3 nødvendige skridt:

Sådan stopper vi hjemløshed
1. Sæt et mål om at stoppe hjemløshed blandt unge
Siden 2009 er hjemløshed blandt unge steget med 72%. Der er brug for, at regeringen med en
hjemløshedsreform sætter en mål om at stoppe hjemløshed i 2030.
Sådan når vi målet:
•
•
•
•

Realiseringen af målet skal ske i et forpligtende samarbejde mellem Social- og ældreministeriet og
Boligministeriet, kommuner, civilsamfundet og den almene boligsektor.
Hele hjemløseområdet skal tilrettelægges efter Housing First, en velkendt evidensbaseret tilgang,
som hjælper 9 ud af 10 ud af hjemløshed. Derfor bør statens refusioner og puljer omlægges, så de
understøtter Housing First.
Den danske hjemløseindsats skal gradvist omstilles fra at borgere i hjemløshed tilbydes midlertidige
senge på herberger og forsorgshjem til at hjemløsheden stoppes med permanente boliger med
støtte (Housing First).
Mennesker i hjemløshed har brug for støtte til at gøre en bolig til et hjem. Her bør herbergernes
viden og erfaring spille en afgørende rolle i samarbejde med kommuner.

Fakta
Hver 3. hjemløse er i dag under 30 år.1
Antallet af hjemløse unge er steget med 72% på 10 år.2
Der er 2000 unge hjemløse i Danmark.3
Hjemløshed blandt unge er også steget i provinsen.4
Hjemløsheden er faldet med 40% i Norge og Finland i samme periode, som den er steget i Danmark. Landene har sat
nationale mål om at stoppe hjemløshed og indsatser tager alle udgangspunkt i Housing First.5

2. Alle unge i hjemløshed skal have et sted at bo
Der mangler boliger, som unge i hjemløshed kan betale. Der er brug for en plan for, hvordan der i
hver eneste by i Danmark er boliger, som unge har råd til. Vi foreslår, at regeringen med
hjemløsereform får boligpolitik med i ligningen og investerer i at stoppe hjemløshed med nye
betalelige boliger.
Sådan sikrer vi flere betalelige boliger til unge:
•
•
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Med en investering på 724 mio. kr. i boliger og støtte kan vi halvere hjemløshed blandt unge inden
2030. Frem mod 2030 vil faldet i hjemløshed blandt unge medføre en gevinst på 640 mio. kroner for
stat, regioner og kommuner.6
Investeringen skal bl.a. bruges på knap 2000 nybyggede boligtilbud frem mod 2030 samt øget og
bedre brug af den kommunale anvisning.
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•

Der skal være bedre mulighed for at inddrage den private boligmasse i løsningerne, fx ved at sikre
betalelige boliger til unge i hjemløshed ved nybyggeri og ved privat byggeri generelt.

Fakta
Enlige, der modtager enten uddannelseshjælp eller integrationsydelse kan ikke betale over 3.300 kr. pr. måned i husleje
ekskl. forbrug.7
Antallet af almene og privatudlejede boliger med husleje på under 3.000 kroner om måneden er faldet med 55 pct. Siden
2007, mens antallet af boliger med husleje på mellem 3.000-4.000 kr. om måneden er faldet med 27 procent. Til
gengæld er antallet af boliger med en husleje på mere end 4.000 kr. om måneden steget med 71 pct. 8
Udsatte danskeres boligomkostninger er blandt de højeste i Europa.9

3. Alle unge skal have støtte fra et menneske, de kan stole på
En bolig alene er ikke nok. Unge i hjemløshed har brug for social støtte til at udvikle sig og arbejde
med de problemer, der fulgte med hjemløsheden. Tilstrækkelig støtte vil kunne hjælpe 9 ud af 10
ud af hjemløshed. Alligevel er det kun under 1 ud af 10 i hjemløshed, der får den sociale støtte,
som vi ved virker. Vi foreslår, at regeringen med en hjemløshedsreform sikrer, at alle unge i
hjemløshed får den støtte, vi ved virker.
Sådan sikrer vi alle unge i hjemløshed støtte:
•
•

•
•

Alle borgere i hjemløshed skal som standard mødes af den indsats, vi ved virker, nemlig Housing
First. Det betyder, at hjemløshed stoppes med bolig og evidensbaseret støtte frem for midlertidige
løsninger.
Housing First skal være en faglig standard på tværs af alle de aktører og indsatser, som borgere i
hjemløshed møder. Det betyder at overgange fra anbringelse, fra hospitalsindlæggelse, fængsling
eller ophold på boformer eller herberger tilrettelægges med fokus på at boligen og den sociale støtte
sikres.
Unges adgang til netværk, relationer og fællesskaber skal være en integreret del af vejen ud af
hjemløshed. Her er civilsamfundets og kommuners samarbejde afgørende.
Støtten i overgangen mellem anbringelse og voksenlivet skal være tidligere, mere glidende,
behovsstyret og længerevarende end i dag.

Fakta
Housing First er en evidensbaseret tilgang til at stoppe hjemløshed, der går ud på at sikre mennesker i hjemløshed en
bolig og med afsæt i den tilbyde social- og sundhedsfaglig støtte til at skabe et godt liv på egne betingelser.10
Mellem 80 og 90 % af mennesker i hjemløshed kommer ud af hjemløsheden, når de mødes af ’Housing First’.11
Siden 2009 har danske kommuner arbejdet med programmer, hvor boligen er første skridt. Alligevel tilbydes under 10
pct af mennesker i hjemløshed en bolig som første skridt.12
Hver 3. hjemløse ung er tidligere anbragt.13
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