsats for at nedbringe
antallet af hjemløse
SFI, Statens Forskningsinstitut for Velfærd, har netop udgivet en rapport om hjemløshed i
Danmark. Den viser, at antallet af hjemløse på landsplan og i storbyerne er stigende.
Antallet af hjemløse borgere i uge 6, 2015 er opgjort til 6.138 personer. Det er 318 personer
flere end ved den forrige kortlægning i 2013, svarende til en stigning på 5 pct. Siden 2009,
hvor tallet var på 4.998 personer, er der sket en stigning på 23 pct.
Se SFIs rapport på www.sfi.dk
På trods af stigningen på landsplan er det lykkes Høje-Taastrup Kommune (HTK) at nedbringe
antallet af hjemløse med næsten 40 procent på tre år – fra 63 til 39 hjemløse. Dermed ligger
Høje-Taastrup på niveau med de nordlige forstadskommuner - og langt bedre end de øvrige
forstadskommuner.
I 2009 gik HTK sammen med otte kommuner om en hjemløsestrategi. Det betyder bl.a., at
kommunen har arbejdet med ”housing first”- princippet, som går ud på, at en bolig er en forudsætning for, at den enkelte kan komme videre med sit liv på andre områder som job, uddannelse eller at komme ud af misbrug. Projekt ”Hjemløsestrategi” sluttede i 2013, men Byrådet valgte at videreføre indsatserne og følge effekten tæt for at holde fast i de gode resultater.
Høje-Taastrup Kommunes indsatser:
•

Bygget alternative boliger

o
o

10 boliger til mennesker der har svært ved at bo i en almindelig bolig.
9 ud af 10 bor stadig i deres egen bolig.

•

Ansat såkaldt fremskudte sagsbehandlere
Det er kontaktpersoner, som har et tæt samarbejde med forsorgshjemmene og
dermed kan give hurtig hjælp og understøtte en hurtig og god udskrivning fra forsorgshjemmene.

•

HTK har halveret opholdstiden på forsorgshjemmene fra 148 til 83 dage. Ligeledes
har HTK halveret udgifterne til ophold på forsorgshjem fra 11 mio. kr. til 4-5 mio.
kr. årligt.

•

Lavet bofællesskaber for psykisk sårbare
Hjemløse er forskellige, og HTK har derfor etableret forskellige bofællesskaber for at
kunne imødekomme forskellige behov – bl.a. botrænes unge, så de kan komme videre
i egen bolig

•

Bruger evidensbaseret bostøttemetode - 32 borgere har været igennem, og 26 har
stadig deres bolig. Mange af dem får kun meget lidt støtte i dag

•

HTK har opbygget et tæt samarbejde mellem socialpsykiatrien og boligselskaberne, så
boligselskaberne kan henvende sig, når de oplever en borger, som er i risiko for at miste sin bolig.
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•

Forebygger at borgere sættes ud af deres boliger
o Et af boligselskaberne har ansat en gældsrådgiver, som arbejder i boligområderne – HTK medfinansierer med 150.000 kr. årligt.
o Der er frivillige gældsrådgivere i Café Paraplyen, som HTK også medfinansierer.
o 524 borgere får pt. ekstraordinært huslejetilskud for at undgå udsættelse.

HTK efterlyser fleksible rammer så flere kan hjælpes
HTK efterlyser mere fleksible lovgivningsmæssige rammer til bl.a. huslejetilskud, så kommunerne kan hjælpe flere med at få fast tag over hovedet og samtidig spare skattekroner.
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