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“Det er en virkelig speciel 
tid når man er ung og skal 
finde sin identitet og have 
et fuldtidsstudie og se sine 
venner. Det er en virkelig 
hård tid uden, at man også 
er hjemløs.”

– Ung hjemløs
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Antal hjemløse unge i alderen 18-29 år ud 
af 100.000 unge i Danmark, Sverige og 
Norge over tid.

Antal hjemløse unge i alderen 18-29 
år af 100.000 unge i Danmark, Sverige 
og Norge. Modsat Norge har Danmark 
oplevet en markant stigning i andelen 
af unge hjemløse. I dag er 263 ud af 
100.000 unge danskere hjemløse, 
hvilket svarer til, at hver tredje hjemløs i 
Danmark tilhører ungegruppen. 

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2017. VIVE.

Kilde: Hjemløsebarometeret. KRAKA. 2018

Kilde: Hjemløsebarometeret. KRAKA. 2018

Bornholm 4 – 15

Aalborg 85 – 102

Herning 54 – 40
Aarhus 296 – 378

Vejle 33 – 41

Esbjerg 61 – 74 Odense 50 – 39

Sønderborg 12 – 10

København 365 – 380

Roskilde 12 – 72

Guldborgsund 13 – 28

Udviklingen af hjemløse unge
Udviklingen i antallet af hjemløse unge i alderen 18-29 år fra 2015 til 2017.

Udvikling i antal hjemløse unge pr. 100.000 unge 

Antal hjemløse unge pr. 100.000 unge

Danmark

263
Sverige 

283
Norge

133

Forord 
 

Der er mere end 6000 hjemløse 
borgere i Danmark. Tallet er steget 
uafbrudt siden den første 
hjemløsetælling i 2009. Og især er 
stigningen sket blandt unge. På bare 
otte år er tallet fordoblet og godt 
2300 unge mangler nu et hjem 
 
Danmark er midt i et opsving. Men på trods af fremgang 
lever en stadig voksende gruppe unge nu som hjemløse. 
Hjem til Alle alliancen har i 2018 haft særligt fokus på 
at afskaffe hjemløsheden blandt unge ved at påvirke 
boligsituationen og ved sociale indsatser i hele landet. 
 
Vi har blandt meget andet lanceret initiativet Hjem til Dig 
i samarbejde med Dansk Røde Kors og Ungdommens 
Røde Kors. Her opfordrer vi almindelige danskere 
med lidt plads tilovers til at åbne deres hjem til en ung 
på kanten af hjemløshed i en afgrænset periode. På 
den måde skabes relationer og netværk hos udsatte 
unge. Læs mere om Hjem til Dig i dette årsskrift. 
 
Hjem til Alle alliancen har tillige i 2018 været med til 
at foreslå en Boligfond, der skal skabe mulighed for 
reelt billige boliger til unge på kanten af hjemløshed. 
Idéen er også beskrevet nærmere i dette årsskrift.    
 
Hvert år taber samfundet unge, som aldrig kom 
videre med uddannelse eller arbejde. Får disse 
unge en bolig hurtigt viser forskning, at de vil kunne 
komme permanent ud af hjemløsheden. Derfor har 
Hjem til Alle alliancen en Housing first-tilgang, hvor 
der arbejdes på at skaffe den unge en bolig, fordi en 
sikker base er forudsætningen for at kunne få det 
bedre. Læs mere om Housing first her i årsskriftet.   
 
Hjemløse unge adskiller sig fra den hjemløshed, vi 
kender: Den midaldrende alkoholiserede mand med 
sin hund foran supermarkedet. Eller den udenlandske 
tigger på gågaden. De unge ser vi ikke. De fleste af 
dem sover ikke på gaden. De opholder sig hos venner 
og bekendte, og de prøver at ligne andre unge, så 
godt de kan. Men ligesom de gamle hjemløse, skal 
de også hele tiden finde nye steder, hvor de kan 
overnatte. Det er det dårligst mulige udgangspunkt 
for at fastholde et job eller begynde en uddannelse.  
 
Over tid forsvinder mulighederne, og de unge må 
overnatte i opgange og parkeringskældre og til sidst på 
herberger. Når først de er der, går nedturen stærkt. 
 
Hjemløsheden giver den sværeste start på voksenlivet. 
Vi ved meget præcist, hvad der skal til for at få unge 
ud af hjemløshed. Det er på tide, vi handler derefter.



1110

Alliancens 
strategiske

fokus

Hjemløseproblemet 
har i for mange år handlet 

om afhjælpning

Der er brug for 
intensiveret fokus på

 før og efter

1. Skab flere billige boliger
2. Skab tilstrækkelig social støtte
3. Forebyg bedre

Forebyggelse Forebyggelse

Det akutte: 
Herberger og 
varmestuer

Boliger Boliger

Det akutte: 
Herberger og 
varmestuer

Hjem til Alle 
alliancen
 

Hjem til Alle alliancen blev etableret i 
januar 2016 med en ambition om at 
afskaffe hjemløshed blandt unge i 
Danmark
Hjemløsheden stiger i Danmark, og der er dobbelt 
så mange hjemløse unge i dag som for otte år 
siden. Den udvikling har vi sat os som mål at bremse. 

Hjem til Alle alliancen arbejder med at skabe 
hjem til hjemløse unge. Det gør vi ved at udvikle 
nye boligløsninger, etablere støtteordninger 
og sætte hjemløshed på dagsordenen. 

Hjemløshed blandt unge er en kompleks 
problemstilling, som kræver, at flere parter arbejder 
sammen om løsninger. I dag består Alliancen af 
15 partnere, som står sammen om at forebygge 
og reducere hjemløshed blandt unge i Danmark. 
Alliancen drives af et sekretariat, der har ansvaret 
for den daglige administration og ledelse. 

I Hjem til Alle alliancen arbejder vi med at udvikle nye 
løsninger på tværs af civilsamfund, myndigheder, 
boligorganisationer, virksomheder og investorer. 
Nye løsninger, som kan føre til vedvarende 
forandringer på området. Vi løser ikke problemet 
i morgen eller næste år. Men vi arbejder hver 
dag på at knække den stigende kurve. Fordi vi 
tror på et Danmark, hvor der er hjem til alle.  

1
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‘‘“Hvert år taber samfundet 
unge som aldrig kom videre 
med uddannelse eller arbejde.
 
Over tid forsvinder netværket, 
og de unge må overnatte i 
opgange og parkeringskældre 
og til sidst på Herberger. Når 
først de er der, går nedturen 
stærkt.”

– Hjem til alle 

FAKTA:

I 2015 fik Bikubenfonden 
sammen med Realdania, 
Helsefonden og Københavns 
Kommune foretaget en analyse 
af hjemløshed blandt unge i 
Danmark. 

Analysen viste, at problemet er 
både komplekst og stigende. 
Det fik initiativgruppen til 
sammen at lancere Hjem til Alle 
alliancen i foråret 2016. 
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‘‘“Vi er ikke kun boligløse,  
vi er hjemløse. Vi har alle 
de her sociale problemer, 
der følger med. Som måske 
er misbrug, mangel på 
uddannelse, mangel på 
netværk og dårlig fysisk og 
psykisk sundhed. En bolig 
ville ikke være nok for mig 
og mange af mine venner.”

