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1. Sammenfatning 

Vejle Kommune har en større andel af hjemløse borgere i forhold til gennemsnittet i region 

Syddanmark 

Vejle har sammen med Odense 0,9 hjemløse borgere pr. 1000 indbyggere, og Esbjerg har 1,2 pr. 1000 

indbyggere. Gennemsnittet i region Syddanmark er på 0,7 borgere pr. 1000 indbyggere. 

Vejle Kommune havde 100 hjemløse personer i uge 6 2015, i 2013 var der 64 hjemløse personer, i 2011 var 

der 98 personer og i 2009 var der 97 hjemløse personer. I perioden 2009-2015 har antallet af hjemløse, på 

nær 2013, ligget omkring de 100 borgere. Antallet af hjemløse borgere er opgjort ud fra deres 

”hjemkommune.” Det vil sige, at der også er opgjort borgere, som fx befinder sig på forsorgshjem uden for 

kommunens grænser, men er registreret i Vejle Kommunes folkeregister. 

De optalte 100 borgere i uge 6 er et øjebliksbillede på antallet af hjemløse i Kommunen. For at få antallet af 

hjemløse for hele året anvender SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd en omregningsfaktor på 

2,5. Det betyder, at der skønsmæssigt vil være 250 hjemløse i Vejle Kommune for hele 2015. 

Størstedelen af de hjemløse borgere er misbrugere på kontanthjælp 

56 % af de hjemløse borgere er i aldersgruppen 30-49 år. 21 % er i aldersgruppen 18-24 år.  I alt 33 % er 

under 30 år. 75 % er på kontanthjælp. 60 % har været hjemløse under 1 år. 87 % af de hjemløse borgere har 

et misbrug, og 34 % er psykisk syge misbrugere. 43 % bor hos familie/venner, 26 % bor i natvarmestue, og 

6 % sover på gaden. 

Housing-First er effektiv til at afhjælpe hjemløshed 

Housing First-strategien har vist sig at være effektiv i forhold til at få hjemløse borgere i permanent bolig. 

Denne strategi er en del af den nationale hjemløsestrategi, men er ikke benyttet i Vejle Kommune. Omkring 

90 % af de hjemløse, som har været omfattet af denne strategi, har kunnet fastholde deres boliger. Borgere 

bliver i denne tilgang hurtigst muligt tilbudt en selvstændig bolig i almindeligt byggeri med en fast, 

tidsubegrænset lejekontrakt. For at strategien skal lykkes, skal der samtidig med anvisning af bolig gives 

evidensbaseret bostøtte til borgerne. Dette er dokumenteret af SFI – Det Nationale Forskningscenter for 

Velfærd. 

De evidensbaserede bostøtte-metoder er CTI – Critical Time Intervention, ICM – Intensive Case Management 

og ACT – Assertive Community Treatment. De består af forskellige niveauer for støtte til borgeren. CTI har 

samfundsøkonomisk tjent sig selv hjem efter det første år med gennemsnitligt en gevinst på kr. 106.000 pr. 

borger. ICM antages gennemsnitligt at være samfundsmæssig omkostningsneutral efter det andet år. Der 

foreligger ikke data til at udregne gevinsten ved brug af ACT. 
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Indsatser til hjemløse borgere på landsplan i forhold til indsatser til hjemløse borgere i Vejle Kommune: 

 30 % af hjemløse borgere på landsplan har bostøtte, støtte-/kontaktperson el. lign. mod 19 % af 

vores hjemløse borgere i Vejle Kommune  

 24 % har en kommunal handleplan på landsplan mod 10 % i Vejle Kommune  

 26 % er skrevet op til egen bolig, mens det er 3 % i Vejle Kommune.   

Der foreligger ikke data på, hvad der er de eksakte årsager til tallene for Vejle. Men tallene peger på, at der 

er potentiale i at udbrede Housing First, da kun 3 % er skrevet op til en bolig, at kombinere denne med 

evidensbaseret bostøtte, da kun 19 % har bostøtte, støtte-/kontaktperson el. lign. og at fremme 

helhedsorienteret sagsbehandling, da kun 10 % har en handleplan.  

Mangel på billige boliger til månedligt 3000 kr. og derunder 

Der eksisterer ikke en entydig definition af, hvad en prisbillig bolig er, da borgernes adgang til bolig varierer 

alt efter deres indkomst, mulighed for boligsikring, mulighed for tillæg til kontanthjælp mv. Der er dog 

indikationer på, at der mangler boliger til månedligt 3000 kr. og derunder i kommunen, som blandt andet 

hjemløse borgere på den laveste kontanthjælpssats kan betale. Kommunen gør brug af anvisningsretten til 

almennyttige boliger til flygtninge, men ikke til andre lavindkomstgrupper herunder blandt andet hjemløse 

borgere. 

Virkningsfuld forebyggelse af hjemløshed 

Den primære forebyggelse af hjemløshed for vores borgere består i at sikre, at der er tilstrækkeligt med 

udbud af boliger, som modsvarer borgernes betalingsevne, og at der er adgang til velfærdsstøtteindsatser 

som fx kontanthjælp og boligstøtte. Den sekundære forebyggelse består i at give udsatte hjemløsetruede 

borgere, som stadig bor i egen bolig, evidensbaseret bostøtte og andre sociale støttetiltag, så de kan 

fastholde deres bolig. Den tertiære forebyggelse består i at hurtigt at genhuse borgere, som er blevet 

hjemløse, og at kombinere genhusningen med evidensbaseret bostøtte og anden social støtte. 

Mulige nye indsatser til at forebygge og afhjælpe hjemløshed i Vejle Kommune 

Vejle Kommune driver eller yder økonomisk støtte til forskellige typer af indsatser til hjemløse borgere, som 

består af akutte overnatningsmuligheder, såkaldte ”skæve boliger”, opholdsrum og social- samt 

sundhedsmæssig støtte og rådgivning. Denne analyse viser, at der kan være behov for yderligere indsatser: 

 Housing First kombineret med evidensbaseret bostøtte til både at forebygge og til at afhjælpe 

hjemløshed 

 Adgang til flere boliger til månedligt 3000 kr. og derunder, som borgere på den laveste 

kontanthjælpsydelse kan betale 

 Borger, myndighed og leverandør bør fastholde fokus på den helhedsorienterede sagsbehandling, 

hvor man arbejder ud fra en fælles målsætning om, at borgeren skal integreres i bolig eller skal 

fastholde sin bolig 
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 Kommunen kan gøre brug af den kommunale anvisningsret i det almene boligbyggeri, så den også 

omfatter hjemløse borgere 

 Integrationsindsats med sprogundervisning for vores borgere fra Grønland, da en stor gruppe af 

disse borgere er afskåret for kontakt til arbejdsmarkedet, uddannelse, myndigheder mv. på grund af 

sprogvanskeligheder 

 Der mangler byrum for alkoholikere og hashmisbrugere, som ikke passer ind i miljøet med det 

hårde stofmisbrug Under Højbanen. 
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2. Baggrund 

Borgere i Vejle Kommune kan, som følge af alvorlige personlige, sociale og psykiske problemer, befinde sig i 

en situation, hvor de ikke råder over et opholdssted, som de selv og det omgivende samfund finder 

tilfredsstillende. Disse hjemløse borgere har ofte en meget dårlig økonomi, lavt uddannelsesniveau og ringe 

fremtidsudsigter. De kan have mistet deres plads i det almindelige samfundsliv og hører ikke længere 

hjemme nogle steder i samfundet. 

SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, har 15. september 2015 offentliggjort rapporten 

”Hjemløshed i Danmark 2015 – National kortlægning”. 

Antallet af hjemløse borgere i uge 6, 2015 er opgjort til 6.138 personer i Danmark. Det er 318 personer flere 

end ved den sidste opgørelse i 2013, hvilket svarer til en stigning på 5 procent. Siden 2009 er der i Danmark 

sket en stigning på 23 procent. 

