Kortlægning af unge
hjemløse i Aalborg
Kommune
- I alderen 17 til 30 år
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Johan Ydesen, Gadeteamet, 23. marts 2015

1. Opsummering og konklusion
Ungekortlægningen viser, at der er 98 unge mellem 18-30 år i Aalborg Kommune, der er reelt eller funktionelt hjemløse.
Undersøgelsen er gennemført i perioden 1. december 2014 til 13. marts
2015 af medarbejder fra Bo- og Gadeteamet. En række kommunale enheder
og frivillige sociale organisationer har bidraget til kortlægningen.
Konklusionen i kortlægningen er, at langt størstedelen af unge hjemløse borgere er mænd, som udgør 79 personer af den samlede målgruppe.
Yderligere viser kortlægningen, at halvdelen af unge hjemløse borgere er
danskere, mens en fjerdedel er grønlændere.
En overvejende del af gruppen modtager uddannelseshjælp og 73 % har gennemført folkeskolen.

Halvdelen af de unge hjemløse borgere har begået kriminalitet og halvdelen
angiver at have psykiske problemer/diagnoser. I gruppen af unge er misbrug
en udtalt problematik, idet 62 % har et misbrug – og ud af denne gruppe er
det kun hver femte, der modtager misbrugsbehandling.
86 % af de unge borgere har ikke egen bolig og for størstedelen gælder det,
at de overnatter hos venner/bekendte og familie.
Hovedparten af de unge hjemløse ønsker en fremtid med egen lejlighed.
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2. Indledning
Baggrunden for iværksættelse af kortlægningsinitiativet er et ønske om at
skabe yderligere klarhed over, hvor omfattende hjemløseproblematikken
blandt unge i Aalborg Kommune er. På landsplan viser SFI’s hjemløsetælling,
at problematikken er stigende. I 2009 blev 1.123 personer i alderen 18-29 år
registreret som hjemløse. Dette tal voksede til 1.598 i 2011 og til 1.755 personer i 2013.1
På baggrund af Regeringens 2020-mål for socialt udsatte samt Aalborg
Kommunes mål og strategier, er et af fokusområderne i kommunen hjemløshed blandt unge. Center for Voksne har i samarbejde med Uddannelseshuset
Socialcenter valgt at lave en ny kortlægning af hjemløse socialt udsatte unge
i alderen 17-30 år. Formålet med ungekortlægningen er at undersøge, hvor
mange unge det drejer sig om i Aalborg Kommune. Herudover at opnå større
viden om gruppens øvrige problematikker i forhold til eksempelvis misbrug
og psykiske problemstillinger. Endelig har det været en ambition, at opnå
øget kendskab til de unges etablering på uddannelsesforløb og deres eventuelle planer for uddannelse fremover.
Ungekortlægningen indgår som et af de første led i ”Projekt Ung hjemløs”,
hvis formål er at yde en tidlig, helhedsorienteret indsats mod hjemløshed
blandt unge. Projektet er forankret i Uddannelseshuset Socialcenter.
Ungekortlægningen er udarbejdet af Gadeteamet under Center for Voksne.
Gadeteamet er et tværfagligt opsøgende team, der arbejder med den dårligst fungerende gruppe af socialt udsatte borgere. Gadeteamets kerneopgaver er bindeledsfunktion mellem borgere og offentlige myndigheder, samt at
lave opsøgende arbejde på gadeplan, hvor der ydes praktisk hjælp, råd og
vejledning i forhold til borgerens individuelle sociale situation.

1

SFI (2013): Hjemløshed i Danmark 2013; National kortlægning
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3. Definition af målgruppen
De unge, der indgår i kortlægningen er geografisk afgrænset til Aalborg
Kommune. De har således enten en aktiv adresse i Aalborg Kommune eller har haft seneste adresse i Aalborg Kommune, så de eksempelvis fortsat modtager ydelser fra Aalborg Kommune, selvom de aktuelt ikke har
en adresse i kommunen.
Derudover er der tale om borgere, der enten befinder sig i reel hjemløshed eller er funktionelt hjemløse. Ved funktionelt hjemløse forstås den
gruppe af borgere, der råder over egen bolig, men som ikke benytter
denne, grundet eksempelvis psykiske eller sociale problematikker.
Definitionen af målgruppen er afgrænset til at omhandle borgerens boligforhold. Der er således tale om en bred gruppe af unge, hvor en del vil
være i kontakt med opsøgende tilbud for særligt socialt udsatte, som
f.eks. Gadeteamet, SKP-team eller Midtbysjakket. Det kan også være den
gruppe af borgere, der umiddelbart har behov for hjælp, men som ikke
har kontakt til et konkret hjælpetilbud. Endelig vil der være en mere velfungerende gruppe, der er etableret i uddannelsessystemet og som fortrinsvis har deres hovedproblematik omkring manglende bolig.