– Ung hjemløs

15

Danmark har meget 
at lære – status på 
hjemløshed i Norden 
I november 2018 offentliggjorde  
Hjem til Alle og KRAKA den første 
fællesnordiske undersøgelse af 
hjemløshed: Hjemløsebarometeret 
- dansk hjemløshed i nordisk 
perspektiv. Den viste, at Danmark er 
det nordiske land, der har flest nye 
hjemløse. Og at den største stigning 
sker blandt unge  
 
Selv om skiftende regeringer siden 2009 har haft 
nedbringelse af antallet af hjemløse i Danmark som 
målsætning, er antallet af hjemløse steget med 1.600 
mennesker de seneste otte år. Det er en stigning på 33 
procent. Og den største stigning er sket blandt unge. 
Hver tredje hjemløs er i dag under 30 år. Rapporten 
er baseret på nationale hjemløseundersøgelser 
samt interviews med nøglepersoner på området fra 
Norden, og er den første undersøgelse af sin art.   
 
Undersøgelsen viser meget tydeligt, at Norge er det 
land i Norden, efterfulgt af Finland, som bedst formår 
at få mennesker ud af hjemløshed. Dels er faldet 
størst i disse lande, dels er der færre borgere, der 
er hjemløse i lang tid. Her er det relevant at spørge: 
Kan vi lære noget af de andre nordiske lande? Og 
lad os afsløre med det samme: Det kan vi. 

2

Kilde: Hjemløsebarometeret. KRAKA. 2018
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Mest markant viser undersøgelsen at: 
 

 — Danmark er det land i Norden, der har flest nye 
hjemløse unge. 

 — Danmark er det land i Skandinavien hvor unge er 
mest i fare for at blive hjemløse. 

 — I Danmark er 10 procent af de hjemløse gadesovere. 
Det er næstflest i Norden. 

 — Finland har marginalt flere med 11 procent, men har 
formået at nedbringe antallet betragteligt. 

 — Danmark har mange langtidshjemløse. Hele 67 
procent er hjemløse ud over syv måneder. Danmark 
overgås dog af Sverige, hvor hele 76 procent er 
langtidshjemløse. 

 — Danmark er suverænt det land i Norden, hvor flest 
hjemløse også har en psykisk sygdom. Mere end 
hver anden hjemløse har en psykisk sygdom. Det 
gælder for cirka hver tredje i Sverige og Norge. 

 — Norge har igennem en målrettet Housing First 
inspireret hjemløseindsats vist, at det er muligt at 
gøre noget ved den stigende hjemløseproblematik. 

7+ Måneder

2017

Antallet af hjemløse i Danmark stiger. 

FinlandDanmark Norge

↑ 27%
↓ 13% ↓ 36%

Kilde: Hjemløsebarometeret. KRAKA. 2018

Udviklingen i antallet af hjemløse ud  
af 100.000 borgere i Danmark, Finland  
og Norge.

Danmark bør tilbyde reelt billige boliger 
Undersøgelsen viser blandt andet, at Sverige er 
det land i Norden hvor andelen af hjemløse er 
højest. Sverige har dog efter flere års stigning 
formået at bremse den negative udvikling. Kun 
i Danmark fortsætter udviklingen den forkerte 
vej. Mens andelen af hjemløse er steget med 27 
procent i Danmark, er den tilsvarende faldet med 
36 procent i Norge og 13 procent i Finland.

I Hjem til Alle alliancen mener vi, at det bør mane 
til eftertanke, at man i Norge og til dels i Finland 
har koblet den politiske indsats for at bekæmpe 
hjemløshed tæt sammen med en strategi om at 
sikre reelt billige boliger, der hvor de hjemløse er. 
Det anbefaler vi, at man også gør i Danmark.

En bolig kommer før alt andet
Siden år 2000 har Norge fulgt Housing First-
metoden, hvor det at skabe en stabil boligsituation 
er afgørende for at bringe folk ud af hjemløshed. 
International forskning peger på, at denne tilgang 
er mest effektiv. Den danske indsats er også 
baseret på Housing First-metoden. Til gengæld 
har vi ikke i Danmark en målrettet indsats for at 
sikre reelt billige boliger, som de har i Norge.
 
Unge på kanten af hjemløshed har i Danmark cirka 
3.200 kroner til husleje. Udover reelt billige boliger, 
viser de norske erfaringer også, at boligerne skal 
være der, hvor de hjemløse opholder sig samt, at der 
skal en solid social støtte til, hvis de bagvedliggende 
– og ofte komplekse – problemer skal løses. 
 
Hvis vi skal sikre, at der kommer færre nye hjemløse 
unge og give dem, der allerede er, et hjem, så kræver 
det både en målrettet boligpolitisk indsats og en 
samtænkning af vores social-og boligpolitik.
 
Særligt for hjemløse unge er udfordringen stor, 
fordi de generelt er ringere stillet økonomisk og 
derfor bør Danmark sikre flere reelt billige boliger. I 
2018 gjorde folketinget det modsatte: Med ghetto-
pakken forsvinder endnu flere billige boliger.
 
Skiftende regeringer har haft nedbringelse af antallet 
af hjemløse i Danmark som målsætning siden 2009. 
Hvis det betyder, at alle danskere skal have et hjem, 
må man sørge for, at der er et hjem til alle danskere. 

Så enkelt er det.  
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‘‘‘‘
“Danmark har oplevet den 
største stigning blandt 
hjemløse unge. Dermed 
har vi den højeste andel 
hjemløse unge i Norden. 
Til sammenligning har 
Norge sænket antallet af 
hjemløse, blandt andet 
ved at koble den sociale 
indsats med en strategi for 
at sikre reelt billige boliger.”

– Hjem til Alle 
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Beskæftigelse

Hjemløsebarometeret sammenligner 
hjemløsesituationen i Danmark, Norge, 
Sverige og Finland. Barometeret viser 
målt på ti nøgletal, at Danmark på 
vigtige parametre halter efter de øvrige 
nordiske lande 
Hjemløsebarometeret - dansk hjemløshed 
i nordisk perspektiv er baseret på nationale 
hjemløseundersøgelser samt interviews med 
nøglepersoner på området fra Norden.

Rapporten er udarbejdet af KRAKA i samarbejde 
med Hjem til Alle alliancen og Bikubenfonden.

Hjemløsebarometeret
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Antal hjemløse pr. 100.000 Antal hjemløse unge pr. 100.000

Danmark

25%

75%

Sverige 

33%

67%

Norge

26%

74%

Finland

21%

79%

Hjemløse fordelt på køn

Antal hjemløse med udenlandsk 
nationalitet ud af 100.000

Danmark

345
Sverige 

286
Norge

132

Andel hjemløse med misbrug

Danmark

61%
Sverige 

42%
Norge

57%

Psykisk

Fysisk 

Andel hjemløse med psykisk  
og fysisk sygdom

Danmark

53%

22%

Sverige 

32%

25%

Norge

34%

6%

Varighed af hjemløshed

7+ Måneder

66%

75%

42%

4-6 Måneder

13%

12%

18%

0-3 Måneder

21%

13%

40%

2017

Danmark

Sverige

Norge

Danmark

115
Sverige 

143
Norge

66
Finland

128
Danmark

263
Sverige 

283
Norge

133

Hjemløshed fordelt på type

43% 49% 40% 5%

33% 39% 42% 77%

4% 2% 4% 3%

10% 4% 6% 11%

Danmark Sverige Norge Finland

Institution

Familie eller 
venner

Gaden

Kriminalforsorg 
og udslusning

Andel hjemløse i hovedstadsområder

Danmark

39%
Sverige 

40%
Norge 

33%
Finland 

68%

Andel hjemløse i studie eller arbejde

Studie 

Danmark

4%

3% 3%

Norge

7%

1%

krkrkrkr

Løn
Sverige

8%

Kilde: Hjemløsebarometeret. KRAKA. 2018
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“Jeg har altid vidst, at 
jeg gerne ville have en 
uddannelse. Men jeg kom 
hjem fra efterskole, og jeg 
kunne mærke, at min mor  
var begyndt at drikke igen.”