I region Syddanmark er der i alt registreret 819 hjemløse borgere ved kortlægningen i 2015, hvilket er en 

stigning fra 684 personer i 2013. Det højeste antal finder vi i regionens større byer: Odense, Esbjerg og Vejle, 

hvor også den relative andel, set i forhold til indbyggertallet, ligger over gennemsnittet i regionen. Vejle og 

Odense har hver 0,9 hjemløse borgere pr. 1000 indbyggere, mens Esbjerg har 1,2 hjemløse borgere pr. 1000 

indbyggere. Gennemsnittet i regionen er på 0,7 pr. 1000 indbyggere. 

Den nationale kortlægning fra SFI fandt, at en væsentlig årsag til stigningen af hjemløse på nationalt plan 

var mangel på boliger, som hjemløse borgere har råd til. Hovedparten af de hjemløse borgere var 

kontanthjælpsmodtagere. Dette skal ses i sammenhæng med, at der er foretaget omfattende renoveringer i 

det almennyttige boligbyggeri, som finansieres via huslejen og betyder stigende boligudgifter. Ligeledes er 

der færre boliger til rådighed for udsatte borgere, da der i flere boligforeninger stilles krav om, at 

nytilflyttere er i beskæftigelse. Aktuelt mangler flere kommuner billige boliger til det stigende antal 

flygtninge i kommunerne. 

Voksenudvalget i Vejle Kommune har afdækket behovet for forsorgshjem i kommunen og har besluttet, at 

der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med at etablere et forsorgshjem, men at der arbejdes 

videre med samlet indsats over for hjemløse i Vejle Kommune.1 Derfor er der blevet  udarbejdet en analyse, 

som har set på, hvordan man kan forebygge og afhjælpe hjemløshed. Dette  har ledt frem til, at følgende 

spørgsmål  er blevet besvaret, som Voksenudvalget godkendte i et kommissorium:2 

  

                                                                    
1 Besluttet i VU 15.12.2014 
2 Kommissorium godkendt i VU 23.2.2015 
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3. Spørgsmål 

 

1. Hvilken profil har de hjemløse borgere i Vejle Kommune i 2015? 

 

2. Hvilke årsager er der til, at borgerne er hjemløse? 

 

3. Hvad kan der gøres for at afhjælpe disse årsager? 

 

4. Hvilken adgang har borgere i Vejle Kommune til prisbillige boliger? 

 

5. Hvordan kan man forebygge, at borgere bliver hjemløse? 
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4. Fremgangsmåde for analysen 

ad. 1. Hvilken profil har de hjemløse borgere i Vejle Kommune i 2015? 

Spørgsmål 1 er blevet besvaret ved hjælp af hjemløsetællingen, som blev foretaget i uge 6 i Vejle kommune. 

Denne tælling indgår som en del af den nationale hjemløsetælling, som SFI udarbejder for Social- og 

Integrationsministeriet. SFI definerer hjemløse ud fra en række hjemløshedssituationer.3 

Profilen af de hjemløse er blevet foretaget via et personskema, som registrerer de hjemløse på en række 

parametre.4 Denne registrering er foretaget af interessenter, som til daglig beskæftiger sig med eller er tæt 

på hjemløseproblematikken: Café Himmelblå, Værested Huset, Café Parasollen, Kirkens Korshær, Vejle 

Herbergs Venner, Frelsens Hær, Politi, Børnepsykiatrisk afdeling Vejle sygehus, Psykiatrisk afdeling Vejle 

sygehus, Skadestuen Vejle sygehus, Vejle Misbrugscenter herunder § 99 – opsøgende socialt arbejde, Center 

Dag, Dalhuset i Egtved, Pakhuset i Give, Sukkertoppen, Jobcenter Vejle, Velfærdsforvaltningen Myndighed, 

Familieafdeling Myndighed. 

Hver af ovennævnte interessenter har udfyldt registreringsskema for hver enkelt person, som er i en 

hjemløsesituation, og som interessenten har haft kendskab til eller kontakt til i uge 6 i 2015. For at 

kontrollere for dobbelttællinger afholdt interessenterne et koordinerende møde, hvor de gennemgik 

personskemaerne. Ligeledes har SFI foretaget en kontrol af dobbelttællinger ved hjælp af CPR-numre eller 

initialer påført skemaerne. 

SFI har lavet en særkørsel på tallene for Vejle Kommune, og data er kvalitetssikret af SFI inden udlevering til 

Velfærdsstaben. 

ad. 2. Hvilke årsager er der til, at borgerne er hjemløse? 

Spørgsmål 2 besvares ligeledes via tællingen, hvor SFI har udarbejdet en rapport, som har analyseret 

årsager til hjemløshed. Og der er desuden blevet gennemført interviews med interessenter, som er tæt på 

hjemløseproblematikken5:  

 

 

 

 

                                                                    
3 Se bilag 1 for definition 
4 Se bilag 2 for skema 
5 Se bilag 3 og 4 for interviewguides 
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TABEL 1 INTERVIEWS MED INTERESSENTER 

INTERESSENTER 
ANTAL 

PERSONER ENKELTINTERVIEW GRUPPEINTERVIEW 

Hjemløse borgere 4 4  

Leder og souschef i Café 
Parasollen, KFUMs Sociale 
Arbejde i Danmark 

2  1 

Leder og medarbejdere i 
hjemløseprojektet Kvisten, 
Kirkens Korshær 

3  1 

Socialsygeplejerske og 
gadeplansarbejder fra Vejle 
Misbrugscenter 

2  1 

Medarbejdere og leder i 
Modtagelses- og Ydelsescenter i 
Jobcenter Vejle, som bevilger 
kontanthjælp/uddannelseshjælp, 
hjælp til husleje og indskudslån 
til bolig til målgruppen 

3  1 

Beskæftigelsesrådgivere og 
mentorer fra Unge på vej og 
Vejen til Job i Jobcenter Vejle 

4  1 

Medarbejdere i Center Dag, som 
arbejder opsøgende eller giver 
bostøtte til målgruppen 

2   1 

Medarbejder i Socialpsykiatrisk 
Team – Myndighed, som har 
kontakt til hjemløse borgere 
uden for kommunen på 
forsorgshjem 

1 1  

 

Der er gennemført i alt fem enkeltinterviews og seks gruppeinterviews. I alt 21 personer er blevet 

interviewet. 

Det er blevet bestræbt at udvælge interessenter, som et tættest på hjemløseproblematikken, da vi har 

antaget, at disse ville have gode forudsætninger for at belyse undersøgelsens spørgsmål.  

Det har vist sig vanskeligt at få kontakt til hjemløse borgere. Vi har forsøgt at få kontakt gennem borgernes 

støtte-/kontaktpersoner og det opsøgende arbejde, men borgerne har, trods lovning på anonymitet, været 

skeptiske eller har ikke kunnet overskue det. Det er dog lykkedes at få interviewet fire borgere, som alle har 

været både åbne og imødekommende i dialogen, og som hver især har villet stå frem ved navns nævnelse.  
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To af de fire borgere har i tidligere perioder i deres liv været hjemløse i Vejle Kommune. Én er blevet hjemløs 

efter at være flyttet til byen i år, og én er netop blevet hjemløs. 

Tre af de interviewede borgere er i aldersgruppen 30-49 år.  Én borger er i aldersgruppen under 30 år. To 

borgere modtager førtidspension.  Én borger har fået frataget sine sygedagpenge, fordi vedkommende ikke 

mødte til aktivering og har pt. ikke noget indkomstgrundlag, men vil søge kontanthjælp. Én borger får 

kontanthjælp. Tre af borgerne er eller har været i et misbrug, og en borger har en psykiatrisk diagnose.  

Der er ligeledes blevet udvalgt kommunal myndighed og kommunal leverandør samt frivillige 

organisationer til interviews. Vi har antaget, at disse interessenter ville have forskellige perspektiver i 

forhold til hjemløseproblematikken, så vi har kunnet indfange den kompleksitet, der er i problemet. Vi har i 

bearbejdningen af data været specielt opmærksomme på problemer og løsninger, som er rejst på tværs af de 

forskellige interessenter. 

ad. 3. Hvad kan der gøres for at afhjælpe disse årsager? 

Spørgsmål 3 er blevet belyst via kvalitative interviews med ovennævnte interessenter og rapporten fra SFI 

til at specificere, hvad man kan gøre for at afhjælpe hjemløshed i Vejle Kommune. 

ad. 4. Hvilken adgang har borgere i Vejle Kommune til prisbillige boliger? 