4. Dataindsamling

Ungekortlægningen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i
perioden 1. december 2014 til 13. marts 2015. Det anvendte spørgeskema indgår som bilag.
I videst muligt omfang er spørgeskemaet udfyldt af medarbejder fra Gadeteamet på baggrund af direkte dialog med den unge. I andre tilfælde
er skemaet udfyldt af den fagperson (f.eks. rådgiver, støtteperson eller
SKP) der kender den unge og som den unge således er tryg ved. Endelig
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er nogle skemaer udfyldt på baggrund af fagpersonernes kendskab til den
unge og således udfyldt uden direkte samtale med den unge.
I forbindelse med kortlægningen er der taget kontakt til de relevante
myndighedsafdelinger i kommunen. Her er tale om Uddannelseshuset,
Familiegrupperne og Integrationscentret. I kommunalt regi er der derudover taget kontakt til følgende tilbud: Midtbysjakket / Det Sociale Jægerkorps, Støtteboligerne på Fyrkildevej, Ungerådgivningen, Træningshøjskolen, Stedet, Skuret, Misbrugsafsnittet, FC Smedegården, TAMU, Baglandet, Svenstrupgård, 13eren, SKP’ere under Svenstrupgård, SKP’ere
under socialpykiatrien, Team Midtimellem, Team A, Rute 42, Cafe VæXt
og Sociale viceværter.
Af uddannelsesinstitutioner er der taget kontakt til: VUC, Tech College,
Produktionsskolen i Aalborg og Produktionsskolen i Kongerslev,
Af øvrige aktører er følgende kontaktet: Kriminalforsorgen, Varmestuerne, Nørholmslejren, Gården i Klarup, Herberget, Hjerterummet, Den Sociale Skadestue, Projekt 9220, Kofoeds Skole, Det Grønlandske Hus og
Headspace.
Udover den direkte kontakt til myndighedsafdelinger og tilbud er der
trukket liste fra KMD på de borgere mellem 17 og 30 år, der står registreret på Folkeregister 2 adresse. Listen blev trukket den 10. december 2014
og viste 200 borgere. De 200 borgere blev gennemgået og der var i alt 26
borgere, der fortsat havde en aktiv sag i kommunen, og som således var
relevante for kortlægningen. Der blev taget kontakt til den enkelte rådgiver for at spørge nærmere ind til den unges situation og derved få registreret de unge, der var relevante for kortlægningen. Listen blev trukket
igen d. 1. marts 2015 og viste her 158 borgere på Folkeregister 2 adresse.
Dette indikerer, at målgruppens situation på ingen måde er stationær,
men tværtimod yderst omskiftelig. Selve listen giver ikke et retvisende
billede af hjemløseproblematikken, idet der kan angives flere grunde til,
at borgeren er registreret på folkeregister 2 adresse. Og der vil for en stor
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dels vedkommende være tale om borgere, der ikke længere opholder sig
i Aalborg Kommune.
Selve spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet anonymt. Dog er der til
intern brug arbejdet med navne og personnumre, hvor det var muligt.
Dette er sket for at sikre, at borgere ikke blev dobbeltregistreret. Mange
af de unge har kontakt til flere hjælpetilbud og har samtidig tilknyttet en
myndighedsrådgiver, hvorfor der er risiko for sammenfald i registreringerne. Det er således sikret at kortlægningen kun medtager hver enkelt
person en gang.

5. Resultater

I alt indgår 98 unge i kortlægningen. Som primær leverandør til undersøgelsen er rådgiverne i de forskellige myndighedsafdelinger. Uddannelseshuset, Familiegrupperne og Integrationscentret står således for henvisning af 44 % af de deltagende. 28 % af de unge er kommet fra Gadeteamet. 7 % kommer fra Misbrugsafsnittets forskellige tilbud, mens de
resterende 21 % kommer fra øvrige tilbud.
I det foreliggende gennemgås ungekortlægningens resultater.
5.1 Køn og aldersspredning
Som nævnt er der i ungekortlægningen registreret 98 unge med hjemløseproblematik. Der er tale om 79 mænd og 19 kvinder. Med 81 % er der
således tale om en betydelig overvægt af mænd. Den aldersmæssige
spredning fremgår af følgende:
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Ser man på de 17-24-årige udgør de således 70 borgere, mens 28 borgere
er mellem 25 og 30 år. Der er ikke registreret nogen 17-årige med hjemløseproblematik.
Den ældre gruppe har typisk været de borgere, som Gadeteamet har haft
kendskab til forud for kortlægningen og som således var de første, der
blev registreret i kortlægningen. Denne gruppe er kendetegnet ved at
være præget af meget store sociale problematikker, herunder misbrug.
Det er, for manges vedkommende, borgere der befinder sig i misbrugsmiljøet omkring Parasollen og ABC cafeen.
5.2 Etnicitet
57 % af borgerne har dansk oprindelse. Den anden store gruppe udgør
borgere med grønlandsk oprindelse der tegner sig for 23 % af de unge.
Den resterende del er primært med mellemøstlig eller afrikansk oprindelse, mens østeuropæere kun udgør 3 %.
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Ungekortlægningen bekræfter således at andelen af grønlandske borgere
med hjemløseproblematik udgør en væsentlig del af gruppen.2 Det kunne således være relevant, at foretage en yderligere undersøgelse af de
specifikke problematikker, der gør sig gældende for denne gruppe.
5.3 Forsørgelsesgrundlag og beskæftigelsessituation
Forsørgelsesgrundlaget fremgår af følgende:

