
 
      

 
 

HJEM TIL ALLE ALLIANCEN – Faktaark, juni 2016 
 
Mål vi vil nå 
Hjem til Alle alliancen vil reducere og forebygge hjemløshed blandt unge i Danmark fra 2016 

mod en vision om hjem til alle unge i 2025. 

 

Vejen vi vil gå 

Skabe skalerbare koncepter 
• Alliancens initiativer og koncepter for boligløsninger og bostøtte til unge skal være 

nemme og brugbare for enhver partner, uanset om man er en boligforening, virksom-
hed eller kommune. Vi ønsker at skabe få, enkle og stærke koncepter, som mange kan 
bruge.   

• Koncepterne består enten af eksisterende gode løsninger, der kan skaleres op eller 
nye, der udvikles af fagfolk, eksperter og unge selv.  

• Koncepter udvikles og testes i 2016 og skaleres og kopieres fra 2017-2018.  
 
Alliancen styrker og forbinder aktører og indsatser 

• Alliancen vil samle alle dem, der kan og vil bidrage, i en aktionsfokuseret alliance, der 
skal bekæmpe hjemløshed hos unge. 

• Alliancen vil forbinde eksperter, kommuner, erhvervsliv, uddannelser, organisationer og 
de unge hjemløse om løsninger på tværs af sektorer.  

• Alliancen vil samle og dele viden samt pulje ressourcer på området for at kunne skabe 
starten på en god bolig-karriere for unge uden et hjem.  

Varige løsninger kræver at vi samtænker og nytænker på tværs af social, finansiel og organisa-
torisk vanetænkning. 
 
Alliancen er startet op i 2016 med følgende 11 organisationer som initiativtagere: 
Bikubenfonden, Realdania, Helsefonden, KAB, Ungdommens Røde Kors, SAND – De Hjemlø-

ses Landsorganisation,, Københavns Kommune, KL, Metropol, Socialstyrelsen og Falck. 

 

Disse 11 organisationer udgør alliancens styregruppe, hvis rolle er at kvalificere retning, strate-

gisk og indholdsmæssigt samt bane vejen for at alliancen kan vokse sig større og stærkere med 

afsæt i udvikling af løsninger, der skal drives af såkaldte Champions og aktionsgrupper. 

 
Baggrund 
Alliancen tager sit afsæt i en foranalyse, som initiativgruppen bestående af Bikubenfonden, 

Helsefonden, Københavns Kommune og Realdania i 2015 har fået udført af SPUK, samt en 

undersøgelse om hjemløse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, offentliggjort 

15. september 2015. Alliancen vil som udgangspunkt i at knække kurven på den udvikling, som 

disse data viser:  

Ø I Danmark var der i 2015 1971 hjemløse mellem 18 og 29 år. I 2009 var antallet 1123. 

Det svarer til en stigning på 76%  

Ø To tredjedel af unge hjemløse har mindst ét misbrug af alkohol eller stoffer 

Ø Op mod halvdelen af unge hjemløse har en psykisk sygdom 

Ø Stofmisbrug er årsag til hjemløshed for mere end en tredjedel af hjemløse mellem 18-

29 år 



 

 

Side 2 

Ø Over halvdelen af unge hjemløse under 23 år kommer fra et middelklassehjem, hvor 

hverken mor eller far har misbrug eller psykisk sygdom 

Ø Et ukendt antal unge lever som såkaldte ”sofasurfere”, dvs. uofficielt hjemløse som 

overnatter hos familie og venner uden at have eget hjem. KL estimerer antallet af sofa-

surfere til ca. 1875 

 

 
Løsninger skal findes på tværs 
En af de vigtigste konklusioner fra foranalysen er, at det oftest ikke i sig selv er nok at stille en 

bolig til rådighed for den unge. Det kræver samtænkning af boligløsninger, netværk, uddan-

nelse og job - og ikke mindst inddragelse af den unges perspektiv på eget liv og muligheder. 

Derfor sammensættes alliancen på tværs af disse områder. 

 
Programindsats 2015-2018 
Alliancens masterplan tilrettelægges, så den tager hensyn til, at de aktioner og koncepter, der 

udvikles og testes, tager afsæt i eksisterende best cases og gode initiativer til at hjælpe unge 

hjemløse.  

Den overordnede plan de første tre år baseres på nedenstående forløb. Den involverer et 

grundlæggende langsigtet fokus på at knække kurven og eliminere hjemløshed. 

 

 

 
 
 
 
Konceptudvikling - Boligen i fokus med 24/7 støtte 
Med afsæt i at boligen er så central i indsatsen mod hjemløshed blandt unge, er alliancens 
aktionsteams som udgangspunkt etableret omkring forskellige typer boligløsninger, der skal 
samtænkes med både fællesskab, job/uddannelse og sundhed, der som arbejdstitel hedder 
24/7 support. Hvert aktionsteam ledes af en eller flere Champions, der skal sikre fremdrift og 
målbare resultater. I henhold til illustration nedenfor befinder vi os aktuelt (juni 2016) i fase 2 
med et midlertidigt sekretariat, og igangværende aktions-teams. Disse er blevet etableret med 
afsæt i resultatet af en 12-timers Arena, der fandt sted 19. April i Copenhagen Skatepark. Akti-
onsgrupperne har været i fuld gang med at udvikle koncepterne på aktionsværksteder de se-
neste måneder.  
 