Spørgsmål 4 er blevet besvaret via indhentning af oplysninger fra Jobcenter Vejle og Boliv Vejle samt via 

interviews. Opgørelsen af boligerne er foretaget via danmarkbolig.dk for de almene boliger og 

boligportalen.dk for de private lejeboliger.  

ad. 5. Hvordan kan man forebygge, at borgere bliver hjemløse? 

Spørgsmål 5 er belyst via aktuel dansk litteratur6 på området og via interviews med ovennævnte 

interessenter. 

 

                                                                    
6 Se referencer i kapitel 6 
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5. Analyse 

5.1. HVILKEN PROFIL HAR DE HJEMLØSE BORGERE I VEJLE KOMMUNE I 2015? 

Vejle Kommune havde 100 hjemløse personer i uge 6 2015,  i 2013 var der 64 hjemløse personer, der var 98 

hjemløse personer i 2011, og i 2009 var der 97 hjemløse personer. Så i forhold til 2013 har der været en 

stigning på 36 personer, en stigning på 2 personer i forhold til 2011 og en stigning på 3 personer i forhold til 

2009. Antallet af hjemløse borgere er opgjort ud fra deres ”hjemkommune”. Det vil sige, at der også er 

opgjort borgere, som fx befinder sig på forsorgshjem uden for kommunens grænser, men er registreret i 

Vejle Kommunes folkeregister. 

De nævnte optalte 100 borgere i uge 6 er et øjebliksbillede på antallet af hjemløse i Kommunen. For at få 

antallet af hjemløs for hele året, anvender SFI en omregningsfaktor på 2,5. Det vil sige, at der skønsmæssigt 

vil være 250 hjemløse i Vejle Kommune for hele 2015. 

TABEL 2 HJEMLØSE BORGERE FORDELT EFTER HJEMLØSHEDSSITUATION 

HJEMLØSHEDSSITUATION PROCENT 

Familie/venner 43 % 

Natvarmestue 26 % 

Herberg 9 % 

Gaden 6 % 

Andet  5 % 

Udslusning 4 % 

Hospital 3 % 

Hotel 1 % 

Kriminalforsorgen 1 % 

Uoplyst 3 % 

I alt 100 % 

Kilde: SFI 

43 % af de hjemløse borgere bor hos familie/venner, og 26 % bor på natvarmestue. 9 % bor på herberg og 6 

% sover på gaden. En stor andel af de hjemløse borgere bor hos familie/venner – såkaldte ”sofa-surfere.” Det 

er en almindelig praksis i hjemløse-miljøet, at når en borger har fået en bolig, så anvender andre borgere 

boligen som opholds- og overnatningssted. 
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TABEL 3 HJEMLØSE BORGERE FORDELT EFTER KØN 

KØN PROCENT 

Mand 83 % 

Kvinde 17 % 

I alt 100 % 

Kilde: SFI 

83 % af de hjemløse borgere er mænd, og 17 % er kvinder. 

TABEL 4 HJEMLØSE BORGERE FORDELT EFTER ALDER 

ALDER PROCENT 

18-24 21 % 

25-29 12 % 

30-39 28 % 

40-49 28 % 

50-59 10 % 

60 år og derover 1 % 

I alt 100 % 

Kilde: SFI 

56 % af de hjemløse borgere er i aldersgruppen 30-49 år. 21 % er i aldersgruppen 18-24 år. 33 % er under 

30 år. 

TABEL 5 HJEMLØSE BORGERE FORDELT EFTER INDKOMSTGRUNDLAG7 

INDKOMST PROCENT 

Kontanthjælp 75 % 

Førtidspension 14 % 

SU 4 % 

Dagpenge 3 % 

Andet  3 % 

Løn 1 % 

Folkepension 1 % 

Ingen indtægt 1 % 

Kilde: SFI 

TØRSTEDELEN AF BORGERNE ER PÅ KONTANTHJÆLP. 

                                                                    
7 Afkrydses i flere kategorier 
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75 % af borgerne er på kontanthjælp, 14 % på førtidspension, 4 % på SU, 3 % på dagpenge, 3 % på ”andet”, 1 

% får løn, 1 % får folkepension og 1 % har ingen indtægt. 

TABEL 6 HJEMLØSE BORGERE FORDELT EFTER VARIGHED AF HJEMLØSHED 

VARIGHED PROCENT 

0-3 måneder 17 % 

4-11 måneder 43 % 

1-2 år 18 % 

Mere end 2 år 23 % 

I alt 100 % 

Kilde: SFI 

60 % AF BORGERNE HAR VÆRET HJEMLØSE UNDER 1 ÅR 
60 % af borgerne har været hjemløse under 1 år. 18 % har været hjemløse mellem 1 og 2 år, og 23 % har 

været hjemløse i mere end 2 år. 

TABEL 7 HJEMLØSE BORGERE FORDELT EFTER SYGDOM/MISBRUG8 

SYGDOM/MISBRUG PROCENT 

Psykisk sygdom 33 % 

Fysisk sygdom 22 % 

Alkohol 62 % 

Hash/khat 55 % 

Narkotika 39 % 

Medicin 17 % 

Misbrug i alt 87 % 

Psykisk syge misbrugere 34 % 

Kilde: SFI 

87 % har et misbrug. 34 % er psykiske syge misbrugere. 33 % har psykisk sygdom, og 22 % har fysisk 

sygdom. 

 

 

 

 

                                                                    
8 Afkrydses i flere kategorier 
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5.2. HVILKE ÅRSAGER ER DER TIL, AT BORGERNE ER HJEMLØSE? 

TABEL 8 ÅRSAGER TIL HJEMLØSHED9 

ÅRSAGER PROCENT 

Økonomiske vanskeligheder 49 % 

Alkoholmisbrug 46 % 

Stofmisbrug 46 % 

Psykisk sygdom 24 % 

Skilsmisse 18 % 

Gæld til private 17 % 

Udsættelse fra bolig 17 % 

Kunne ikke længere bo hos familie/venner 13 % 

Gæld til det offentlige 12 % 

Nervøsitet ved at bo alene 9 % 

Løsladt fra fængsel 8 % 

Mangel på egnet bolig el. lign. botilbud 7 % 

Fysisk sygdom/somatisk sygdom 2 % 

Udskrevet fra hospital 2 % 

Ludomani 0 % 

Kilde: SFI 

Tabel 8 viser, at der kan være mange kombinerede årsager til, at borgere er hjemløse. 49 % har økonomiske 

problemer som årsag til hjemløshed, 46 % har stofmisbrug, og 46 % har alkoholmisbrug som årsag. 24 % 

har psykisk sygdom som årsag. 

De interviewede hjemløse borgere fortæller om problemer med misbrug og om problemer med fysisk samt 

psykisk sygdom. En borger fortæller, at det i forbindelse med vedkommendes udskrivelse fra psykiatrisk 

afdeling i Kolding aftales, at der ville blive arbejdet på snarest muligt at finde en bolig til ham, og at han i den 

periode skal have registreret sin postadresse hos sin mor. Idet moderen bor i Vejle Kommune, og borgeren 

derfor får postadresse i Vejle, vurderer Vejle Kommune, modsat Kolding Kommune, at han har en bolig hos 

sin mor, om end han slet ikke kan bo sammen med hende.  Han passer derfor kun hus for moderen i hendes 

fravær, og opholder sig ellers uden for indtil oktober måned, hvor det bliver for koldt, hvorefter han 

overnatter på herberget.  

En anden borger er udskrevet fra sygehus og er blevet smidt ud af sin lejlighed. Han oplyser, at han ikke må 

opholde sig på natherberget, idet han er i medicinsk behandling for stafylokokker, og derfor intet sted har at 

gå hen p.t.  

                                                                    
9 Afkrydses i flere kategorier 



ANALYSE 

Side 13 

En tredje borger er løsladt fra fængslet og har oplevet, at der har været vanskeligt at få adgang til en bolig. 

Borgeren vurderer, at en bolig er en vigtig forudsætning for ikke at falde tilbage i misbrug.   