Dit forsørgelsesgrundlag
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30%

20%

10%

11%

13%
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Dagpenge

Sygedagpenge

Ingen indtægt

Andet, oplys hvad

0%
SU

Løn

Uddannelsesydelse Aktivitetsydelse

Ingen af de registrerede er således i ordinært arbejde, mens langt hovedparten modtager ydelser gennem Uddannelseshuset. En mindre del modtager SU. Der er talt med flere unge, der i en længere periode har vekslet
mellem at modtage SU og Uddannelseshjælp, men som i perioder klarer
sig helt uden indkomst, da de ikke har fået afleveret ansøgning, når de
eksempelvis var opstartet på uddannelse eller ikke har fået søgt uddannelseshjælp, når de ikke længere var SU berettiget grundet fravær eller
afbrydelse af uddannelsen.

2

I Gadeteamets årsrapport for 2014 er registreret 63 grønlandske borgere uden bolig.
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68 % af de adspurgte svarer, at de ikke har et arbejde og heller ikke kan
have et lige nu. 17 % vil gerne have et arbejde, mens 16 % er enten i aktivering eller jobtræning. Dette spørgsmål er ikke besvaret af de personer,
der var under uddannelse. Der er således tale om en stor gruppe af unge,
der ikke ser sig i stand til at tage et arbejde i deres aktuelle situation. Det
kunne således være interessant, at opnå større viden om, hvad der konkret gør, at så mange unge ser sig ude af stand til at varetage et arbejde.
5.4 Uddannelse
Alle 98 deltagere har svaret på, hvorvidt de har afsluttet folkeskolen med
eksamen. Det angiver 73 personer at de har, mens 25 personer ikke har
en folkeskoleeksamen. 35 personer har svaret på spørgsmål om ungdomsuddannelse. Syv personer angiver at de er i gang med en ungdomsuddannelse, mens fire har færdiggjort en ungdomsuddannelse. Endelig
har 24 personer sprunget fra en ungdomsuddannelse før tid. Hvad angår
erhvervsuddannelser, så har 14 personer svaret på spørgsmål herom.
Fem angiver, at de har afsluttet en erhvervsuddannelse, mens tre er
sprunget fra før tid. Endelig er der seks personer, der enten er i gang med
uddannelse eller har søgt ind på erhvervsuddannelse.
72 unge har forholdt sig til, hvorvidt de ønsker at tage en uddannelse. 12
personer angiver, at de ikke har en uddannelse og heller ikke har planer
om at få en. 32 personer ved ikke om de ønsker, at tage en uddannelse
og 28 oplyser, at de ikke har en uddannelse, men gerne vil have en. Af
denne gruppe er der 14 personer, der ikke ved, hvilken uddannelsesretning de vil på, mens andre bud spænder fra tre ønsker om universitetsuddannelse til to der ønsker dyrepasseruddannelse og ni der ønsker en
form for erhvervsuddannelse.
5.5 Tidligere anbringelse
35 personer har været anbragt uden for hjemmet, mens 63 svarer at de
ikke har. 10 personer af de anbragte har flere anbringelser bag sig og har
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f.eks. både været anbragt i familiepleje og på opholdssted. 26 personer
oplyser, at de har været anbragt på enten opholdssted, institution eller
sikret afdeling. Der er således en stor andel af unge, der må formodes at
have udvist massive problematikker allerede ved anbringelsesetableringen.
5.6 Civilstatus
74 % angiver at være single, mens 22 % har en kæreste. 3 % af de adspurgte er gift.
5.7 Kriminalitet
Andelen af personer, der er dømt for kriminalitet er ligeligt fordelt med
49 personer, der er dømt og 49 personer, der ikke er dømt. Antal domme
fremgår af følgende:

Hvis 'ja', hvor mange domme har du?
1-2

55%

3-5

29%

6 eller flere?