Historien om 
en hjemløs 
Unge hjemløse kæmper med helt 
andre problemer end andre unge. 
Her er historien om en af dem.  
Hun er 19 år og har været hjemløs, 
siden hun var 16. I sommer blev  
hun student efter tre år – på fire 
forskellige gymnasier
Som så mange andre blev hun student. 
Hun blev det med et 10-tal i biologi. Natten inden sin 
sidste eksamen sov hun på en bænk. Siden hun var 16 
år, har hun skiftevis sovet på bænke i parker, på sofaer 
hos bekendte og indimellem i en rigtig studiebolig. Hun 
formåede at gennemføre en ungdomsuddannelse, 
mens hun var hjemløs. Det gør hende særlig. Desværre 
gør det hende knap så særlig, at hun er ung og hjemløs. 
 
“Det, der har været mest skræmmende, er egentlig, 
hvor hård en livsstil det er. At jeg kan mærke, at jeg 
allerede er rigtig slidt, i forhold til at jeg kun er 19 år.  
At være ude at sælge Hus Forbi og hjælpe med at give 
førstehjælp til en, der har fået en overdosis, inden man 
møder op til matematikundervisning,” fortæller hun. 
 
I Danmark er alt digitalt – og alle er online. Det 
forkorter afstanden til institutioner, og gør hverdagen 
lettere. For alle ... næsten. Ikke for den hjemløse. 
Hun ejer hverken mobiltelefon eller computer. 
 
“Det har været svært at gå i gymnasiet i sådan en digital 
tid uden at have en computer eller en mobiltelefon. Jeg 
har siddet rigtig meget på biblioteker. Men det er også 
hårdt at planlægge sit liv efter, hvornår biblioteket har 
åbent, og hvornår der er plads ved computerne, og at 
der ikke er for meget larm til at lave lektier. Det har været 
hårdt at planlægge sig ud af. Også her ved mine sidste 
eksamener, hvor jeg nogle gange ikke har sovet inden, 
eller har sovet tre timer på en bænk. Men det er gået.” 

Hun havde uden held bedt kommunen om at blive 
tvangsfjernet fra sin familie. Hun kunne ikke se sig 
selv gennemføre studiet, hvis hun blev boende 
hjemme – i et miljø af misbrug, vold og ensomhed. 
 
“Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville have en 
uddannelse. Men jeg kom hjem fra efterskole, og 
jeg kunne mærke, at min mor var begyndt at drikke 
igen. Der var ensomt. Og det ville være mindre 
farligt for mig at bo på gaden, end at bo hjemme 
ved min mor. Min familie havde virkelig gjort sit 
bedste, men for at jeg kunne få en uddannelse 
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og tage mig sammen og ikke ende i misbrug, 
havde jeg brug for at komme væk derfra.” 
 
Hun fik en bolig i 2018, men det er ikke så ligetil. 
 
“Jeg skal øve mig i at bruge min bolig. Hvordan 
hænger man lamper op? Hvordan fylder man et 
køleskab, når ens forældre aldrig har handlet ind? 
Hvordan husker man at bruge den? Der er mange 
hverdagsfærdigheder, som vi ikke har lært. Vi ved, 
at over 60 procent af hjemløse har været anbragt 
som børn. Der er så mange færdigheder, vi ikke 
kan. Selvom vi er supergode til at overleve. Der er 
det, at det med at vaske sit tøj, bliver svært.”  
 
Årsagerne til at hun og andre unge ender i 
hjemløshed er mange og ofte komplekse, men 
fælles for dem er, at de problemer først for alvor 
kan løses, når de får et trygt og stabilt hjem. 
 
Det vil Hjem til Alle være med til at sikre. 
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FAKTA:

En reelt billig bolig forstås som 
en bolig med en månedlig 
husleje på mellem 2800-3300 
kroner eksklusive forbrug

Beskæftigelsesministeriet 
anslår, at en person på den 
laveste velfærdsydelse 
(integrationsydelse) kan betale 
2800 kroner 

Københavns Kommune 
vurderer, at hovedparten af 
deres målgruppe for kommunal 
anvisning kan betale op til 
3300 kroner 

Der er brug for 
billige boliger
Manglen på reelt billige boliger er 
den største forhindring for at stoppe 
hjemløshed i Danmark. Det mener vi 
i Hjem til Alle alliancen
Andelen af mennesker med lav betalingsevne 
stiger, herunder hjemløse unge. Det er 
nødvendigt, at boligudbuddet afspejler dette. 

Foruden vigtigheden af at have tag over hovedet viser 
erfaringer, at boligen er en forudsætning for at hjælpe 
med andre udfordringer som for eksempel misbrug, 
psykiske problemer, manglende beskæftigelse og 
netværk, hvilket mange hjemløse unge, og unge 
i risiko for hjemløshed, har problemer med.

Hjem til Alle alliancen arbejder for nye initiativer, der kan 
være med til at skabe nye og reelt billige boliger til unge.

3

Danmark

4%

3%Studie 

krkrkrkr

Løn

Andel hjemløse i studie eller arbejde

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2017. VIVE
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Housing first:  
Et hjem kommer 
før alt andet 
Housing first-strategien bygger på 
den grundlæggende antagelse, at 
alle har brug for et hjem. Det er et 
opgør med trappetrinsmodellens 
Treatment first-tilgang, hvor den 
udsatte først skal komme af med sit 
misbrug og psykiske problemer, 
inden hun kan tilbydes en bolig 
En stabil boligsituation er en forudsætning for at 
kunne tackle problemer som psykisk sygdom, 
misbrug eller manglende socialt netværk. For unge 
gælder det navnligt, at det er umuligt at fastholde 
et studie, hvis de ikke ved, hvor de skal sove 
næste nat, og deres hjem er i en plasticpose. 

Housing first er også et opgør med den mangeårige 
tradition for at bekæmpe hjemløshed ved at tilbyde 
midlertidige boliger som herberger og væresteder, men 
i stedet insistere på permanente, reelle hjem. De unge 
udtrykker selv, at de ikke ønsker at blive en del af et 
hjemløsemiljø, og de tør ikke opholde sig på herberger, 
da de frygter, at det vil være med til at accelerere 
psykisk sygdom og eventuelle misbrugsproblemer. 

Vedvarende forskning fra USA, Canada og EU viser, 
at den mest effektive indsats for hjemløse i forhold til 
at komme ud af hjemløshed, er at sikre deres bolig. 
Er der først tryghed om den, kan udvikling henimod 
uddannelse, beskæftigelse og inklusion i samfundet ske. 

Hjemløshed fordelt på type 
Andelen af hjemløse fordelt efter hjemløshedssituation. 

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2017. VIVE.

43%

33%

4%

Institution

Familie 
eller venner

Gaden

Kriminalforsorg  
og udslusning

10%

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2017. VIVE.

2017

Varighed af hjemløshed i måneder

7+ Måneder

66%

42%

4-6 Måneder

13%

18%

0-3 Måneder

21%

40%

Danmark

Norge
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Udbud af 
billige boliger 
Der bliver færre og færre billige boliger 
i Danmark. Særligt i de større byer
Lejernes Landsorganisation vurderer, at der fra 
2006 til 2016 er blevet omkring 42.000 færre 
betalelige boliger som resultat af modernisering 
og 38.000 færre betalelige boliger som resultat 
af sammenlægninger og nedlægninger.

Manglen på billige boliger medfører, at kommunerne ikke 
får så mange borgere med akutte boligsociale problemer 
i bolig, da huslejen er for høj på de ledige boliger. 