Den fjerde har lejet en kolonihavegrund og har købt sig en brugt campingvogn. Vedkommende har tidligere 

boet hos et familiemedlem. 

Oplevelsen hos de fire interviewede borgere er, at de ikke har fået den nødvendige hjælp i forhold til deres 

sociale situation. De har svært ved at overskue det offentlige system, og det har været uklart for dem, hvor 

de kunne søge hjælp. 

I interviewene med de fagprofessionelle går det igen, at en stor andel af de hjemløse kommer fra brudte 

eller udsatte familier med misbrug af fysisk og psykisk karakter samt misbrug af rusmidler. Borgerne har 

ikke hjemmefra haft forbilleder, der kunne lære dem at begå sig i en voksentilværelse med styring af 

økonomi, løsning af konflikter, indgåelse af varige relationer, håndtering af alkohol mv. De har manglet 

stabile voksenrelationer. Mange af de hjemløse borgere mangler basale redskaber til at klare voksenlivet, og 

de bærer på en social arv, som gør dem ekstra udsatte og sårbare.  

Der nævnes i denne sammenhæng også unge borgere, som, når de er fyldt 18 år og er blevet myndige, skal 

håndtere voksentilværelsen med styring af økonomi, kontakt til offentlige instanser, gennemførelse af 

uddannelse mv. Omverdenen forventer, at de unge kan håndtere denne overgang fra barn/ung til voksen. De 

fagprofessionelle ser dog flere unge mennesker, som ikke magter overgangen til voksentilværelsen. De 

mangler støtte til at kunne begå sig i dagligdagen. Denne gruppe kommer ikke kun fra udsatte familier, men 

også fra familier, hvor der ikke er en sag hos kommunen, og som tilsyneladende er velfungerende.   

Hjemløse borgere kan have svært ved at møde op til aftaler fx hos deres sagsbehandler i kommunen, og det 

kan betyde, at de blive sanktioneret på deres kontanthjælpsydelse, hvilket forstærker deres økonomiske 

problemer. De fagprofessionelle beskriver de hjemløse borgere som personer, der har svært ved at overskue 

deres situation, har svært ved at forstå systemerne, som skal være med til at hjælpe dem, og mange er flove 

over deres situation – det er ydmygende at leve på kanten af samfundet, ikke at kunne leve op til 

forældrenes og omverdens forventninger, ikke at kunne klare sig selv. Derfor er der også borgere, for hvem 

det er pinligt at skulle henvende sig til andre for at få hjælp. 

Hjemløse borgere beskrives også som en gruppe, der kan være vanskelig at få kontakt med. De kan være sky 

over for andre mennesker, kan have angst og andre psykiske problemer, som gør det vanskeligt at indgå i 

sociale relationer. Det kan være borgere, som er svære at komme ind på. Det kan tage tid at opbygge en 

relation til disse borgere, da mange af dem tidligere har oplevet svigt og brudte relationer. Derfor bruger det 

opsøgende sociale arbejde også megen tid til at komme i kontakt til borgerne, tid til at opbygge relationer, 

som vil gøre det muligt at støtte og vejlede borgerne. 

Som det fremgår af tabel 8, udgør økonomiske vanskeligheder sammen med misbrugsproblemer de 

hyppigste årsager til hjemløshed. Mange borgere mangler penge til at betale husleje, da de samtidig også 

skal bruge penge til at finansiere deres misbrug og kan have gæld som følge af deres misbrug. Af 

interviewene fremgår det, at mange af disse borgere ikke har en budgetkonto i deres bank eller en 

betalingsserviceaftale, og de formår ikke selv at lægge penge til side til deres husleje.  
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En særskilt gruppe, der nævnes i interviewene, er vores borgere fra Grønland. Det er en gruppe, hvoraf flere 

ikke kan forstå og tale dansk, og som derfor har store udfordringer i forhold til kommunikationen med 

myndigheder, muligheder for at få et arbejde eller tage en uddannelse. Det er en gruppe af vores borgere, 

som kan have meget med i bagagen fra deres opvækst, og som ud over sociale, økonomiske og psykologiske 

problemer også kan opleve sprogbarrierer i deres hverdag. 

De fagprofessionelle fortæller også, at der hos hjemløse borgere, som får en bolig, kan være problemer med 

integrationen i denne bolig. Borgerne kan være angste og være bange for at bo alene. Der er borgere, som 

kan føle sig meget ensomme i deres nye bolig, og som ikke magter at opsøge og etablere nye netværk, men 

søger tilbage til deres gamle misbrugsmiljø. Ensomhedsfølelsen kan være en væsentlig faktor for, at 

borgeren opgiver sin bolig. Der er borgere, som når de har fået en bolig, bliver opsøgt at deres 

misbrugsnetværk for at låne sofaen til at overnatte. Der er en forventning om i miljøet, at man kan låne 

sofaer hos hinanden. Borgeren magter ikke dette og opgiver boligen. Ligeledes er der borgere, som er bange 

for at blive opsøgt af pushere på deres nye adresse og derfor ikke tør opholde sig i boligen. 

5.3. HVAD KAN DER GØRES FOR AT AFHJÆLPE DISSE ÅRSAGER? 

I det følgende præsenteres først indsatser til hjemløse, som Vejle Kommune selv driver eller yder økonomisk 

støtte til. Dernæst præsenteres mulige nye indsatser, som kan supplere de eksisterende indsatser i 

Kommunen, og som eventuelt kan indgå i en hjemløsestrategi. 

5.3.1. Eksisterende indsatser til hjemløse borgere i Vejle Kommune10 

Akutovernatning og ”skæve boliger”: 

 Natherberget har til formål at tilbyde og yde hjælp til hjemløse og andre udsatte. Natherberget har 

åbent fra 19.00 om aftenen til kl. 8.00 om morgenen, så hjemløse kan få en seng at sove i. Det er en 

frivillig organisation, som hvert år får tilskud fra § 18-puljen til drift og aflønning af en medarbejder 

 Ungepensionat er til unge mellem 18 og 30 år, som har behov for et midlertidigt opholdssted. Den 

unge har f.eks. ikke et sted at bo eller har en bolig, men kan ikke gøre den til sit hjem. 

Ungepensionatet skal bidrage til at stabilisere den unges situation og forbedre den unges mulighed 

for at klare sig i / få egen bolig. Der arbejdes som udgangspunkt i et tidsperspektiv af max. ca. 3 

måneders varighed, så tilbuddet ikke får karakter af ungdomsbolig 

 Hyttebyen er boliger for hjemløse, som ikke trives i eksisterende boformer og/ eller har et alkohol- 

og blandingsmisbrug. Hyttebyen drives af en almen boligforening 

 Unge på vej er et tilbud i Jobcenter Vejle for unge i alderen 18-30 år. Projektet er til målgruppen af 

aktivitetsparate unge med væsentlige sociale problemstillinger. Der er snitflader og samarbejde til 

servicelovens myndighedsområde. Projektet råder over 18 værelser/mindre lejligheder til de unge, 

der i en periode har brug for støtte, det kaldes Aktiv Bo. Endvidere er der i projektet tilknyttet 7 

Mentorer som støtter de aktivitetsparate unge. 

                                                                    
10 Analysen har jf. kommissorium ikke skullet vurdere, hvorvidt eksisterende indsatser har effekt over for 
hjemløse borgere 
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Opsøgende arbejde og bostøtte: 

 Opsøgende arbejde (§ 99) i Center Dag og Vejle Misbrugscenter henvender sig til de mest udsatte 

og isolerede borgere, som almindeligvis ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af, de allerede 

eksisterende tilbud, og som ikke har kontakt med de sociale myndigheder 

 Kvisten, det opsøgende arbejde hos Kirkens Korshær, har til formål at gøre en individuel indsats for 

alle hjemløse og borgere, der er truet af hjemløshed i Vejle Kommune, så de pågældende kan opnå 

en værdig tilværelse og stabile boligforhold ved at skabe kontakt, opnå tillid og yde støtte i 

dagligdagen 

 Social sygeplejersken er et projekt hos Vejle Misbrugscenter, som skal hjælpe til at sikre de socialt 

udsatte nemmere adgang til sundhedssystemet, motivere borgere med misbrug til at søge 

behandling og registrere de udsattes sundhedstilstand i Vejle kommune 

 Den opsøgende sygepleje hos Center Dag er for de mest sårbare og udsatte grupper på psykiatri-, 

misbrugs- og handicapområdet. Den sundhedsfremmende indsats har til formål at sikre, at der 

tages hånd om de oversete somatiske lidelser, som de mest udsatte og sårbare grupper i Vejle 

Kommune ofte lider af 

 Bostøtte (§ 85) i Center Dag og Center Vejle yder støtte i dagligdagen til blandt andet 

hjemløsetruede borgere. 