16%

0%
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30%

40%
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60%

17 personer svarende til 20 % af de dømte oplyser, at de desuden har
siddet i fængsel.
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5.8 Psykisk sygdom
Hvad angår psykisk sygdom, så oplyser 47 personer, at de lider af en psykisk sygdom, mens 51 personer oplyser, at de ikke gør. 28 personer svarer, at de har en decideret diagnose. Ni unge oplyser at de har ADHD.
seks personer har dobbelt diagnoser og otte personer angiver angst og
depression, som deres lidelse. Af andre lidelser, som de unge angiver at
lide af, kan nævnes skizofreni, borderline, bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelse, mén efter omsorgssvigt, spiseforstyrrelse, Asperger og OCD.
Kun 13 personer oplyser, at de modtager behandling i forhold til deres
psykiske sygdom og 85 oplyser, at de ikke modtager behandling.
Af de 47 personer, der har svaret, at de har psykisk sygdom oplyser 12 at
de gerne vil have en form for behandling, mens 35 personer ikke ønsker
nogen behandling.
I forhold til spørgsmålet om psykisk sygdom, så er det blevet tydeliggjort,
at mange unge faktisk ikke ved om de har en diagnose eller om de er udredt. Det er desuden markant, at de ikke altid ved om de modtager behandling eller om den støtte de får knytter sig til deres diagnose eller til
andre sociale problematikker.
5.9 Fysisk sygdom
12 personer svarer, at de har en fysisk sygdom og derudaf svarer otte, at
de har en diagnose og at de modtager behandling. Der er kun en person,
der ikke modtager behandling, men gerne vil modtage behandling. Fire
personer oplyser, at de har ryg- og nakkeproblemer. Af øvrige sygdomme
nævnes hjerneskade, spiserørsbrok, leddegigt, svagtseende, tandproblemer, epilepsi og moyamoya-sygdom.
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5.10 Misbrug
Ved 60 personer, svarende til 62 % af de registrerede unge, tilkendegives
det, at de har et misbrug. 10 % oplyser, at de tidligere har haft et misbrug. Det er således en anseelig del af gruppen, der har eller har haft en
misbrugsproblematik inde på livet.
Af de unge, der er i aktuelt misbrug oplyser 33 %, at der er tale om alkoholmisbrug. 78 % oplyser, at de har et hashmisbrug, mens 33 % misbruger andre stoffer. Derudover oplyser 11 %, at de misbruger medicin,
mens 19 % angiver at have et blandingsmisbrug.

Hvis 'ja', hvad misbruger du så?
Alkohol

33%

Hash

78%

Stoffer
Medicin

33%
11%

Blandingsmisbrug

19%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Der er her tale om en forskelighed i besvarelserne, når der er tale om
misbrug af varierende rusmidler. Nogle har tilkendegivet blandingsmisbrug, mens andre har oplyst de forskellige rusmidler de misbruger. Med
baggrund i de procentvise fordelinger ved hvert enkelt rusmiddel, er det
dog tydeligt, at en stor andel af de unge har et hashmisbrug suppleret af
enten alkohol eller andre stoffer. For en stor dels vedkommende er der
således tale om blandingsmisbrug. 32 % af personerne oplyser, at de har
haft misbruget i 2-3 år, mens hele 57 %, svarende til 36 personer angiver,
at det er længere tid. Af de personer, er der 19 unge, der svarer, at misbruget har varet i 10 år eller derover. Der er således unge, der har indledt
deres misbrug i 8-9 års alderen.
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Hovedparten af de misbrugende unge oplyser af deres misbrug er dagligt
eller flere gange om ugen.

Hvor stort er dit misbrug?
Hver dag
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Flere gange om ugen
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En gang ugentligt
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Hvad angår behandling for misbrug, så oplyser 17 %, at de modtager behandling. Af de 83 %, der ikke er i behandling, er der 27 % svarende til 15
personer, der kunne ønske sig en form for behandling, mens 49 personer
ikke ønsker nogen behandling.
Der nævnes både døgnbehandling, ambulant behandling og gruppebehandling i forhold til de unges ønsker. En anden ønsker behandling med
indlagt motion, mens andre oplyser, at de selv kan komme ud af deres
misbrug, hvis der kommer afklaring på deres boligsituation.
85 personer har svaret på, om de tidligere har været i misbrugsbehandling. Her oplyser 19 unge, at de har været i behandling, mens 66 unge ikke har været i behandling. Otte unge gennemførte behandlingen. Seks
personer oplevede behandlingen som god eller rigtig god. Syv personer
angiver, at behandlingen var nogenlunde og endelig svarer seks personer
at behandlingen var dårlig eller meget dårlig.
5.11 Boligforhold
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Af de medvirkende unge i undersøgelsen oplyser 86 %, at de er uden
egen bolig, mens 14 % har en bolig. I gruppen, der har egen bolig oplyser
alle, at den bolig de har, er en lejlighed, et værelse eller en kollegiebolig.
Seks personer har fundet boligen gennem en privat udlejer, mens andre
seks har fået boligen gennem boligselskab eller AKU. En enkelt er blevet
gift og er flyttet ind i hustruens lejlighed. For gruppen med bolig er det
kendetegnet, at de kun har haft den i få måneder. Kun to oplyser, at de
har haft deres bolig i mere end et år. På spørgsmål om, hvordan de har
kunnet fastholde lejligheden, er det gennemgående svar, at de får hjælp
til at betale husleje og øvrige udgifter. Enten oplyser de at de er sat under administration af deres rådgiver eller får hjælp fra familie eller ansatte støttepersoner til at få regningerne betalt.
88 unge oplyser, at de er uden egen bolig. På spørgsmålet om, hvorvidt
de er interesseret i at få egen bolig, svarer 80 personer, at de ønsker en
bolig. Tre personer ønsker ikke, at få en bolig, mens fem personer ikke
ved om de ønsker, at få egen bolig. Konkrete ønsker til boligform fremgår
senere i undersøgelsen.
96 unge har forholdt sig til om kontanthjælpsreformen har haft betydning for deres boligsituation. 12 personer mener, at reformen har haft
betydning, mens 27 unge ikke mener, at den har haft betydning. 57 personer angiver, at de ikke ved om kontanthjælpsreformen har haft nogen
betydning for deres boligsituation.
På spørgsmålet om, hvor den unge overnatter for tiden, er der indgivet
117 svar, idet der kunne vælges flere muligheder. Svarene fremgår af følgende:
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Hvor overnatter du for tiden? (flere
svar kan angives)
Egen bolig