Der har i løbet af året været intens debat om 
konsekvenserne af Regeringens Ghettoplan, der yderligere 
vil reducere antallet af de helt billige boliger og dermed 
kan skubbe hjemløse unge endnu længere bagud i køen. 
Planen vil bidrage til reduktionen af billige boliger ved 
at nedrive almene familieboliger for i stedet at etablere 
ejerboliger og private lejeboliger. Inden 2030 skal de 
almene boliger maksimalt udgøre 40 procent af boligerne 
i de 16 hårdeste såkaldte ghettoområder. Det kan betyde, 
at op til 11.000 almene familieboliger skal nedlægges. 

I Hjem til Alle anbefaler vi, at udviklingen af de 
tidligere ghettoområder fører til udvikling af nye 
boligmodeller, hvor der både er plads og økonomi 
til, at udsatte unge og ressourcestærke unge kan 
bo dør om dør og udvikle fællesskaber sammen.

Helt grundlæggende er det en stor udfordring at sikre 
reelt billige boliger i det ejendomsmarked, som er nu: 
Eksempelvis siger PFA, at huslejen på deres nybyggeri i 
bedste tilfælde vil kunne komme ned på cirka 4000 kroner 
om måneden. Hos KAB, som er administrationsselskab 
for almene boliger især i Hovedstaden og på Sjælland, 
vil huslejen være på mellem 3800 og 4800 kroner 
om måneden for et til to værelser ml. 38-50m2. 

Fra 2007 til 2014 er almene og privatudlejede 
boliger med husleje på: 

 — Under 3000 kr. om mdr. faldet med 55 
procent 

 — Mellem 3.000 og 4.000 kr. om mdr. faldet 
med 27 procent  

 — Mere end 4000 kr. om mdr. 
steget med 71 procent

Kilde: Manglen på billige boliger, 2015. Kuben for Rådet for Socialt Udsatte.
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Reelt billige 
boliger
Hvad skal det koste at sove roligt 
om natten? At have et sted at spise 
sin mad og et sted at lade op?  
Et sted at komme hjem til? Det er 
der et entydigt svar på. For en ung 
på SU, uddannelseshjælp eller 
kontanthjælp skal det koste cirka 
3.200 kroner. Det viser opgørelser 
fra landets ministerier og kommuner
 
Følger man markedet for nybyggeri af små 
ungdomsboliger, kan man konstatere, at nye 
boliger kun vanskeligt kommer ned under 4.500 
kroner i husleje. Og det er ikke længere kun et 
storbyproblem. Det ses over hele landet. 
 
Boligmarkedet er lukket for hjemløse og i særlig  
grad for de unge. Så selv om vi ved, at vi kan få de  
unge ud af hjemløshed, hvis vi får dem i bolig,  
og støtter dem i at bo der, så gør vi det ikke.  
For der er ikke boliger på markedet, som de kan  
betale. Vi har brug for at åbne boligmarkedet op  
igen, hvis hjemløsekurven skal knækkes og hvis de 
unge skal lykkes med at komme i uddannelse og job.
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En kampagne 
for reelt billige 
boliger 
Hjemløsebarometeret fra efteråret 
2018, der præsenteres andetsteds i 
dette årsskrift, har blandt andet ført 
til kampagnen om reelt billige boliger 
Undersøgelsen viste, at Danmark er det eneste land 
i Norden, der ikke har knækket hjemløsekurven, 
og at der kommer flere særligt hjemløse unge i 
Danmark. Rapporten peger specifikt på manglen 
på billige boliger som den største forhindring.

I efteråret 2018 indgik Hjem til Alle alliancen et 
samarbejde med Danske Studerendes Fællesråd om 
at sætte fokus på reelt billige boliger for alle unge. 
Hovedudfordringen er, at unge over hele landet 
søger til de byer, hvor uddannelserne er. Unge, der 
på forskellig vis føler sig på kanten af samfundet, 
søger også ofte til byerne, hvor de lettere kan 
finde ligesindede eller gemme sig i mængden. 

For alle unge gælder det, at det er vanskeligt 
at få adgang til en permanent boligløsning. 
Lånesofaer bliver for nogle af disse unge aldrig 
skiftet ud med et lejet værelse, en kollegie- eller 
ungdomsbolig. For en stigende gruppe unge 
bliver livet i byen et liv på vej ud i hjemløshed. 
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Fokus: 
Reelt billige boliger

Hvem: 
Hjem til Alle alliancen og De 
Studerendendes Fællesråd

Baggrund: 
Manglen på reelt billige boliger 
er en af hovedårsagerne til, at 
flere unge bliver hjemløse. 
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FAKTA:
 
Skatteministeriet anslår, at op 
mod 10.000 ejerlejligheder i 
Danmark i dag er forældrekøb, 
med en samlet anslået værdi af 
12,8 milliarder kroner. 
  
Den samlede finansiering af en 
fond til boliger til unge vil på lang 
sigt potentielt være:

Afskaffelse af 
virksomhedsordning 135 mio. kr.  

Ændring af regler for videresalg: 
150 mio. kr. 

I alt 285 mio. kr. 

Ny boligfond 
målrettet 
udsatte unge  
 

Størstedelen af hjemløse unge 
formår ikke at komme i uddannelse 
eller arbejde. Får de en bolig hurtigt 
– og tilstrækkelig støtte til at bo i den 
– viser international forskning og 
danske erfaringer, at de vil kunne 
komme permanent ud af 
hjemløsheden   
  
Der er brug for politisk handling. Derfor har Hjem 
til Alle i 2018 argumenteret for, at der oprettes en 
ny boligfond som kan udvikle nye boligmodeller og 
reelt sikre at der bygges til hjemløse unge. En idé er, 
at finansieringen kan tilvejebringes ved at lukke den 
økonomisk meget lukrative forældrekøbsordning, som 
overvejende kommer velstillede familiers børn til gavn.  

Med finansiering på 285 millioner kroner årligt 
vil det over de kommende fire år være muligt at 
bygge og drive 5.000 nye boliger til målgruppen. 
 
Uddannelsesinstitutionerne trækker mange unge 
til de større byer, og de almene ungdomsboliger 
skal huse unge med vidt forskellig baggrunde 
og betalingsevne. Men antallet af almene boliger 
modsvarer ikke det stigende behov, og flere almene 
boliger er for dyre til, at mange unge kan bo der. 
En udvej for en stadig større gruppe familier er de 
skattebegunstigede forældrekøb. Altså et marked, 
der er forbeholdt unge, som har netværk, relationer og 
især forældre, der kan købe en sådan bolig til dem.  
 
Konkret kunne det derfor være en idé, at folketinget 
ophæver den skattebegunstigelse, som følger med 
forældrekøb og videresalg af forældrekøb, og i stedet 
samler midlerne i en fond eller pulje, der støtter 
udvikling af nye boligmodeller til udsatte unge.  
Skatteministeriet anslår, at op mod 10.000 
ejerlejligheder i Danmark i dag er forældrekøb, med 
en samlet anslået værdi af 12,8 milliarder kroner.  
Det anslås, at fonden vil kunne medfinansiere godt 
1.000 boliger til unge om året. 10.000 boliger over 10 år.  
 
Målet er at udvikle nye boligmodeller, hvor udsatte 
unge bor dør om dør med ressourcestærke unge, 
og bliver en del af et almindeligt ungefællesskab.
  