 



 

 

Side 3 

Alliancens første koncepter 2016-2017 
De følgende 5 koncepter er under udvikling og forventes klar til at blive testet i praksis i løbet 
af efteråret 2016. De er udviklet af alliancens initiativtagere og +70 fagfolk, praktikere og ek-
sperter. Følgende er arbejdstitler, der udvikles løbende med aktionspartnerne på hvert kon-
cept. Alliancen arbejder på finansiering til pilottest og realisering af initiativerne. 

 
• Manual for Hjem til Alle 24/7 support 

Mål: Konkret social støtte der tilpasses den enkelte unges behov og boligløsning i til-
læg til øvrige kommunale indsatser under eksempelvis Ungeprojektet. 
Aktionspartnere: Psykiatrifonden, Ungdommens Røde Kors, Falck, Socialstyrelsen, 
Morgencafeen for hjemløse, købehavns Kommune m.fl. 
 

• Nye hjem i tomme m2  
Mål: Konvertere erhvervsbyggeri til billige ungdomsboliger til 3200 kr i husleje 
Champions: KAB og Bikubenfonden 
Aktionspartnere: Realdania, LLO, Pensionskasser, Nova5 m.fl. 

 
• Nye rammer for billigt byggeri 

Mål: Skabe nye rammevilkår for billige og robuste boliger i byggeri med varierede hus-
leje priser.  
Champion: Boligforeningen 3B 
Aktionspartnere: Arkitektforeningen, Giv Rum, KAB, Københavns kommune mfl. 

 
 

• Hjem til studie  - Kollegie 2.0 med plads til unge hjemløse 
Mål: Unge hjemløse tilbydes kollegieplads, og indgår i kollegiets fællesskab 
Champion: Bikubenfonden  
Aktionspartnere: København/Aarhus Kommune mfl. 
  

• Byg dit midlertidige hjem  
Mål: Unge inddrages aktivt i at bygge egne midlertidige boliger, med fokus på at ska-
be en bæredygtig træningsbane ud af hjemløshed  
Champion: Ungdommens Røde Kors evt. m.fl. 
Aktionspartnere: Projekt Udenfor, IFHP, ONV arkitekter, Århus Kommune mfl.  

 
 
Hvordan kan du/din organisation være en del af alliancen? 
Alliancens initiativtagere ønsker at Hjem til Alle bliver din/jeres alliance, der kan forstærke jeres 
gode arbejde for eller relateret til unge hjemløse i hele landet. Rollefordelingen i alliancen 
afhænger i høj grad af, hvem der kan og vil byde ind i forhold til koncepter, der kan testes og 
forstærkes allerede i år. Hertil skal der fortsat udvikles modeller for, hvordan vi sammen kan 
skabe flere nye boliger de kommende år.   
 
Aktuelt anvender vi følgende roller/muligheder for at du/din organisation kan bidrage:  
 
Champions 
De personer/organisationer, som påtager sig at drive og lede udviklingen af aktions-koncepter. 
Problemejer og ejer af konceptidé, og dermed leder af del af alliancens arbejde. 
Bidrag: Viden, ledelse og evt. også penge  
 
Aktionspartnere 



 

 

Side 4 

De partnere som påtager sig en forpligtende og udviklende rolle for at nå til formule-
ring/skitsering af konkrete koncepter i en aktionsgruppe. 

• Bidrag: Fagligt og evt. finansielt bidrag 
 
Katalysatorer  
Realiserer muligheder for drift og udvikling af alliancen med støtte til koncepter 
Bidrag: ressourcer, finansiering og typisk også viden 
 
 
Videnspartnere: 
Typisk forskere, fonde, styrelser eller ministerier. Kan også være private virksomheder. Evi-
densbaseret viden tilføres alliancen 

• Bidrag: 
- Bidrager med research og viden på højt faglig niveau til alliancen 
- Kvalificerer indholdet af alliancen 

 
Supporter /”alliance ambassadører” 
Alle der har viden om feltet og ønsker at tage del i at fremme alliancens formål 

• Bidrag: Viden, opbakning og evt. penge 
Udbreder kendskab til og fremme af Hjem til Alle bevægelsen. Kan være symbolsk økonomisk 
bidrag til indsatser, men i højere grad aktører, der har relation til/arbejder indenfor alliancens 
fokus og ønsker at synliggøre opbakning - eksempelvis ved at anvende Hjem til Alle logo på 
egen hjemmeside.  
 
 
For spørgsmål eller interesse i at tage del i at omsætte koncepter til resultater for unge uden et 
hjem, send os en mail på info@hjemtilalle.dk eller besøg hjemmesiden www.hjemtilalle.dk.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


