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Faktaark om hjemløse – februar 2018
ALDERSFORDELING AF HJEMLØSE I 2017

Hjemløsetælling
Hvert andet år tæller VIVE antallet af borgere, som er
hjemløse i uge 6.
Antallet af hjemløse i Helsingør har været stigende
siden tællingerne i deres nuværende form begyndte i
2013.
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Fortsat flest på
herberg. Antallet af
gadesovere er steget
fra 13 personer i 2015
til 18 personer i 2017*.

Andelen af borgere med sygdom og/eller misbrug (man kan godt
have flere lidelser samtidig)
År
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Psykisk sygdom
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Fysisk sygdom
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Misbrug i alt
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55%
Psykisk syge misbrugere
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Andelen af hjemløse borgere med psykisk sygdom er rimelig
stabilt. Andelen med fysisk sygdom falder fra 2013 til 2015, men
stiger så igen. Andelen af hjemløse borgere med misbrug er faldet
i 2017, og det samme er andelen af borgere, som har både
psykiske lidelser og misbrug.
*Tælling i uge 6: Sociale tilbud og lokale myndigheder i hele landet i
udfylder spørgeskema om hver enkelt borger, som de har kontakt
med eller kendskab til, og som er hjemløs i uge 6. Der er altså tale
om et øjebliksbillede, ikke en opgørelse over hvor mange, der er
hjemløse i de enkelte år.
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Tilbud til hjemløse i Helsingør
Opsøgende SKPmedarbejdere

Pensionatet i Hornbæk
11 værelser
Portnerboligen
4 værelser

Skæve boliger
6 lejligheder + social vicevært

Housing First-tilgang og ICMmetode

Definition, som er brugt i hjemløsetællingen (VIVE):
”Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer
over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som
er henvist til midlertidige boalternativer, eller som bor
midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller
bekendte. Som hjemløse regnes også personer uden et
opholdssted den kommende nat.”
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Fortsat flest
midaldrende
hjemløse (48
personer mellem 40
og 59 år), men
antallet af hjemløse i
alderen 18-24 år i uge
6 er steget fra fire
personer i 2015 til 10
personer i 2017.

Klubben - værested

Frelsens Hærs aftencafé og
natherberg

Kirkens Korshær/Stubben
værested og boliger
Samlet bruger Helsingør Kommune 7.073.030 kr. på
tilbud til hjemløse, inkl. tilskud til Frelsens Hær og
Kirkens Korshær.
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Kriterier for 25 %-boliger:
 Flygtninge omfattet af "Integrationsloven".
 Borgere, der udskrives fra krisecenter.
 Borgere, der udsluses fra herberg, bofællesskaber, fængsel og lignende foranstaltninger. (Betinget af, at
borger havde egen bolig forinden ophold på herberg eller bofællesskab og ikke var effektivt udsat af denne)
 Misbrugere i døgnbehandling, som efter færdigbehandling, anses for at have gavn af egen bolig. (Betinget af,
at borger havde egen bolig inden døgnbehandlingen og ikke var effektivt udsat)
 Børnefamilier med særlige behov pga. børnenes handicap.
 Borgere, som har brug for en mindre og billigere bolig på grund af nylig opstået social begivenhed (f.eks.
arbejdsløshed, men ikke samlivsophør), og som er i fare for effektiv udsættelse.
 Unge mellem 18 og 25 år, der udskrives fra institution eller familiepleje.
 Borgere med fysisk handicap med hjemmeboende børn, der har behov for en egnet bolig grundet betydelig
nedsat mobilitet og som benytter kommunalt bevilligede hjælpemidler.
 Borgere med fysisk handicap med behov for bolig med særlig indretning grundet hjælpemidler eller BPA –
ordning (borgerstyret personlig assistance), og som ikke matcher et ældreboligkompleks.
 Borgere med fysisk handicap som bor i bolig, hvor der er et nødvendigt behov for boligindretning efter
Servicelovens § 116, som er omfattende og bekosteligt, og hvor en flytning til anden mere egnet bolig ville
være mere hensigtsmæssig.
 Familier eller enlige forsørgere med hjemmeboende børn under 18 år på tidspunktet for tildeling af bolig, som
er udsat fra seneste bolig. Kriteriet gælder ikke ved ordinært samlivsophør, for ny-tilflyttere og for personer,
som boligselskaberne ikke kan udleje til f.eks. pga. mislighold af tidligere lejemål.
Det er Social – og Beskæftigelsesudvalget, som beslutter kriterier for at modtage en 25 pct. bolig. Ud over, at
Helsingør Kommune er lovgivningsmæssigt forpligtede til at tilbyde en bopæl til flygtninge og til kvinder på
herboende krisehjem, er kommunen ikke forpligtede til at tilbyde borgere permanente boliger. Kriterierne for 25
pct. bolig skal understøtte en gruppe af særligt udsatte borgere og samtidig ses i sammenhæng med de
potentielle boliger, som Helsingør Kommune får ind fra boligselskaberne. Ved tildeling af 25 pct. bolig hæfter
Helsingør Kommune økonomisk ved både istandsættelse samt evt. husleje v. fraflytning i kontraktperioden.
Budgettet istandsættelse/husleje er anvendt fuldt ud i 2017
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