Boligens størrelse er ikke afgørende - et hjem er.  
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“Vi har en 
forpligtigelse 
til at levere 
gode løsninger”
Det mener administrerende direktør 
 i KAB, Jens Elmelund, partner i 
Hjem til Alle 

I 2018 argumenterede Hjem til Alle for en Boligfond, 
hvor penge fra forældrekøbsordningen skal 
kanaliseres over i løsninger til unge på kanten 
af hjemløshed. Hvad synes du om den idé? 

“Det er grundlæggende en god og sympatisk idé. Om 
midler til fonden kommer fra forældrekøbsordningen 
eller andre områder er ikke det afgørende for mig. Det 
afgørende er, at der tilvejebringes tilstrækkeligt med 
kapital til at bidrage til flere billiger ungdomsboliger.”

Forslaget er baseret på en antagelse af 
(og undersøgelse, der viser), at det største 
problem i at bekæmpe hjemløshed blandt 
unge er prisen på boliger. Er du enig? 

“Både og. Helt evident at der er mangel på betalbare 
ungdomsboliger, især i de store byer, men afgørende er 
også, at vi hjælper nogle af disse unge til at blive bedre 
til at ”mestre” livet. Det indebærer, at vi skal tilbyde 
netværk og give hjælp til uddannelse og job. Det giver 
de unge bedre muligheder for at være selvforsørgende, 
herunder også giver dem forudsætninger for at kunne 
betale den ”almindelige” husleje for egen bolig.”

Hvad er efter din mening det vigtigste tiltag, der skal 
tages for at bekæmpe hjemløshed blandt unge? 

“Vi er rigtigt mange aktører, der har en rolle 
og et ansvar i forhold til effektivt at bekæmpe 
hjemløshed blandt unge: staten, kommunerne, de 
almene boligorganisationer, almennyttige fonde, 
pensionskasser og andre der investerer i fast 
ejendom, NGO’er af forskellig karakter, for blot at 
nævne nogle af de mest væsentlige. Karakteristisk 
er, at aktørerne agerer som enkeltaktører uden fælles 
succeskriterier og uden en fælles eksekveringsplan. 
Det er min forhåbning, at Hjem til Alle kan være med 
til at tilvejebringe en mere fælles aktionsplatform for 
alle aktørerne. Den gode vilje er til stede. Nu har vi 
en forpligtigelse til også at levere gode løsninger.”
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“Det vigtigste er at finde et 
sted, der er sikkert at være. 

På et herberg er der måske 
for mange stoffer og 
overgreb til, at man kan 
komme hver dag.”

– Ung hjemløs‘‘
Nye boligmodeller
Rundt om i landet er der forsøg  
på at udfordre det eksisterende 
boligmarked og skabe nye 
boligmodeller, der er reelt billige  
og som også har fokus på værdier 
om fællesskab og inklusion af 
udsatte unge
KAB har udviklet boligmodellen Almenbolig+ som er 
ét bud på at skabe en billig bolig. Huslejen reduceres, 
fordi en stor del af driften af boligfællesskabet 
sker af beboerne selv, ligesom boligen i princippet 
er en skal med få, vigtige installationer.   
 
Modellen er videreudviklet på Frederiksberg, hvor 
den almene boligforeningen FFB opfører et kube-
byggeri med 74 ungdomsboliger, Venligbolig Plus. 
Her er målgruppen unge studerende, der siger ja til 
at bo sammen med unge flygtninge, som de tager 
et medansvar for at integrere i det danske samfund. 
Målet er at skabe hverdagsintegration gennem 
boligfællesskabet. Boligerne vil være på 33 m2, som 
deles af to, med hver sit værelse, fælles køkken, 
delt bad og altan. Dertil vil bebyggelsen have et 
fælles klubhus, vaskeri med videre. Boligkonceptet 
vil have en husleje på forventeligt 3.000 pr. måned. 
Boligerne forventes at være indflytningsklare i 2019.  
 
Containerby på vej
Også private aktører kan engageres i at udvikle 
boligmodeller, hvor grundideen er at beboerne 
sammen udvikler stærke fællesskaber for hinanden. 
Hjem til Alle er i dialog med flere af disse for at 
undersøge, om der i disse modeller ligger løsninger 
der også kan omfatte de hjemløse unge.   
 
En af dem, der er kommet længst, er containerbyen 
CPH Village, som er under opførelse på Refshaleøen 
i København. Her deler studerende en container med 
adgang til fælleshus og fælleshaver. Huslejen her er 
høj – 4.000 kroner pr. studerende – men princippet er, 
at også her har fællesskab en vigtig plads.    
 
Forsøg og modeller som disse viser gode nye takter 
og peger på en ny type boligmodel, som bør få 
økonomisk opbakning. De viser dog også, at det er 
en konkret udfordring at få huslejen tilstrækkeligt 
ned i niveau sådan, at alle unge kan være med. 
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Vi har fokus på 
fællesskabet
Reelt billige boliger er afgørende for 
at få unge på kanten af hjemløshed 
på rette kurs. Men boligen er så 
langt fra alt. Det vigtige er at blive en 
del af almindelige ungefællesskaber
Seneste hjemløsemåling viser, at over halvdelen af de 
hjemløse unge har en psykiatrisk diagnose, og lige så 
mange har et misbrug af alkohol eller stoffer. Det er 
flere end i den samlede gruppe af hjemløse i alle aldre. 
Samtidig mangler mange af de unge kompetencer til 
at mestre en hverdag. Som Christina Strauss forkvinde 
i SAND – de hjemløses landsorganisation siger det: 
”Jeg har fået en bolig. Men jeg ved ikke, hvordan 
det kan blive til et hjem. Mine naboer har rutiner 
med at komme hjem fra arbejde, tømme postkasse, 
gå med hunden og begynde at lave aftensmad og 
betale regninger. Jeg aner ikke, hvordan man gør.”

Hjem til Alle arbejder for, at der med nye boligmodeller 
også udvikles en effektiv måde at sikre, at de 
unge hjælpes til at blive i boligen. I Alliancens 
arbejdssprog taler vi om en 24/7 løsning, som bør 
følge med alle boliger: En vision om at aktører på 
tværs af sektorer støtter den enkelte unge med 
at komme i bolig, få hjælp til sundhed, støtte til at 
lære at bo, opbakning til at komme i uddannelse 
eller arbejde, og at den unge kommer med i 
ligeværdige fællesskaber med andre unge.

Adgang til ligeværdige fællesskaber er ofte en 
overset dimension. Mange hjemløse unge har 
venner, de omgås. Det kan være den ven, der låner 
en sofa ud, eller de venner, den unge ryger hash 
med. Få har ressourcefulde venner, der kan bakke 
op om at komme ud af hjemløsheden og som reelt 
har overskud og kompetencer, der kan støtte et 
livsbaneskifte. Ensomhed og oplevelsen af at være 
alene i verden er typisk for de hjemløse unge. 

Alliancen søger at skabe løsninger for de unge, 
som har fokus på, hvordan de kommer med 
i fællesskaber med andre unge. I 2018 har 
Alliancen især arbejdet med, hvordan unge på 
kollegier kan samles i et boligfællesskab, der 
inkluderer alle – både de studerende og de 
hjemløse unge, som får en plads, og som over tid 
selv kan blive en del af den studerende flok.

4

Trygfonden udkom i 2017 med den første 
måling af sin art i Danmark om fællesskaber. 

Den viste at:
 — 57 procent af landets socialt udsatte 
føler, at de i høj eller nogen grad 
bliver holdt uden for i samfundet. 

 
 — 86 procent af landets socialt udsatte føler sig 
ensomme (vs. kun 3 procent af ’flertallet’). 

 
 — Og kun 20 procent af landets socialt 
udsatte deltager i faste fritidsaktiviteter.