Opholdssteder: 

 Café Parasollen hos KFUM’s Sociale Arbejde giver blandt andet hjemløse borgere social støtte, 

samvær og muligheden for et måltid mad 

 Under Højbanen er et socialt frirum, hvis mål er at integrere udsatte borgere i byrummet, uden at 

blive udstillet, samtidig med at borgere kan færdes trygt i Vestergade 

 Kirkens Korshærs varmestue giver blandt andet hjemløse borgere social støtte, samvær og 

muligheden for et måltid mad 

 Aktivitets- og samværstilbuddene Huset i Vejle, Himmelblå i Vejle, Pakhuset i Give og 

Dalhuset i Egtved giver blandt andet hjemløse borgere social støtte, samvær og muligheden for et 

måltid mad. 

Politik, strategi, udsatte: 

 Udsatterådet skal være de udsatte gruppers talerør i forhold til blandt andet de kommunale 

indsatser på området og skal forstærke det fælles ansvar for de svageste i Vejle kommune 

 Udsattestrategien har som formål, at de mest udsatte borgere oplever at blive inkluderet og 

forstået, og at de borgere, der risikerer at blive udsatte, får den rigtige hjælp. Desuden at styrke 

samarbejdet mellem udsatte borgere og borgere, der risikerer at blive udsatte og de medarbejdere 

og samarbejdspartnere, der i dagligdagen møder dem  

 BoLiv Vejle er et projekt, hvor man nytænker samarbejdet mellem boligselskaberne og Vejle 

Kommune for at forbedre den boligpolitiske og boligsociale indsats. 
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5.3.2. Mulige nye indsatser til hjemløse borgere i Vejle Kommune 

I perioden 2009-2013 arbejdede udvalgte kommuner i Danmark med en hjemløse-strategi, som viste sig at 

være effektiv i forhold til at få hjemløse borgere i egen bolig og til at fastholde hjemløse borgere i deres egen 

bolig: 9 ud af 10 borgere blev fastholdt i egen bolig. I alt over 1000 borgere blev hjulpet i hjemløsestrategien.  

Strategien er baseret på ”Housing First”, som antager, at en stabil boligsituation for borgeren er 

forudsætningen for at kunne arbejde med borgerens øvrige problemer: misbrug, psykisk sygdom, 

manglende netværk mv.11 

I Housing First er målet hurtigst muligt at tilbyde hjemløse borgere en selvstændig bolig i almindeligt 

byggeri med en fast, tidsubegrænset lejekontrakt.  

Det er ikke muligt at forudsige, hvilke borgere der vil profitere af Housing First. Fra det danske forsøg har 

det vist sig, at selv borgere med komplekse og tunge problemstillinger har kunnet fastholde deres bolig. 

Afgørende er dog, at borgerne får bostøtte, som matcher omfanget af deres problemer. Tre bostøttemetoder 

har vist sig at kunne gøre en forskel for borgerne: 

 ACT – Assertive Community Treatment, som er en indsats af et tværfagligt udgående team, der 

rummer fx socialarbejdere, medarbejdere der giver støtte i hverdagen, sygeplejersker, psykiatere, 

misbrugsbehandlere, medarbejdere med administrativ kompetence, osv. Den henvender sig til 

borgere, der har de mest langvarige og intensive støttebehov og kun i meget begrænset omfang kan 

benytte støtteindsatser fra det sociale system 

 ICM – Intensive Case Management, som er en indsats med en case-manager, der yder social og 

praktisk støtte i hverdagen og fungerer som tovholder for andre indsatser. Den henvender sig til en 

mellemgruppe med langvarige støttebehov, men som i nogen grad kan benytte eksisterende tilbud 

 CTI – Critical Time Intervention, som er en tidsbegrænset case management på ni måneder, som 

yder praktisk og social støtte og er tovholder for andre støtte indsatser. Denne metode henvender 

sig til borgere, der i betydelig grad kan benytte det eksisterende støttesystem, og som primært har 

brug for støtte i en kortere overgangsperiode. 

I den nationale hjemløsestrategi i perioden 2009-2013 var bostøttemetoderne CTI og ICM de hyppigst 

benyttede af kommunerne, mens landets to største kommuner København og Aarhus også afprøvede ACT 

(Rambøll, SFI 2013) 

Samfundsøkonomisk analyse viser, at CTI har tjent sig selv hjem det første år efter indsatsen er begyndt. 

Gevinsten er på kr. 106.000 pr. borger det første år. Størstedelen af den samlede gevinst tilfalder staten i 

form af reducerede udgifter til kriminalitet, psykiatri/sundhed og lavere refusion til kommunale indsatser. 

For kommunen er gevinsten pr. borger mellem kr. 19.000 og kr. 35.000 det første år, alt efter om metoden 

gennemføres som § 110-boform eller som § 85-bostøtte, da reglerne for refusion er forskellige. ICM har et 

negativt resultat på kr. 34.500 pr. borger efter det første år, da det er en dyrere metode end CTI. Det antages 

                                                                    
11 Se også Forsorgshjemsanalyse, Vejle Kommune 2014. 
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dog, at metoden er omkostningsneutral for samfundet det andet år efter indsatsen er begyndt. Det vil dog 

tage mere end to år for kommunen at gøre denne indsats omkostningsneutral. Det har ikke været muligt at 

udarbejde en samfundsøkonomisk analyse af ACT-metoden, da datagrundlaget er mangelfuldt (Rambøll og 

SFI 2013b). 

I Vejle Kommune er bostøtten, ligesom de ovennævnte evidensbaserede bostøttemetoder, opdelt i tre 

niveauer alt efter borgerens behov: moderat støtte, omfattende støtte og massiv støtte. Der er udarbejdet 

kvalitetsstandard og indsatskataloger for de tre niveauer af støtte på Voksen-Handicap, mens Social & 

Psykiatri er ved at få det udarbejdet.  

Vejle Kommune benytter sig ikke af de evidensbaserede bostøttemetoder: CTI, ICM og ACT i kombination 

med Housing First for at forebygge og afhjælpe hjemløshed. Center Dag deltager dog i et forsøg under 

Socialstyrelsen, hvor CTI anvendes i forhold til borgere, der flytter fra botilbud eller kommer fra indlæggelse 

til egen bolig.  

 

Housing First-strategien forudsætter, at kommunen har en palette af forskellige boligtyper til rådighed: 

almennyttige boliger, kategoriboliger (boliger målrettet en bestemt målgruppe) som fx natherberg, 

hyttebyen, ungepensionat. Der vil være borgere, som ikke kan indpasses i en almindelig bolig, så derfor vil 

der også være behov for ”skæve boliger”, men Housing First anbefaler, at hjemløse borgere i første omgang 

bliver tilbudt almindelige boliger, da der ikke på sammen måde her vil være en smitteeffekt i form af fx 

misbrug, voldelig adfærd, som kan forekomme i kategoriboliger (Rambøll og SFI 2013). 