11%

Gaden

7%

Natvarmestue

8%

Herberg eller forsorgshjem
Hotel mv.

14%
0%

Familie/venner/bekendte

68%

Udslusningsbolig

2%

Kriminalforsorg

0%

Hospital/behandlingstilbud

4%

Andet (oplys hvor)

4%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Der ses således en klar tendens til, at de unge finder løsninger, hvor de
overnatter hos venner, bekendte eller familie. 4 % har svaret ”andet” og
oplyser supplerende at de overnatter i kolonihavehus.
18 borgere svarer, at de har boet på Herberg eller forsorgshjem på et
tidspunkt og 19 borgere oplyser, at de på et tidspunkt har sovet på
natvarmestuen.
5.12 kompetencer i forhold til hverdagslivet i egen bolig
De unge, der enten har, eller har haft, ophold i egen bolig er blevet bedt
om, at forholde sig til en række udsagn, der kan indikere, hvor kompetente de er, i forhold til at klare sig i egen bolig. Der har igen været mulighed for at give flere svar og der er således indkommet 244 besvarelser
til de ti udsagn. Besvarelserne fremgår af følgende:
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Kryds af, hvis du har eller har haft egen
bolig (flere svar kan angives)
Jeg er god til at holde min bolig (betale
husleje, købe ind, gøre rent, etc.)

22%

Jeg har svært ved at få pengene til at slå
til, når jeg har bolig

76%

Jeg har ikke noget imod at være alene
hjemme

32%

Jeg husker ikke altid at betale husleje, el
og varme tiden

59%

Jeg får tit ikke gjort hverdagstings som at
gøre rent, vaske op eller vaske tøj

38%

Jeg kan have svært ved at finde ro i min
bolig om natten

28%

Jeg kan ikke lide at være alene hjemme

21%

Jeg føler mig ikke hjemme i min bolig

13%

Jeg har prøvet at blive sat ud af en bolig

34%

Jeg får, eller har fået støtte til at bo i
egen bolig

35%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Der er således en tydelig tendens til, at de unge oplever problemer med
de økonomiske aspekter af at klare sig i en bolig. Dette ses både i forhold
til at få pengene til at slå til, men også i forhold til, at få betalt de faste
regninger til tiden. Bemærkelsesværdigt er det også, at 35 % svarende til
23 unge oplyser, at de har prøvet, at blive sat ud af deres bolig.3
26 borgere har oplyst at de modtager eller har modtaget støtte til at bo i
egen bolig. 15 oplyser at det har været en støttekontaktperson.4 Seks
har eller har haft bostøtte. Fire svarer mentorstøtte og en enkelt svarer
netværksjæger.