Kilde: Fællesskabsmålingen 2017. SFI og Trygfonden
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Anbefalinger til at 
skabe inkluderende 
kollegiefællesskaber
Baseret på cirka ni måneders 
aktiviteter og deltagende feltarbejde 
på Bikubenfondens kollegie i 
København har Hjem til Alle i 
samarbejde med organisationen 
Idrætsprojektet seks anbefalinger  
til, hvordan det samlede 
kollegiefællesskab rustes til at tage 
godt imod unge med en anden 
baggrund. Målet er at engagere de 
unge beboere i at tage socialt ansvar 
for hinanden – uanset baggrund
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Følgende er anbefalinger til, hvordan det 
engagement kan etableres på et kollegie:

1 Åbenhed 
Vær åben og ærlig overfor beboerne. Informer 
alle om at der reserveres værelser til særlige 
grupper af unge - også når man flytter ind som 
ny. Hold løbende dialog med beboerne. 

2 Den gode modtagelse 
Tag imod – med smil og glæde. Vær nysgerrig 
og vedholdende med respekt for den enkelte - 
både når man er ny og i hverdagen. Inviter ind i 
fællesskabet – hver dag. Tag en dialog med nye 
om forventninger, ansvar og muligheder. Skab 
værdier og strukturer sammen med beboerne 
– hvordan tager vi godt imod? Vær åbne.

3 Det er beboerne, der skal drive det
Inddrag beboerne og gå i dialog om løsninger med 
dem. Det er deres hjem, og de skal bo sammen i 
fællesskabet. Spred ansvaret for fællesskabet og 
modtagelsen med mere til så mange som muligt. 
Inddrag gerne eksterne til at udvikle løsninger -  
men kun i en opstart, så man undgår stigmatisering 
af de nye unge. Målet er at det inkluderende 
fællesskab bliver en kultur på kollegiet. 

4 Buddyordning
Etabler en buddyordning, så alle nye beboere får en 
buddy på kollegiet. En som er særligt opmærksom 
på den nye, som tager imod og inviterer ind i 
fællesskabet, giver information og sikrer dialog.

5 Samarbejde med kommunens bostøtte
Etabler et samarbejde mellem beboerne og 
kommunens medarbejdere tilknyttet de unge. Fokusér 
på integrationen i fællesskaberne som et fælles mål 
og sørg for gensidig information og dialog. Brug de 
professionelle til at klæde beboerne på til at bo med de 
tidligere hjemløse m.m. En løbende dialog er vigtig.

6 Fællesskabet – gennem aktiviteter
Lav fællesaktiviteter på gangen og på tværs. Find andre 
fællesnævnere end studier gennem aktiviteter. Inddrag 
altid de nye i planlægningen af aktiviteter, så man 
fanger folks interesserer. Vær synlig om, hvad der sker.
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De første spadestik til UMEUS 
bliver taget primo 2019. Det 
forventes at det første kollegie 
står færdigt ultimo 2020.   

“Det handler 
først og 
fremmest om 
fællesskaber”
Lærke Hein er Head of Concept and 
development i UMEUS hos den 
fællesnordiske ejendomsudvikler 
NREP, hvis erklærede formål er at 
udvikle ejendomme med 
udgangspunkt i slutbrugerens 
behov. Hun og NREP står bag de 
kommende UMEUS-kollegier i 
blandt andet København. Her er der 
netop fokus på boligfællesskaber
Det er ikke muligheden for privatliv, der batter højst, 
når man spørger unge mennesker, hvordan de helst 
vil bo. Det er muligheden for fællesskab. Man skal 
selvfølgelig have sit eget værelse. Man skal have 
mulighed for at trække sig tilbage, men det behøver 
ikke være kæmpestort. Det skal tænkes smart, så 
man har plads til det man har behov for, en seng, 
plads til at læse, opbevaring, bad og toilet.

Hvordan passer 
hjemløse unge ind i 
jeres kollegiemodel?

“At bo på et kollegie er 
en meget udadvendt og 
social boligform, ikke 
noget der passer til alle. 
Men vi tror på, at vi kan 
ramme en gruppe unge, 
som kommer fra en 
svær baggrund, og med 
begrænsede resurser og 
netværk. En gruppe unge, 
hvor det at have en bolig 
og et positivt fællesskab 
vil gøre at de kommer 
igennem et studie.” 

Når de kommende 
UMEUS-kollegier 
åbner, har forarbejdet 
ikke bare handlet om 
arkitekttegninger og 
ingeniørmålinger. Det 
vigtigste forarbejde 
har været at stille 
det enkle spørgsmål: 
Hvordan kunne du 
tænke dig at bo?

“I samarbejde med 
både arkitekter og 
antropologer, har vi 
igennem mere end et år 
koncentreret os om at 
finde ud af, hvad de unge 
mennesker har brug for. 
Vi har kort sagt spurgt 
dem, hvordan de gerne vil 
bo – og så har vi prøvet at 
ramme det bedst muligt,” 
forklarer Lærke Hein.

Hvad svarer de?

“De vil have fællesskaber. 
De vil bo sammen, og 
derfor har vores fokus 
været fælleskøkkener og 
fællesområder snarere 
end værelserne. Og det er 
måske lidt overraskende, 
men det viser sig, at det 
er vigtigere for dem, at 
der er et velfungerende 
fællesskab, end at 
de for eksempel har 
mulighed for at lave 
de helt store middage 
på deres værelse.”

Hvorfor?

“Fordi de er gode til at 
hjælpe hinanden. Unge vil 
gerne bo i fællesskaber, 
der kan hjælpe dem, og 
have nogen omkring sig, 
der er i samme situation. 
Ikke nødvendigvis en 
svær situation – bare en 
tilsvarende. For eksempel 
studerende – det at 
være samme sted i livet. 
Og vi kan se, at det er 
meget vigtigt med de 
her fællesskaber.”
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Et boligfællesskab 
der peger fremad 

Problem /
muligheds-analyse Idéudvikling Prototyping Pilottest Forankring /   

skalering   

Vi er her nu

Hjem til Alle alliancen har sammen 
med Nordic Development 
Corporation og fire kommuner taget 
initiativ til at udforske nye måder at 
skaffe flere reelt billige boliger. 
Boliger, der kan løfte unge ud af 
hjemløshed

I 2018 har Hjem til Alle alliancen undersøgt, hvordan 
erfaringer fra kollegiemodellen Bo Sammen bruges i 
det videre arbejde med at få unge ud af hjemløshed. 

Gennem konsultationer og møder med 
eksperter fra kommuner, boligorganisationer 
og civilsamfundsaktører har Alliancen arbejdet 
på at finde ud af, hvordan boliger kan skabe 
forandringer for unge på kanten af hjemløshed. 

Der er enighed om, at der er gode perspektiver i at 
skabe et tættere samarbejde mellem boligsektor 
og kommuner. Og der er enighed om at adgangen 
til ligeværdige fællesskaber er afgørende for, at de 
unge ikke blot kommer ud af hjemløshed, men også 
godt videre med uddannelse. Analyser peger på, 
at det kan betale sig for samfundet at få unge ud 
af hjemløshed. Spørgsmålet er, om der også er en 
attraktiv forretningsmodel for den enkelte boligaktør 
og for kommunen i at arbejde endnu tættere sammen.

I løbet af året er mulighederne blevet til en konkret 
idé, om at de tre elementer: en bolig, et fællesskab 
med andre unge og socialfaglig støtte tilsammen kan 
blive til en model, det kan betale sig at investere i.