 

TABEL 9 HJEMLØSE BORGERE FORDELT EFTER HVILKE INDSATSER DE MODTAGER I VEJLE 
KOMMUNE12 

INDSATSER PROCENT 

Bostøtte, støtte-/kontaktperson el. lign. 19 % 

Handleplan hos kommunen 10 % 

Opskrevet til egen bolig 3 % 

Opskrevet til § 107/108 boform, særbolig el. lign. 3 % 

Kilde: SFI 

Sammenligner vi tallene i tabel 9 med landstallene, har 30 % af hjemløse borgere på landsplan bostøtte, 

støtte-/kontaktperson el. lign. mod 19 % i Vejle Kommune. 24 % har en kommunal handleplan mod 10 % i 

Vejle, og 26 % er skrevet op til egen bolig, mens det er 3 % i Vejle Kommune (SFI 2015b, s. 159).  Vi har ikke 

data for, hvad der er de specifikke årsager til tallene for Vejle, men de indikerer, at der er potentiale i at 

anvende Housing First, da kun 3 % er skrevet op til en bolig, at kombinere denne med evidensbaseret 

bostøtte da kun 19 % har bostøtte, støtte-/kontaktperson el. lign. som strategi til at forebygge og afhjælpe 

                                                                    
12 Afkrydses i flere kategorier 
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hjemløshed i Vejle Kommune. Ligeledes er det et fåtal, som har en handleplan hos os, hvilket kan indikere 

behovet for at styrke den helhedsorienterede systematiske indsats for denne borgergruppe. 

Det skal dog bemærkes, at 75 % af borgerne er på kontanthjælp, og derfor vil de også have en 

beskæftigelsesrettet indsats og en handleplan. Ovennævnte data er fra den nationale hjemløsetælling, som 

er foretaget af SFI. Data er baseret på et registreringsskema, som den hjemløse borger har udfyldt i 

samarbejde med den person, som har opsøgt den hjemløse, eller også har den opsøgende person udfyldt 

skemaet på vegne af den hjemløse. Så data er oplevelser og vurderinger fra hjemløse borgere og opsøgende 

personer og ikke dokumentation fra sagssystemet. 

Borgerne fortæller i interviewene, at det er afgørende for dem at få en bolig som deres base i forhold til fx at 

kunne passe deres misbrugsbehandling. Det er ligeledes afgørende, at de har en mentor eller støtte-

/kontaktperson, som kan hjælpe dem i hverdagen med struktur, at få styr på økonomien og hjælpe dem med 

at navigere rundt i det offentlige system.  

Som tidligere nævnt udgør grønlændere en gruppe af hjemløse med specifikke problemer i forhold til at 

læse og forstå dansk. Denne gruppe har behov for støtte til at kommunikere med myndigheder, 

boligselskaber, uddannelsessteder, arbejdspladser mv., og de har behov for intensiv sprogundervisning. Fx 

har Aalborg Kommune inkluderet deres borgere fra Grønland i deres integrationsprogram sammen med 

kommunens flygtninge. 

Interviewene afdækker, at det er vigtigt at fastholde og have fokus på den helhedsorienterede 

sagsbehandling, hvor Ydelsescenter, beskæftigelsesrådgiver, Socialpsykiatrisk Team i Myndighed, bostøtten i 

Center Dag og Center Vejle, gadeplansarbejdet, de frivillige organisationer mv. i fællesskab arbejder sammen 

med borgeren om at få og fastholde bolig samt at arbejde med en social indsats, som kan påvirke årsagerne 

til borgerens hjemløshed og dermed afhjælpe og forebygge, at borgerne bliver hjemløse. Det er vigtigt, at der 

mellem instanserne arbejdes ud fra fælles mål, og at indsatserne koordineres i forhold til at nå disse mål. 

Myndighed i Jobcenter Vejle og myndighed i Velfærd er pt. optaget af, hvordan de kan styrke samarbejdet. 

Der er dog interessenter, som vurderer, at man skal blive bedre til at tale sammen mellem myndighed, 

leverandører og borgere. 

Det fremhæves endvidere, at det er vigtigt, at der fortsat er mulighed for at tilbyde borgerne at administrere 

deres kontant- eller uddannelseshjælp, så en vis del af denne ydelse på forhånd er trukket til betaling af 

husleje og forbrugsudgifter. 

Voksenudvalget har besluttet ikke at gå videre med at etablere forsorgshjem i kommunen. Forsorgshjem er 

en boligform, hvor der kan florere alkohol- og stofmisbrug hos beboerne. Fagprofessionelle nævner i 

interviewene, at der er eksempler på, at ikke-misbrugere bliver en del af et miljø med misbrug, hvor de 

begynder at misbruge for at være en del af fællesskabet på forsorgshjemmet. Litteraturen har 

dokumenteret, at det sociale miljø på forsorgshjem kan udgøre en risiko for hjemløse og betyde, at de 

genoptager et eventuelt misbrug (SFI 2011). Denne smitte-effekt er uheldig, og viser vigtigheden af at kunne 

tilbyde borgerne alternativer til forsorgshjem. 
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Interviewene viser, at der mangler forskellige byrum til forskellige grupper af udsatte borgere i Vejle by. I 

byrummet Under Højbanen samles de hårde stofmisbrugere, og gruppen af alkoholikere og hashmisbrugere 

passer ikke ind i den gruppe. Der mangler alternative steder for alkoholikere og hashmisbrugere, som ikke 

passer ind i miljøet med hårde stoffer, hvor de har adgang til toiletter og kan sidde i læ for vind og vejr. 

5.4. HVILKEN ADGANG HAR BORGERE I VEJLE KOMMUNE TIL PRISBILLIGE BOLIGER? 

Der eksisterer ikke nogen fast definition af benævnelsen ”prisbillig bolig. ” Den varierer alt efter borgernes 

indkomstgrundlag, mulighed for boligsikring, mulighed for tillæg til kontanthjælp13 mv. Jobcenter Vejle, som 

står for udbetaling af kontanthjælp og enkeltydelser fx indskud til bolig, oplyser, at udgiften til husleje 

vurderes ud fra rådighedsbeløb, som varierer fra sag til sag.   

Profilen for hjemløse borgere i Vejle Kommune i 2015, som SFI udarbejdede, viste, at 75 % af de hjemløse 

borgere i Kommunen er kontanthjælpsmodtagere. 33 % af de hjemløse borgere er under 30 år, og 67 % er 

30 år og derover. 

Taksten på uddannelseshjælp for en enlig under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse er 

5.945 kr. månedligt før skat.14 For en enlig over 30 år er taksten på kontanthjælp 10.849 kr. månedligt før 

skat.15 Jobcenter Vejle vurderer, at boligudgiften for en enlig borger på uddannelseshjælp under 30 år 

maksimalt må andrage 3.000 kr. plus forbrug. For en enlig borger på kontanthjælp over 30 år må den 

maksimale udgift andrage 4.800 kr. plus forbrug. 

For borgere på uddannelseshjælp eller kontanthjælp vil det være mest realistisk at finde en lejebolig på det 

almennyttige boligmarked eller det private boligmarked. Det almennyttige boligmarked i Vejle omfatter 

mere end 10.000 lejemål og består af boligforeningerne: 

 AAB – i alt 4.248 boliger 

 Domea – i alt 2.658 boliger 

 Østerbo – i alt 2.958 boliger 

 Lejerbo – i alt 746 boliger.16 

I det følgende bliver antallet af almennyttige boliger i Vejle kommune opgjort i henholdsvis 0-3.000 kr. pr. 

måned og 3001-4.800 kr. pr. måned: 

                                                                    
13 § 34 Lov om aktiv socialpolitik 
14 Uddannelseshjælpen svarer til SU og integrationsydelse for en enlig ikke-forsørger.  Taksten er højere, hvis 
borgeren har en dokumenteret psykisk lidelse og/eller er forsørger. Hvis borgeren har en 
erhvervskompetencegivende uddannelse kan vedkommende få kontanthjælp på 6.992 før skat. Ydelsen er 
højere, hvis vedkommende har en psykisk lidelse og/eller er forsørger. 
15 Taksten på kontanthjælp er højere, hvis borgeren er forsørger og/eller har en dokumenteret psykisk 
lidelse. 
16 Opgørelse udarbejdet af Jobcenter Vejle 
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TABEL 1017 – ALMENNYTTIGE BOLIGER I VEJLE KOMMUNE 

HUSLEJE ANTAL LEJEMÅL 
(FAMILIEBOLIGER18) I ALT 

ANTAL LEDIGE LEJEMÅL PR. 
26.10.2015 

(FAMILIEBOLIGER) 

0-3000 kr.   530   019 

3001-4800 kr. 4852 1520 

Kilde: Danmarkbolig.dk 

Den samlede almene boligmasse fra 0-3000 kr. i kommunen består af 530 lejemål, og den samlede almene 

boligmasse fra 3001-4800 kr. består af 4.852 lejemål. Pr. 26.10.2015 er der 5 ledige lejemål i prisklassen 0-

3000 kr. Disse lejemål tilhører Løget, og da der her er krav om, at ansøger ikke må have været på 

overførselsindkomst de sidste 6 måneder, vil et fåtal af hjemløse borgere kunne komme i betragtning til 

disse boliger. I prisklassen 3001-4800 kr. er der 24 ledige lejemål pr. 26.10.2015, og 9 af disse tilhører Løget. 