3

Der er ikke spurgt nærmere ind til, hvad den unge forstår ved udsættelse af bolig, hvorfor
der ikke nødvendigvis er tale om en fogedudsættelse.
4
Det skal bemærkes at begrebet støttekontaktperson (SKP) dækker flere forskellige tilbud,
idet der eksempelvis både er SKP-korps fra Svenstrupgård, SKP-korps fra socialpsykiatrien og
begrebet SKP også anvendes i forhold til efterværn fra Familiegrupperne.
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5.13 boligønsker
De unge har efterfølgende skullet forholde sig til deres ønsker for bolig i
den nærmeste fremtid. Der har igen været mulighed for at angive flere
svar og der er således angivet 124 besvarelser. 79 unge ønsker en lejlighed mens 11 ønsker et værelse. Otte personer ønsker at blive i deres nuværende bolig og syv unge vil gerne i en bolig med støtte. Seks personer
udtrykker ønske om at komme i et bofællesskab, mens fem unge ikke ved
hvilken bolig de kunne ønske sig. Derudover er der indgivet en besvarelse, hvor den unge har et ønske om, at bo hos venner og familie og en enkelt der ønsker at komme i socialt opgangsfællesskab. To Borgere oplyser, at de ønsker at vende tilbage til Grønland.
5.14. Kontakt til hjælpetilbud
Igen er der tale om et spørgsmål, hvor den unge har haft mulighed for at
angive flere svar. Der er i alt indgivet 220 besvarelser. De unges kontakt
til de forskellige hjælpetilbud fremgår nedenfor. Flest unge angiver, at de
har kontakt til Gademedarbejder, hvilket til dels skyldes, at Gadeteamet
har forestået nærværende kortlægning. Uddannelseshuset og rådgiver er
også naturligt placeret højt. Varmestuen, SKP, Grønlænderenheden og
Misbrugsafsnittet er andre tilbud, som også mange unge har kontakt til.
14 personer har angivet, at de har kontakt til andre støttetilbud. Her oplyser fem personer, at de har kontakt til psykiatrien, mens tre personer
svarer Parasollen. Tre personer oplyser, at de har kontakt til Kofoeds Skole og to personer har kontakt til Det Grønlandske Hus.
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Kontakt til andre hjælpetilbud (Flere
svar kan angives)
Varmestue
Café VæXt
Uddannelseshuset
Grønlænderenheden/Integrationscen…
Familiegruppe
Svenstrupgård
Herberget
Støtte-kontaktperson (SKP)
Misbrugsafsnittet
Træningshøjskolen
13'eren
Efterværn
Kriminalforsorgen
Gademedarbejder
Social Vicevært
Mentor
Rådgiver
Den Sociale Skadestue
Ungerådgivningen
Det Sociale Jægerkorps
Fritidscenter
Gården i Klarup
Friluftscenter Nørholm
Head Space
Ungeklubben On-Side
Baglandet
Præst/Imam
Beboerrådgiver
Projekt 9220
Kvartersnetværket
Midtbysjakket
Stedet
Skuret
Rute 42
Produktionsskole
Projekt Hverdagsliv
Andre (oplys hvilke):

14%
2%
35%
13%
6%
7%
4%
13%
11%
3%
8%
2%
9%
36%
0%
3%
28%
0%
2%
3%
3%
0%
0%
2%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
3%
0%
2%
1%
1%
0%
15%
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5.15 Ønsker for fremtiden
Slutteligt er de unge blevet bedt om, at fremkomme med deres mest vigtige
ønsker for fremtiden og hvad der skal til for at få dem opfyldt. Et gennemgående ønske for de unge i kortlægningen, er at få en bolig. Derudover ønsker
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mange at få ro på tilværelsen og få uddannelse og familie. Nedenfor følger
nogle af de unges ønsker for fremtiden:


”At jeg beholder lejligheden og får hjælp til psykiske problemer.”



”Er ivrig efter at starte i aktivering. Håber på at finde sammen med
ekskæresten igen, som jeg har et barn med. Skal have styr på økonomien.”



”Ønsker allermest at få en seng og en dør der kan låses og få ro og
fred.”



”At finde en bolig til mig og min søn, der kommer til maj.”



”Egen lejlighed, en kæreste, bygge livet op. Skabe et ordentligt hjem
og få en familie.”



”At få egen lejlighed og komme ind til militæret. Forblive stoffri.”



”At få en bolig, at arbejde med de følelser, som er svære pga. min
barndom/forældre, finde ud af om jeg ønsker en uddannelse.”



”At få det bedre psykisk. Er meget påvirket af ekskærestes selvmordsforsøg.”



”Få styr på mit liv, så jeg kan få samvær med mine to piger igen.”



”En lejlighed som voldelig kæreste ikke har adgang til.”



”Ingenting! – Bare holde mig ude af fængsel.”



”At få fred fra kommunen.”



”At få en lejlighed. Tror på at misbruget bliver mindre ved at få en fast
base.”



”at færdiggøre gymnasiet, få en kat og få ro på.”



”At få samvær med min datter og have min egen bolig.”

En del af de unge angiver det at få styr på deres økonomi, som væsentligste
arbejdspunkt i forhold til at få deres drømme opfyldt. Nedenfor følger et par
eksempler:


”En lejlighed der kan betales og hjælp til at få styr på økonomien.”



”At blive udredt. At økonomien administreres.”
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”Fortsætte misbrugsbehandling og samarbejde med min rådgiver om
at finde en bolig.”



”Jeg skal bare tage mig sammen.”



”At jeg får det hele til at køre – tror det er nødvendigt med en lejlighed med støtte.”



”Forblive clean og få en bolig.”

