Visitation og Rehabilitering

Samarbejdsaftale med Socialstyrelse
Status for arbejdet med hjemløse og udsatte
i Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune arbejder konstant med at forebygge og nedbringe hjemløshed ved at
implementere Housing First og tilknyttede bostøttemetoder i kommunens daglige drift.
Målet med indsatsen er at ingen borgere i kommunen ufrivilligt oplever at stå uden bolig og
uden mulighed for forsørgelse.
Boliger til udsatte
Der arbejdes dagligt med at skaffe boliger til de unge, hvor der er plads til de udfordringer, som
karakteriserer denne gruppe og som kan betales af en ung under uddannelse.
Dialogen med boligforeningerne er styrket og der arbejdes pt på at skaffe billigere boliger til
specielt de unge ved tilbagevise de dyre boliger som aldrig lejes ud og ved på længere sigt at
tilskynde boligselskaberne til at bygge nye boliger, som vil være billigere at leje. En problem
som drøftes med boligselskaberne, er at boligerne ikke bliver for dyre til en ung, som ikke er
under uddannelse. Det er også en udfordring at flere boligselskaber har defineringer på
hjemløse, som gør det svært at få tilbudt de hjemløse en bolig i foreningen. Dette forhold
drøftes med boligforeningerne.
Indskudslån eller enkeltydelse er i den forbindelse også en udfordring, som der arbejdes på at
løse gennem dialog med Kommunens Økonomiafdeling og Jobcentret. Det er ofte det forhold,
som forhindrer at den unge/ældre får en permanent bolig.
Etablering af skæve boliger til den ældre tunge gruppe af hjemløse er også et mål for
kommunen. Målgruppen til boligerne er borgere, for hvem det ikke er en mulighed at bo i
almindelige boliger ofte grundet adfærd og/eller psykiske problemer, hvor borgeren ikke formår
at bo med naboer tæt på. De har brug for enkeltstående boliger, hvor de ikke forstyrrer eller
bliver forstyrret af naboer meget tæt på, som i boligblokke
Det vil være personer, der ikke har eller kun i begrænset omfang har udviklingspotentiale samt
personer, der primært har behov for omsorg og pleje. Borgernes behov for praktisk støtte
tænkes løst af den sociale vicevært, så de kan fastholdes i boligerne.
Aabenraa Kommune har undersøgt mulige grunde i kommunen og har fundet en velegnet grund
til placering af boligerne, som ligger i en lille skov med gode udenoms arealer, 4-5 km fra
bymidten og Center for Misbrug, med busforbindelser til bymidte i gåafstand og rimelig tæt på
indkøb. Der planlægges med at opføre 6 boliger på grunden med tilhørende fællesareal og med
en størrelse på ca. 40 m2, med separat soveværelse, opholdsrum med køkken og toilet og bad.
Der arbejdes pt. på, med udgangspunkt i målgruppens behov, at beskrive indretningen af
boligerne, serviceareal, udeareal mv. Kommunen har en igangværende dialog med Blå Kors om
at stå for opførelse og drift af boligerne.
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Det forventes, at de samlede etableringsomkostninger andrager ca. 4.800.000 kr.
Trafik-, -Bygge- og Boligstyrelsen ansøges om finansiering med max 400.000 kr. pr. bolig og
om støtte til ansættelsen af social vicevært. Resten af udgifterne finansieres ved optagelse af
lån, som sammen med driftsudgifterne afdrages via borgernes husleje. Den foreløbige beregning
af huslejen viser, at den månedlige husleje vil udgøre ca. 2900 kr. pr bolig før eventuel
boligstøtte. Grunden har tidligere huset byens lokale fjernevarmeværk og er pt ved at blive
forureningsundersøgt. Boligerne forventes at kunne være klar til indflytning i foråret 2022.
Kommunen har allerede nu en del borgere, som har svært ved at bo tæt på andre borgere og
oplever som andre kommuner et stigende antal hjemløse. Kommunen ønsker derfor her og nu
at styrke bo situationen for denne gruppe og arbejder derfor med at etablere midlertidige (2 år)
skæve boliger til 6-8 borgere i nævnte målgruppe i form af barakker, campingvogne eller
lignende på en grund i kommunen og hertil at tilknytte en social vicevært. Foruden at løse et
akut boligproblem på den korte bane, vil et sådan forprojekt desuden give nogle gode
erfaringer, som kan bruges i forbindelse med etablering af de permanente udsatte boliger.
Etablering af en midlertidig løsning prioriteres pt højt.
Kommunens arbejde med hjemløshed
Der arbejdes som tidligere nævnt rigtig meget med at forebygge hjemløshed. Dette gøres ved
at spore de udsatte, inden de bliver hjemløse, gennem tidlig opsporing og tværfagligt
samarbejde mellem social vicevært, udsatte konsulent, Jobcenter og sagsbehandler ved
Visitation og Rehabilitering. Der er specielt fokus på de psykiatriske borgere, som bliver
udskrevet inden, de er stabile nok til at kunne håndtere de sociale udfordringer, som de møder i
deres hverdage, herunder ikke mindst at skaffe sig en bolig.
Kommunen har derfor nedsat et tværfagligt team bestående af medarbejdere fra Visitation og
Rehabilitering, Jobcentret, Socialpsykiatrien samt den sociale vicevært. Teamet har som opgave
at koordinere indsatserne og fastlægge tydelige kriterier for sagsbehandling på tværs, herunder
udarbejde og vedligeholde interne samarbejdsaftaler og arbejdsprocedurer. En styrke her er
desuden, at teamets medlemmer hver især har kontakter på tværs af forskellige myndigheder.
Gruppen arbejder på at styrke de økonomiske kompetencer i gruppen ved en øget inddragelse
af kommunens økonomiafdeling i sagsbehandlingen.
Gruppen mødes fast en gang om måneden og Visitation og Rehabilitering er tovholder på
arbejdet i gruppen.
Gruppen har pt specielt fokus på:
1. Forebygge dobbeltarbejde
2. Koordinere indsatser og kontakt
3. Dele kendskab til udsatte borgere
4. Sparre ift. mulige tilgange til de udsatte
5. Deltagelse i sparring omkring hytte by
6. Fordele/vurdere borgere til akutbolig
7. Udveksle boligmulighed
8. Sparre/supervision på konkrete sager
9. Gennemgang af kendte fogdesager
10. Udveksling af tværfaglige kontakter

Kommunen bruger for nuværende kun dele af elementerne i CTI metode i arbejdet med at
støtte borgeren i at opbygge et støttenetværk og benytte øvrige sociale indsatser. Planen er her
snarest at få kompetenceudviklet personalet i samarbejde med Socialstyrelsen, så at CTI fuldt
ud kan anvendes som redskab i arbejdet med hjemløse.
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Der kan fortsat arbejdes på en øget koordineret indsats på tværs af kommunens forvaltninger.
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