Fire kommuner, København, Aarhus, Høje Taastrup 
og Roskilde, udvikler nu sammen med Hjem til Alle og 
NDC en fælles prototype, som herefter kan testes.
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“Vi har i Høje Taastrup 
Kommune vist, at vi ved at 
arbejde konsistent med de 
socialfaglige metoder, vi ved 
virker, har kunne spare 5 mio. 
kroner. Vi kan se, at vi nu 
hjælper bedre: De hjemløse 
kommer ud af hjemløshed.

Men der er mangel på 
billige boliger, som vi kan 
hjælpe de hjemløse unge 
ind i. Det vigtige næste 
skridt er derfor nu at se, 
hvilken værdi det giver, hvis 
kommuner, boligselskaber 
og civilsamfund arbejder 
endnu tættere sammen 
om at hjælpe unge ud af 
hjemløshed. Det vil også være 
interessant at undersøge, om 
der kan opstilles en social 
investeringscase, som kan 
gøre det attraktivt for private 
investorer, at involvere sig på 
hjemløseområdet.”

– Charlotte Markussen, 
direktør i Høje Taastrup 
Kommune, og med i den 
arbejdsgruppe, som sammen 
ser på hvordan en ny 
boligmodel vil kunne se ud.

Konturerne 
af en ny 
boligmodel
En lang række aktører har drøftet, 
hvordan kommuner, boligsektor og 
civilsamfund kan arbejde sammen 
på nye måder om at sikre både 
social støtte og sikre, at de  
hjemløse unge kan opbygge nye 
netværk sammen med andre unge 
 i nye boliger
På den baggrund er Alliancen og fire 
kommuner i gang med at designe en 
prototype på en social investeringscase. 

Idéens grundelementer er: 
 
1. Hjemløse unge tilbydes bolig i private såvel 
som almene studie- og ungdomsboliger, 
hvor de bor sammen med andre unge, 
der ikke har oplevet hjemløshed. 

2. Der arbejdes aktivt med at etablere et 
inkluderende fællesskab blandt de unge, der 
bor sammen, for at give hjemløse unge adgang 
til et nyt ressourcestærkt fællesskab. 

3. De unge får individuelt tilrettelagt, intensiv 
bostøtte samt støtte til at håndtere fx misbrug, 
psykisk lidelse, etablering af netværk samt 
adgang til uddannelse og beskæftigelse. 
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“Man tænker hele tiden, at 
der nok skal dukke en bolig 
op. Men det sker jo ikke.”
 
– Tidligere hjemløs ung 

“Jeg ved ikke, hvad jeg havde 
gjort, hvis jeg stadig boede 
på herberget, da jeg skulle 
læse til eksamen.”
 
– Tidligere hjemløs ung

Hjem til Alles 
pilot-test på 
kollegier
I regi af Hjem til Alle alliancen har Bikubenfonden 
siden efteråret 2016 samarbejdet med Københavns 
og Odense Kommune om at give hjemløse 
unge adgang til private kollegieboliger. Vi kalder 
modellen Bo Sammen. Bikubenfonden har således 
afsat 10 procent af deres kollegieboliger i de to 
byer til hjemløse unge, som er studerende eller 
har en ambition om at blive det indenfor et år 
efter indflytningen. I 2018 er Lauritzen Fonden og 
Herlev Kommune også trådt ind i samarbejdet.

De unge henvises via kommunen og der etableres 
et tæt samarbejde mellem kollegiet og kommunens 
bostøttemedarbejdere samt embedsmænd.

Samarbejdet bygger overordnet på følgende 
forudsætninger:

1. Intensiv bostøtte i minimum ni måneder fra 
kommunens socialfaglige medarbejdere til de hjemløse 
unge både før, under og efter indflytningen på kollegiet. 

2. Engageret ejendomsinspektør som påtager sig et 
socialt ansvar overfor alle unge på kollegiet – og som er 
dygtig til konflikthåndtering og til at etablere relationer 
med såvel unge som samarbejdspartnere. 

3. Tæt, åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem 
kommunens bostøttemedarbejdere, ledelse og 
embedsmandsniveau på den ene side samt kollegiets 
ejendomsinspektør på den anden side. Herunder 
løbende dialog og fælles håndtering af udfordringer. 

4. Fleksibilitet i administrationen af kollegieboligerne 
– eksempelvis i forhold til eventuelle aftaler om 
huslejereduktion, regler om studieaktivitet, allokering 
af de nødvendige medarbejderressourcer og anden 
praktisk støtte til en god start på kollegiet. 

5. Grundig match af hjemløse unge, for at 
sikre den unges lyst til og udbytte af at indgå i 
kollegiefællesskabet. Screening og match foretages af 
kommunens medarbejdere, som kender både de unge 
og kollegiet. 

6. Social støtte i samarbejde med kommune, de øvrige 
unge på kollegiet og evt. civilsamfundsorganisationer.
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Indsats:
Kollegiemodellen testes på 
Bikubenfondens kollegier i 
København og Odense, samt 
på Lauritzen Fondens kollegie  
i Herlev.
 
Baggrund:
Med Kollegiemodellen 
reserverer private kollegier  
10-20 procent af kollegiets 
boliger til hjemløse unge,  
der er startet på et studie,  
eller planlægger at starte 
indenfor et år. Ved at bo på  
et kollegie får de hjemløse 
unge ikke bare adgang til  
et hjem, men også til et  
socialt fællesskab med  
andre unge studerende.

Test af 
kollegiemodellen, 
Bo Sammen
“Alle initiativer, der afhjælper hjemløshed blandt unge, 
er vigtige, fordi vi ikke må tabe en generation af sårbare 
unge på gulvet, og det er alt for dyrt, hvis disse sårbare 
unge bliver en del af udenforskabet allerede inden, de 
bliver rigtigt voksne.” 

– Mia Nyegaard
Socialborgmester (Radikale Venstre), København

“Vi har i Odense samarbejdet med Bikubenfonden om 
at hjælpe hjemløse unge ind i nogle af byens centrale 
ungdomsboliger. Og vores erfaringer peger på, at det 
er en rigtig god måde for de unge at komme i gang med 
at skabe et godt ungdomsliv – på lige fod med de andre 
unge i området.

“Hjem til Alle alliancens indsats er et fantastisk 
eksempel på, hvordan vi kan hjælpe nogle af vores 
socialt udsatte bedre på vej, når flere i samfundet tager 
et ansvar.”

– Brian Dybro 
(Socialistisk Folkeparti), Rådmand, Beskæftigelses- 
og Socialforvaltningen i Odense Kommune

“Samarbejdet om kollegiemodellen med Lauritzen 
Fonden har givet Herlev Kommune mulighed for at råde 
over to boliger i Lauritzen Fondens kollegium i Herlev. 

Det har helt konkret resulteret i, at vi har kunnet hjælpe 
to udsatte unge med at få en bolig. Begge er kommet 
godt i gang med uddannelse – den ene som tømrer, den 
anden som datatekniker – og nu bor de blandt andre 
unge i uddannelse. Samtidig får de et sikkerhedsnet 
i form af den nødvendige støtte, og de har fået et 
tæt og fortroligt samarbejde med Lauritzen Fondens 
ejendomsinspektør. 

Det, mener jeg, er et rigtig godt eksempel på, hvordan 
aftalen gavner lige der, hvor der er behov for det.”

– Thomas Gyldal Petersen 
(Socialdemokratiet), borgmester, Herlev Kommune
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Samarbejdet:
Hjem til Dig er et samarbejde 
mellem Røde Kors, 
Ungdommens Røde Kors 
og Hjem til Alle alliancen. Tre 
kommuner vil teste modellen. 
Det er København og Aarhus 
og fra 2019 også Roskilde. 
Projektet som løber over tre år 
er finansieret af Bikubenfonden, 
Oak Foundation Denmark og 
Røde Kors. 