6. Krydsning af parametre
For at opnå større viden om, hvilke problematikker, der går igen hos en
stor del af målgruppen, er der mulighed for at foretagende krydsende
statistik i forhold til undersøgelsesspørgsmålene.
Sammenholdes spørgsmålet omkring misbrug med spørgsmål om, hvorvidt den unge har en psykiatrisk diagnose viser dette, at 19 borgere angiver, at de både har et misbrug og en psykiatrisk diagnose. Fem borgere
har en diagnose, men ikke noget misbrug og endelig er der hele 41 unge,
der oplyser, at de har et misbrug, men ikke nogen diagnose. 22 borgere
svarer, at de hverken har misbrug eller diagnose.
Ser man på misbrug sammenholdt med spørgsmålet om, hvorvidt man
har psykiske problemstillinger, så svarer 33 borgere, at de har misbrug og
psykiske problemer. 27 unge svarer, at de har misbrug uden at have psykiske problemstillinger.
Med udgangspunkt i den etniske oprindelse er der mulighed for at se mere specifikt på, hvordan eksempelvis den grønlandske gruppe har svaret.
Nedenfor følger et par eksempler:
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(%-kolonne)
Din etniske baggrund?

Er du dømt for kriminalitet?

Kolonne total
(Respondenter)

Ja

Procent

Antal

Nej

Dansk

61%

30

53%

26

57%

56

Grønlandsk

16%

8

29%

14

22%

22

Østeuropæer

2%

1

4%

2

3%

3

Vesteuropæer

2%

1

0%

0

1%

1

Afrikansk

10%

5

4%

2

7%

7

Mellemøstlig

4%

2

8%

4

6%

6

Andet, oplys hvad:

4%

2

2%

1

3%

3

Række total (Respondenter)

50%

49

50%

49

Det ses således, at de etniske danskere udgør en større andel af den kriminelle gruppe end de gjorde i den samlede undersøgelse, hvor 57 % var
danskere.
(%-kolonne)

Har du en diagnose?

Din etniske baggrund?

Ja

Nej

Kolonne total (Respondenter)
Procent

Antal

Dansk

82%

23

47%

33

57%

56

Grønlandsk

0%

0

31%

22

22%

22

Østeuropæer

11%

3

0%

0

3%

3

Vesteuropæer

4%

1

0%

0

1%

1

Afrikansk

4%

1

9%

6

7%

7

Mellemøstlig

0%

0

9%

6

6%

6

Andet, oplys hvad:

0%

0

4%

3

3%

3

Række total (Respondenter) 29%

28

71%

70

Her er det bemærkelsesværdig at ingen grønlandske borgere angiver, at
de har en diagnose. Dog har fem grønlændere angivet, at de har psykiske
problemstillinger.
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(%-kolonne)

Har du et misbrug?

Din etniske baggrund?

Ja

Kolonne total (Respondenter)

Nej, men
har tidligere haft et

Nej

Procent

Antal

Dansk

52%

31

59%

16 90%

9

58%

56

Grønlandsk

30%

18

15%

4

0%

0

23%

22

Østeuropæer

5%

3

0%

0

0%

0

3%

3

Vesteuropæer

2%

1

0%

0

0%

0

1%

1

Afrikansk

3%

2

15%

4

10%

1

7%

7

Mellemøstlig

5%

3

11%

3

0%

0

6%

6

Andet, oplys hvad:

3%

2

0%

0

0%

0

2%

2

Række total (Respondenter)

62%

60

28%

27 10%

10

Det kan dermed udledes at unge med grønlandsk baggrund udgør en
større andel af borgere i misbrug end de udgør af den totale gruppe respondenter.

7. Sammenfatning
Med baggrund i ungekortlægningen kan det udledes at gruppen af unge
hjemløse er forholdsvis bred. Dog er der en række sociale problemstillinger, der er gennemgående for en stor del af gruppen. Der er fortrinsvis
tale om yngre mænd mellem 18 og 25 år, der har dansk eller grønlandsk
baggrund.
Der er primært tale om en gruppe, der modtager uddannelseshjælp og
som ikke ser sig selv på arbejdsmarkedet i deres aktuelle situation. Størstedelen har afsluttet folkeskolen med eksamen, men er ikke siden gået i
gang med uddannelse. For de der har opstartet uddannelse, har størstedelen sprunget fra uddannelsen før tid.
Ca. en tredjedel af de unge har været anbragt i løbet af deres barndom.
Halvdelen er dømt for kriminalitet og et femtedel har været fængslet.
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Knap halvdelen angiver, at de har psykisk sygdom, mens fysisk sygdom
ikke er en væsentlig problematik for gruppen.
Der er tale om en gruppe, hvor misbrug er en gennemgående problematik. Således har 72 % et nuværende eller tidligere misbrug. Der er typisk
tale om et hashmisbrug, der enten suppleres af alkohol eller andre stoffer. Det fremgår også at de unges misbrug er af flerårig karakter og typisk
er indledt i en tidlig alder. Hovedparten er ikke i misbrugsbehandling og
har heller ikke et ønske om, at komme i behandling.
Der er tale om en gruppe som ikke har egen bolig, men som har et stort
ønske om at få en bolig. På trods af deres boligløse situation, er der alligevel en tendens til, at de unge forholder sig kritisk til hvilken bolig de vil
have.
Familie/venner/ bekendte er der hvor de unge fortrinsvis overnatter og
det er en mindre del af gruppen, der har overnattet på herberg, forsorgshjem eller natvarmestue.
De unge ser primært økonomi som grund til, at de ikke har kunnet fastholde sig i bolig. Og det er primært økonomi de oplever, at have brug for
hjælp til.
Hele 23 % har oplevet, at blive sat ud af en bolig.