Det vil sige, at der er 15 ledige lejemål, hvor hjemløse borgere kan komme i betragtning til bolig. 

Dette er et øjebliksbillede for antallet af ledige lejemål i det almennyttige boligbyggeri. Antallet af ledige 

lejemål vil selvklart variere over året. 

I det følgende bliver antallet af ledige private lejeboliger i Vejle kommune opgjort i henholdsvis 0-3.000 kr. 

pr. måned og 3001-4.800 kr. pr. måned: 

TABEL 1121 – PRIVATE LEDIGE LEJEMÅL I VEJLE KOMMUNE – OPGJORT PR. 26.10.2015 

HUSLEJE LEDIGE LEJEMÅL 

0-3000 kr.   6 

3001-4800 kr. 18 

Kilde: Boligportalen.dk 

Der er 6 ledige private lejemål i prisklassen 0-3000 kr., og 18 ledige private lejemål i prisklassen 3001-4800 

kr. 

                                                                    
17 Danmarkbolig.dk 
18 Familieboliger kan søges af enlige og familier 
19 Alle 5 ledige boliger hører under Løget, hvor der er kombineret udlejning, hvilket indebærer, at hvis 
ansøgere eller personer fra deres husstand har været på overførselsindkomst mere end 6 måneder, vil de 
ikke blive godkendt til at få et tilbud om en bolig i Løget 
20 9 ud af de 24 ledige boliger hører under Løget 
21 Boligportalen.dk 
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Dette er et øjebliksbillede af ledige lejemål i private ejendomme. Antallet af ledige lejemål vil variere over 

året. 

I uge 6 2015 var der i alt 100 hjemløse borgere i Vejle Kommune, hvor 33 borgere var under 30 år. Hvis vi 

antager, at der er samme antal hjemløse borgere pr. 26.10.2015, vil der samlet være 6 ledige boliger i det 

almennyttige byggeri og private byggeri i prisklassen 0-3000 kr. til disse borgere. Der vil være 33 boliger i 

prisklassen 3001-4800 kr. Der vil være i alt 39 ledige lejemål til 100 hjemløse borgere. Dette udgør et 

underskud af boliger til hjemløse borgere. De hjemløse borgere skal søge om disse boliger på lige fod med 

andre borgere.  

Denne opgørelse er et øjebliksbillede på både antal ledige boliger og antal hjemløse borgere. Derfor kan det 

på basis af opgørelsen ikke entydigt fastslås, om hjemløse borgere mangler adgang til prisbillige boliger i 

kommunen. 

For at kunne opgøre antallet af borgere for et hele 2015 benytter SFI- Det Nationale Forskningscenter for 

Velfærd, en omregningsfaktor på 2,5.22 Et skøn vil derfor være, at i hele 2015 vil antallet af hjemløse borgere 

i Kommunen være cirka 250 borgere. Vi har ikke tal for, hvor mange almennyttige boliger i prisklassen 0-

3000 kr. og prisklassen 3001-4800 kr., der vil være ledige i kommunen i hele 2015. 

Antallet af udsættelser i de almennyttige boligforeninger har været faldende gennem de seneste år: 

 2011: 98 udsættelser 

 2012: 92 udsættelser 

 2013: 79 udsættelser 

 2014: 71 udsættelser.23 

Faldet i udsættelser kan være en indikation på, at det boligsociale arbejde i kommunen er med til at gøre en 

forskel for vores udsatte borgere. 

Vejle Kommune har siden november 2014 benyttet sig af anvisningsretten til at boligplacere flygtninge, hvor 

kommunen kan gøre krav på hver fjerde ledig bolig i den almennyttige boligforening.24 Denne anvisningsret 

benyttes ikke over for andre borgere herunder hjemløse. Jobcenter Vejle oplyser, at det skyldes, at der indtil 

nu kun har været svært at finde boliger til denne målgruppe. 

 

 

 

 

                                                                    
22 SFI. Hjemløshed i Danmark 2015. National kortlægning. S. 29-31. 
23 Tal fra Jobcenter Vejle 
24 Lov om kommunal anvisningsret, bekendtgørelse nr. 77 af 19. januar 2005 
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Den kommunale anvisningsret: 

 

Almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2 giver ret til at anvise 25 % af boligerne i den almene familieboligmasse, 
til løsning af boligsocialeproblemer. Hvis der er behov for en højere andel omfattes af anvisningsretten, kan 
dette aftales med boligorganisationerne. 

Når anvisningsretten anvendes udløser den en række rettigheder og pligter for kommunen. Kommunen kan 
ved anvendelsen af anvisningsretten påvirke sammensætningen af lejere i boligorganisationen. Kommunen 
betaler tomgangsleje for boliger, der er anvisningsret over og hæfter for lejerens kontraktmæssige 
forpligtelser ved fraflytningen.  

Kommunen kan beslutte, at boligorganisationerne ikke må optage for høj en andel af borgere på sociale 
ydelser for at løse boligsociale problemer. Hvis en sådan beslutning er truffet, kan fordelingen af boliger til 
anvisning ændre sig. 

Lov om kommunalanvisningsret giver kommunen mulighed for at lave aftaler med private udlejere om 
anvisning af boliger, såfremt der er behov for at styrke beboersammensætningen på det almene 
boligområde. Anvendelsen af denne anvisningsret er aftalebaseret, men kan maksimalt omfatte 25 % af en 
ejendoms lejligheder. Aftaler om anvisningsret til private lejemål løber som udgangspunkt i en 6-års 
periode. Kommunen skal betale udlejer godtgørelse for anvisningsretten og brugen heraf. Der kan efter 
forudgående ansøgning opnås statsrefusion for brugen af anviste boliger. 

 

 

Jobcenter Vejle vurderer, at der indtil videre har været ledige lejeboliger til borgere på 

overførselsindkomster i prisklasen fra 3001 til 4800 kr. Derimod vil der være en udfordring i at skaffe 

boliger i prisklassen fra 0 til 3000 kr. Sidstnævnte skyldes, at der vil formodes at være en stigende 

efterspørgsel efter boliger i denne prisklasse grundet den nye integrationsydelse til flygtninge og øget 

efterspørgsel fra borgere på SU og elevløn. Boligselskabet AAB i Vejle vurderer ligeledes, at der er et pres på 

boliger til studerende og flygtninge. Dette pres vil i så fald også gælde hjemløse borgere. 

De fagprofessionelle oplyser i interviewene, at de oplever en mangel på billige boliger, som borgere på den 

laveste kontanthjælpsydelse kan betale. De oplever boligmarkedet som presset, og at der er stor 

efterspørgsel efter de prisbillige boliger. Fx oplever man, at når borgeren har fået bevilget sit indskudslån, er 

boligen afsat til anden side. Man fortæller også, at de private udlejere er blevet mere ”kræsne” i forhold til at 

vælge deres lejere. Hvis en kommende lejer oplyser, at vedkommende er på kontanthjælp, er der eksempler 

på, at udlejerne vælger at afsætte boligen til anden side. 

Borgerne fortæller i interviewene om manglen på billige boliger, og at ventetiden på et indskudslån kan 

betyde, at borgerne ikke får tildelt boligen, fordi udlejer ikke vil vente på at få sin betaling, og derfor tilbyder 

en anden lejer boligen. 