Kampagnen Hjem Til Dig:
I maj 2018 lancerede Hjem til 
Alle alliancen en kampagne, 
der blandt andet bestod af en 
række korte film til Facebook 
samt en massiv PR-indsats. 
Filmene sætter ansigt på de 
hjemløse unge og fortæller 
deres historier. Målet er at  
give de unge ordet og vise, 
hvem de er. 
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Frivillighed 
åbner døre 
Hjem til Alle alliancen blev etableret 
med et mål om at afskaffe 
hjemløshed blandt unge. Hjem til Dig 
er en konkret løsning, der er med til 
at bane vej til det mål
Private kan være med til at gøre en afgørende forskel 
for en ung på kanten af hjemløshed. Hjem til Dig, 
der blev lanceret i samarbejde med Røde Kors 
og Ungdommens Røde Kors, er et initiativ, hvor 
private åbner deres hjem i en midlertidig periode.  

Hjem til Alle alliancen arbejder først og fremmest 
med at stoppe hjemløshed blandt unge. En af de 
afgørende barrierer for den enkelte unge er ofte, at 
de står alene i verden uden familie og netværk, der 
kan hjælpe dem med den svære overgang fra barn 
til rigtig voksen. De er mest af alt meget alene. Her 
kan almindelige danske familier spille en ny og vigtig 
rolle. Hjem til Alle mener, at hvis vi skal lykkes med 
at hjælpe de unge ud af hjemløshed er der behov for 
løsninger som Hjem til Dig, der engagerer almindelige 
medborgere, styrker de unges netværk og forebygger 
at de unge bliver en del af et hårdt hjemløsemiljø.

Baggrund
I Storbritannien har initiativet Nightstop i mere 
end 30 år givet hjemløse unge mulighed for at 
overnatte i trygge hjem hos frivillige familier, der 
stiller et ekstra værelse til rådighed for en nat. 
Nightstop er et program udviklet af den katolske 
hjælpeorganisation Depaul som et alternativ til at 
sove på gaden eller på herberg. Nightstop tilbyder 
overnatninger i 33 byer i Storbritannien og er 
under udbredelse til Canada og Østeuropa.

I Storbritannien er der mangel på akutte 
overnatningsmuligheder. Derfor tilbyder Nightstop 
korte ophold på en til to nætter hos frivillige 
familier, som et alternativ til at sove på gaden. 

I Danmark har Hjem til Alle alliancen videreudviklet 
modellen. Godt nok er der også i Danmark unge, der 
sover på gaden, men det, private familier især kan 
bidrage med, er mere end blot en seng en enkelt nat. 
De unge har i højere grad behov for længere ophold 
– på mellem 3-6 måneder – i trygge, almindelige 
hjem, hvor de kan blive en del af et hverdagsliv og et 
netværk, mens de venter på en permanent bolig. 

5



6564

“Vi er overbeviste om, at det 
virkelig kommer til at gøre 
en forskel for både de unge 
og de værtsfamilier, som 
kommer til at være med.

I forvejen arbejder vi i 
Røde Kors med en række 
sociale aktiviteter, hvor det 
at knytte bånd og skabe 
sociale fællesskaber er 
omdrejningspunktet, og hvor 
den personlige støtte er det, 
der hjælper videre.

Det at de unge får både en 
bolig, et stabilt fællesskab 
og en ung-til-ung mentor 
kommer forhåbentligt til at 
betyde, at de får overskud  
til at gå den retning i livet,  
de ønsker.”

– Marie-Louise Gotholdt, 
National Chef, Røde Kors og 
partner i Hjem til Alle.
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Hjem til Dig
Med initiativet Hjem til Dig kan den unge i alderen 
18 – 29 år flytte ind hos en frivillig værtsfamilie, 
eller enkeltperson, som stiller et værelse til 
rådighed i 3-6 måneder. Det kræver ikke bare 
ekstra kvadratmeter, men også lyst til at invitere 
den unge ind som en del af familien. 

Den unge bliver derudover tilbudt en ungementor. 
Herved får den unge en ’frivilligven’ på samme alder og 
mulighed for at blive en del af andre ungefællesskaber. 
Mentorskabet fortsætter efter, at den unge er 
flyttet fra værtsfamilien (cirka 1 års forløb i alt).

Indsatsen blev lanceret i sommeren 2018. 
Efter fem måneder, havde 30 familier meldt 
deres interesse og de første familier og unge 
er nu i gang med at afprøve Hjem til Dig.
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Indsats: 
Hjem til Dig

Hvem: 
Hjem til Alle alliancen, 
Røde Kors og 
Ungdommens Røde Kors. 

Baggrund: 
Hjem til Dig er udviklet i 
samarbejde med Depaul 
UK som en dansk udgave 
af den engelske model 
Nightstop. Hjem til Dig 
tilbyder midlertidige hjem 
til unge på kanten af 
hjemløshed. 

CA
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En god gerning 
hjælper unge ud 
af hjemløshed
Hans-Henrik Sørensen har valgt at åbne 
sit hjem for en ung hjemløs. I de næste 
fire måneder skal de to bo sammen, så 
den unge får en stabil base, der giver ro 
til at passe studiet, indtil han kan flytte til 
sit eget hjem
“Da jeg hørte om muligheden for at give en ung hjemløs et 
midlertidigt hjem, faldt det mig naturligt at melde mig som 
vært. Mine egne børn er flyttet hjemmefra, så jeg har 
pladsen og ekstra overskud at dele ud af”, fortæller 
Hans-Henrik Sørensen, som fik ny sambo i december 
måned, hvor 21-årige Nicolaj (Nicolaj er ikke hans rigtige 
navn) flyttede ind i lejligheden på Nørrebro i København. 

Nicolaj er en af de 2.300 unge, som ikke har et hjem, 
de kan kalde deres eget. Heraf opholder 380 unge 
sig i København. Nogle er sofasurfere og opholder 
sig kortvarigt hos bekendte eller tilfældige. De værst 
stillede ender på gaden. Fælles for alle de unge er, 
at de har brug for hjælp til at komme godt videre i 
tilværelsen. Den hjælp kan de få i projektet Hjem 
til Dig, som Hans-Henrik nu er blevet en del af.

En tryg base – igen og igen
Nicolaj bor hos Hans-Henrik og får på den 
måde en tryg base i fire måneder, indtil han 
flytter videre til sin egen ungdomsbolig.

“For mig handler det om næstekærlighed. Her er 
en måde, hvor jeg kan gøre en konkret forskel for 
et andet menneske, uden at det egentlig kræver ret 
meget af mig. Han er en helt almindelig ung mand, 
som spiller computer, spiser mine hjemmebagte 
boller, hjælper til i hverdagen, klapper katten og får 
kammerater på besøg – han betragter det helt sikkert 
som sit hjem”, fortæller Hans-Henrik og fortsætter:
“Alle der hører om projektet synes, at det er en 
god idé. Men en del er også bekymrede på mine 
vegne. Det er jeg slet ikke selv. Nicolaj og jeg 
havde en gensidig tillid helt fra vores første møde, 
og jeg er sikker på, at jeg melder mig som vært 
igen, når Nicolaj er kommet godt videre.”

Hans Henrik er en af de første værter i Hjem til Dig. 
Hans erfaringer bliver brugt til at udvikle programmet og 
sikre at både værtsfamilie og ung, får gode oplevelser.
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www.hjemtilalle.dk

Hjem til Alle 
Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 5
1571 København

facebook.com/hjemtilalle/

@vibeklarup
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