8. Efterskrift
I løbet af de godt tre måneder ungekortlægningen er blevet foretaget er
det blevet tydeligt for os, hvor hurtigt de unges situation ændrer sig. Der
er vedvarende unge der får bolig, men til gengæld også hele tiden nye
unge, der står uden bolig. Vi lukkede ned for nye registreringer i ungekortlægningen d. 13. marts 2015, men siden er der allerede kommet ca.
15 henvendelser omkring nye unge, der står uden en bolig. En sådan ungekortlægning må således ses som et øjebliksbillede af problematik som
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konstant er i forandring. Som forslag til fremtidigt initiativ kunne der evt.
laves et følgeinterview med nogle af de unge, der siden etablerer sig i bolig for at opnå større viden om, hvad de ser som primære årsag til, at de
kan fastholde sig selv i en bolig.
Problematikken omkring unge hjemløse må antages, at være større end
det antal unge, der indgår i nærværende undersøgelse. Gadeteamet har
haft kontakt til en række tilbud, hvor det er oplyst, at det er en problematik, man jævnligt møder i det daglige arbejde med unge, men at der i
den aktuelle situation ikke var så mange konkrete unge, der stod uden et
sted at bo. Der har særligt gjort sig gældende i tilbagemeldingerne fra
VUC og Tech College. Der er desværre også enkelte kommunale tilbud,
som vi ikke nåede at få tilbagemelding fra inden vi måtte sætte deadline
for undersøgelsen.
Gadeteamet har i løbet af ungekortlægningen fået kontakt til rigtig mange unge og mange af de tilbud, der henvender sig til de unge. Når vi har
talt med en ung, der står uden bolig, har vi efterfølgende forsøgt, at
hjælpe den unge til at få en bolig. Vi er opnormeret med en ungemedarbejder, der har bidraget til, at vi har kunnet håndtere det stigende antal
henvendelser, der er kommet og fået kontakt til så mange unge som vi
har. I ungekortlægningen er ikke spurgt til hvorvidt de unge er skrevet op
til boliger eller hvor længe, de har ventet. Der er pt. en ventetid på 1-2
måneder på ungdomsboliger. Dog kan det for en del af målgruppen, der
har behov for en anden type boligløsning, i nogle tilfælde være vanskeligt
hurtigt at etablere en bolig
Som tidligere nævnt, er der tale om en bred gruppe af unge, der er endt i
hjemløshed. Gadeteamet har, også før kortlægningen, haft kontakt til
den del af gruppen, der har massive misbrugsproblemer og som befinder
sig i misbrugsmiljøet. Det er samtidig en gruppe, som er vanskelig at
hjælpe, idet der mangler boligtilbud, der kan rumme denne målgruppe.
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Kortlægningen har vist, at der også er en gruppe, der umiddelbart kan
fremstå mere velfungerende. Det gør sig bl.a. gældende i forhold til påklædning, hvor vi har set flere boligløse unge, der går klædt i dyrt tøj og
umiddelbart har et højt forbrug, når det gælder materielle goder. Alligevel har de ofte problemer i forhold til misbrug og selvom de kan være
indskrevet på en uddannelse, oplever de problemer med at kunne følge
med og kan have fravær som en væsentlig problematik.
Overordnet finder vi det positivt, at ungekortlægningen har bidraget til,
at Gadeteamet har etableret kontakt til et stort antal unge, der befinder
sig i en socialt udsat situation. Udfordringen i den kommende tid bliver
således, at få de unge hjulpet videre i forhold til deres problematikker
omkring bolig, misbrug og psykiske vanskeligheder. Dette vil ske i tæt
samarbejde med Uddannelseshuset, da hjælpen fra Gadeteamet ikke kan
stå alene. Dertil kommer, at det heller ikke vil være hensigtsmæssigt for
alle unges vedkommende, at hjælpen kommer fra Gadeteamet, der som
udgangspunkt er et hjælpeteam til de allermest udsatte borgere i kommunen.
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