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Sagen:
– 2000 unge mangler et hjem

• I Danmark var der i 2009 1123 hjemløse mellem 18 og 29 år. 
I 2017 var tallet 2292 svarende til en stigning på 104 %

• Halvdelen af unge hjemløse har mindst ét misbrug af alkohol 
eller stoffer

• Halvdelen af unge hjemløse har en psykisk sygdom
• Stofmisbrug er årsag til hjemløshed hos 31 % af de hjemløse 

unge og psykiske sygdom er årsag til hjemløshed for 37% af 
de hjemløse unge

• Hver tredje hjemløs er mellem 18 og 29 år gammel



Hjemløshedens 
Danmarkskort
- ændringer fra 2015-2017

København	365- 380

Roskilde	12	- 72

Odense	50	- 39	

Vejle	33	- 41

Aalborg	85	- 102	

Esbjerg	61	-74	

Aarhus	296	- 378



Bikubenfonden
Søren Kaare-Andersen, Direktør

Realdania
Anne Skovbro, Direktør

Helsefonden
Hanne Jervild, Direktør

KAB
Jens Elmelund, Direktør

BL
Bent Madsen, Direktør

Ungdommens Røde Kors
Anders Folmer Buhelt, Direktør

SAND –
De Hjemløses Landsorganisation
Ask Svejstrup, Sekretariatschef

Københavns Kommune
Anders Kirchhoff, Direktør

Aarhus Kommune
Erik Kaastrup-Hansen, Direktør

Kommunernes Landsforening
Christian Heunicke, Direktør

Metropol
Stefan Hermann, Rektor

Socialstyrelsen
Birgitte Anker, Direktør

Falck
Steen Hjort Larsen, Personaledirektør

Kofoeds Skole
Robert Olsen, forstander

Hjem til Alle partnere



Ø skabe	2000	nye	hjem	på	10	år.
Ø sikre	at	der	til	hver	enkelt	boligløsning	er	en	tilstrækkelig	og	
dækkende	social	støtte.

Ved	at
• Bygge	nye	boliger
• Konvertere	erhvervsejendomme	til	billige	boliger
• Udvide	hjemløse	unges	adgang	til	eksisterende	boliger
• Udvikle,	teste	og	implementere	en	360	graders	social	model,	der	

gør	det	muligt	for	de	unge	at	blive	i	egen	bolig,	opnå	bedre	
livskvalitet	og	blive	selvforsørgende

ØAlliancens	mål	er	at	stoppe	tilgangen	af	nye	hjemløse	unge

Målet: at give 2000 unge et hjem



Faktorer der fremmer målet

• Stat og kommuner har siden 2009 arbejdet med housing first, der betyder 
at myndighederne nu har fokus på først og fremmest at give de unge en 
bolig, frem for at lade dem bo på forsorgshjem og herberger.

• Der er de sidste år arbejdet med en Critical Time Intervention, CTI, der er 
en evidensbaseret metode for botræning, som den unge modtager, når 
han eller hun får egen bolig.

• Regeringen barsler med ny hjemløsestrategi. Forventningen er at der er 
særligt fokus på unge



Faktorer der arbejder imod
• Urbaniseringen presser boligmarkedet. Danmarks Statistik 2017 viser, at 

huslejen er steget med 30% på 10 år,  mens andre varer og tjenester i 
samme periode er steget med 17%

• Flere målgrupper efterspørger billige boliger: studerende, ældre borgere, 
flygtninge og målgrupper for rehabilitering 

• Der er betydelige regulatoriske barrierer på områder som gør det 
vanskeligt at sænke omkostninger for nybyggeri og for bedre udnyttelse af 
eksisterende boliger.

• Niveauet for offentlige ydelser har betydning for målgruppens 
betalingsevne. 

• De økonomiske incitamenter på hjemløseområdet er nogle steder 
modsatrettede. 

• Der er ikke fælles mål



Hjemløseproblemet har i for mange år handlet om afhjælpning

Strategiske rekonfigurering
af et felt

Forebyggelse Det akutte:
Herberger, varmestuer Boliger

Der er er brug for intensiveret fokus på før og efter

Forebyggelse Det akutte Boliger



Hjem til alle – sådan har vi organiseret vores CI- arbejde
Bestyrelsen
Agi Csonka, bestyrelsesformand, chef i 
Villumfonden
Søren Kaare-Andersen, næstformand
direktør i Bikubenfonden
Anders Folmer Buhelt, direktør i 
Ungdommens Røde Kors
Charlotte Markussen, direktør i Høje 
Taastrup Kommune
Jens Elmelund, administrerende direktør i 
KAB
Bent Madsen,administrerende direktør i BL 
– Boligselskabernes Landsforening
Robert Olsen, forstander for Kofoeds Skole

Advisory Board
Københavns Kommune
Aarhus Kommune
Metropol
Falck
Sand – de hjemløses landsorganisation
KL
Socialstyrelsen
Realdania
Helsefonden

Arbejdsgrupper om konkrete 
løsninger
+50 aktører fra NGO’er, kommuner, 
pensionskasser, ministerier, 
konsulenthuse, arkitektfirmaer, 
virksomheder, boligorganisationer

Alliancens sekretariat: 1 direktør, 1 chefkonsulent, ekspert i procesfacilitering og sociale 
løsninger og 1 seniorkonsulent med speciale i effektmåling, kvalitativ analyse og dataindsamling
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Alliancens prototyper



Nye ideer 
til 
hardware



24/7 – Fra bolig til hjem
Vision og mål
Med enhver bolig, som Hjem til Alle skaber, er 24/7 en intereret del. 

Målet er ikke kun at sikre en bolig, men at styrke den unges oplevelse af at 
være hjemme og kunne mestre – både socialt og økonomisk – at blive
boende

Målgruppe
Alle unge hjemløse

Konceptet
•  Housing first-princippet gælder
•  Kommunen leverer bostøtte (Critical Time Intervention case 
management)
•  Civilsamfundet (foreninger, borgere, naboer) forpligtes på at skabe
netværk og fælleskaber
•  Private virksomheder forpligtes på at åbne for beskæftigelse
•  Uddannelsesinstitutioner forpligtes på rummelige uddannelsespladser
•  Med boligen følger en mulighed for nem adgang til bedre sundhed

Finansiering
Pt. fra sag til sag

Mål: ny helhedsøkonomi

Status
Testes pt. i forbindelse med indslusning af unge på kollegier



• Nabo-bekymring – hvad sker der når udsatte borgere 
flytter ind i opgangen. Alliancens 24/7 skaber tryghed.

• Kan vi skabe en 24/7 model, som altid følger med 
boliganvisning med delt leverance mellem kommune, 
civilsamfund og virksomheder/uddannelse?

• Kan vi udvikle en ny kategori af velfærdsbyggeri – hvor 
den moderne lille, attraktive bolig for ressourcestærke er 
tænkt sammen med løsning af sociale udfordringer?

• Kan Hjem til Alle være broker mellem kommune og 
leverendører – på vej mod social impact model?

• Den egentlige effekt af alliancens arbejde: Kan 
civilsamfundets åbne sig for rummeligere boligområder 
og skabe et opgør med fordomme om hjemløse unge?

På vej med et nyt princip for 
hjem.
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