Det må konkluderes, at der ikke kan gives et entydigt billede af borgernes adgang til prisbillige boliger, da 

denne adgang varierer alt efter borgernes indkomstgrundlag mv. Der er dog indikationer på, at det kan være 
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vanskeligt for borgere at få adgang til boliger til under 3000 kr. Det kan betyde, at hjemløse borgere på 

uddannelseshjælp kan have svært ved at finde en bolig, der matcher deres indkomst.25 

5.5. HVORDAN KAN MAN FOREBYGGE, AT BORGERE BLIVER HJEMLØSE? 

Europa-Kommissionen (2013: 8) har gennemgået litteraturen på hjemløseområdet for blandt andet at 

afdække, hvad den eksisterende viden siger om forebyggelse af hjemløshed. Det fremhæves i litteraturen, at 

det et komplekst problem, som også betyder, at forebyggelse foregår på flere niveauer: primær, sekundær og 

tertiær forebyggelse, hvilket uddybes i det følgende. 

Primær forebyggelse 

Primær forebyggelse er indsatser til at reducere generel risiko for at blive hjemløs, hvor man fokuserer på 

adgang til billige boliger og på velfærdsstøtteindsatser som fx kontanthjælp og økonomisk hjælp til husleje. 

Der er i lovgivningen mulighed for at yde økonomisk støtte til husleje: 

 Lejere kan søge om boligstøtte efter reglerne i Lov om individuel boligstøtte 

 Det er i henhold til Lov om aktiv socialpolitik § 34 muligt at yde et skattefrit tillæg til personer, som har 

været ude for en social begivenhed, og som ikke har råd til at betale deres husleje. Dette tillæg kan gives 

som supplement til uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Pt. er der cirka 500 borgere i kommunen, som 

modtager støtte efter § 34, og den ydes også til borgere, som har været hjemløse. Paragraffen er en ret, 

borgeren har ud fra bestemte kriterier, og den anvendes aktivt af kommunen  

 Det er endvidere muligt i boligstøttelovens § 14, stk. 6 at yde forhøjet boligstøtte til personer, som er 

visiteret til en særlig bolig på grund af en funktionsevnenedsættelse, men som ikke selv er i stand til at 

betale huslejen i den særlige bolig. Kontanthjælpsmodtagere over 25 år er som udgangspunkt ikke 

omfattet af bestemmelsen, da de kan modtage særlig støtte efter aktivlovens § 34, som gør det muligt at 

betale selv høje huslejer. Udbetaling Danmark står for udbetalingen af denne støtte, men først skal 

muligheden for/størrelsen af tilskud efter aktivlovens § 34 være afklaret, før der kan foretages en 

konkret vurdering af, om der kan ydes forhøjet boligstøtte efter § 14, stk. 6. 

Det er et gennemgående ønske hos de fagprofessionelle i interviewene er, at der er flere boliger til rådighed 

for hjemløse, som modsvarer disse borgeres betalingsevne på den laveste kontanthjælp. Boligministeriet 

(2015) har skitseret de muligheder, som kommunalbestyrelsen sammen med almene boligforeninger har 

via almenboligloven til at tilvejebringe boliger til hjemløse og andre socialt udsatte borgere: 

 Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger jf. almenboliglovens § 59, stk. 1-2. 

Boligorganisationen stiller mindst hver fjerde ledige almene familiebolig til rådighed for 

kommunalbestyrelsen 

 Almene ungdomsboliger herunder startboliger. Almene ungdomsboliger udlejes til unge under 

uddannelse og til unge med særlige sociale behov. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at op til hver 

                                                                    
25 Se også Forsorgshjemsanalyse, Vejle Kommune 2014 
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fjerde ledige almene ungdomsbolig stilles til rådighed til at løse unges boligsociale problemer. 

Startboliger er til unge mellem 18-24 år, som har et særligt behov for en bolig med tilhørende bostøtte 

 Udslusningsboliger i almene boligafdelinger er familieboliger, som anvendes til borgere, som skal fra et 

midlertidigt botilbud eller forsorgshjem og ud på det almindelige boligmarked 

 Bofællesskaber i almene boliger 

 Skæve boliger er målrettet borgere, som ikke er i stand til at bo i en almindelig bolig 

 Kommunal udlejning af boliger i privat udlejningsbyggeri, hvor kommunen kan indgå aftale med private 

udlejere om kommunal anvisning til ledige boliger 

 Etablering af nye almene boliger til hjemløse og andre socialt udsatte grupper. Kommunalbestyrelsen 

kan give tilsagn om statslig støtte til etablering af nye almene boliger ved nybyggeri og ombygning, som 

muliggør boliger til borgere med lav betalingsevne (Boligministeriet 2015). 

Sekundær forebyggelse 

Sekundær forebyggelse er indsatser målrettet borgere, som ikke er hjemløse, men er socialt udsatte eller 

hjemløsetruede: fx personer med tidligere anbringelser i institution, personer, der har forladt skolen før tid, 

personer udsat af bolig (Europa-Kommissionen, 2013: 8). Denne form for forebyggelse henviser til den 

tidligere nævnte evidensbaserede bostøtte: ACT – Assertive Community Treatment, ICM – Intensive Case 

Management og CTI – Critical Time Intervention. Denne støtte anbefales udbredt til at omfatte personer, 

som endnu ikke er hjemløse.  

Tertiær forebyggelse 

Tertiær forebyggelse skal forebygge gentagelse af hjemløshed, fx hurtig genhusning af hjemløse borgere, og 

forebyggelse af at problemet kommer igen.  

De udsatte borgere har komplekse støttebehov, så litteraturen anbefaler generelt en helhedsorienteret 

indsats (SFI 2015b: 157). En Housing First tilgang og evidensbaseret bostøtte kan således støtte op om 

brugen af andre indsatser, som borgerne har behov for, fx psykiatrisk behandling, misbrugsbehandling eller 

at deltage i aktivitets- og samværstilbud. Socialstyrelsen (2013: 13) anbefaler at udrede og følge den 

enkeltes situation i forbindelse med Housing First og de tre evidensbaserede former for bostøtte. Der findes 

forskellige redskaber, som anvendes, bl.a. Voksenudredningsmetoden, ASI Forsorg eller 

Forandringskompasset.  
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7. Bilag 
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Bilag 2 – Personskema 
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Bilag 3 – Interviewguide fagprofessionelle 

 

1. Hvad kan være baggrunden for, at Vejle sammen med Odense og Esbjerg har den 

højeste andel af hjemløse borgere målt pr. 1000 indbyggere i region Syddanmark? 

 

2. Hvad fortæller borgerne jer, når de skal forklare, hvorfor de er blevet hjemløse? 

 

3. Hvad er de største udfordringer for jer, når I arbejder sammen med hjemløse 

borgere? 

 

4. Hvad kan man gøre for, at hjemløse borgere kommer ud af hjemløshed? 

 

 

5. Kommunen driver og støtter følgende indsatser til hjemløse: 

a. Natherberg 

b. Ungepensionat 

c. Hytteby 

d. Socialsygeplejersken og gadeplansmedarbejder 

e. Den opsøgende sygepleje 

f. Café Parasollen 

g. Det Sociale Frirum 

h. Kvisten hos Kirkens Korshær 

i. Udsattestrategi 

j. Boliv Vejle 

- Er der nogle hjemløse borgere vi ikke når med vores nuværende indsatser? 

 

6. Hvilken opfattelse har borgerne af den indsats de får? 

 

7. Hvad kan man gøre for at borgere overhovedet bliver hjemløse – hvordan kan man 

bedst forebygge hjemløshed? 

 

8. SFI anbefaler i deres hjemløse-undersøgelse, at man benytter sig af strategien 

”Housing-First” – hvad kender I til denne strategi? 

 

9. Hvad er det vigtigste, Voksenudvalget skal være opmærksomme på i forhold til at 

lægge en strategi for hjemløse borgere i kommunen? 
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Bilag 4 – Interviewguide borgere 

 

1. Vil du starte med at fortælle, hvem du er, hvor du kommer fra, hvor mange år du 

har boet i Vejle? 

 

2. Kan du fortælle noget om baggrunden for, at du ikke har din egen bolig? 

 

3. Hvad er den vigtigste grund til, at du ikke har din egen bolig? 

 

4. Hvilken hjælp har du fået til at kunne få egen bolig? 

 

5. Hvilken hjælp har du brug for til at få egen bolig? 

 

6. Hvilken kontakt har du til kommunen? 

 

7. Hvad er det vigtigste, politikerne kan gøre for at hjælpe hjemløse borgere? 

 

 

 


