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Samarbejdet
Aalborg Kommune og Socialstyrelsen indgår hermed en toårig samarbejdsaftale
gældende fra den 1. december 2018 til den 1. december 2020. Det overordnede mål
for samarbejdet er at nedbringe antallet af borgere i hjemløshed. Dette kan ske ved at
sikre, at flere borgere i hjemløshed kommer ud i egnet bolig, og ved at forebygge, at
nye borgere kommer i en hjemløshedssituation.
Aftalen skitserer de vigtigste elementer i samarbejdet mellem Aalborg kommune og
Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløseområdet.
Formål
Samarbejdet har til formål at understøtte Aalborg kommunes arbejde med den
fortsatte forankring af Housing First i kommunens daglige drift og organisering, og
tager udgangspunkt i følgende anbefalinger, som Socialstyrelsen har udarbejdet til
Aalborg Kommune:







Fokus på forankringen af Housing First i hele kommunen
Formaliserede samarbejdsaftaler og samarbejde på tværs
Kompetenceudvikling af medarbejdere – efter behov deltagelse i
Socialstyrelsens kompetenceudviklingsforløb på metoderne ICM og CTI
Fokus på § 141 handleplaner
Fokus på unge og samarbejdsmodellen som potentielt instrument til at styrke
forebyggelsesperspektivet overfor unge
Fokus på gruppen af borgere i hjemløshed med anden etnisk baggrund end
dansk

Ud over ovenstående anbefalinger blev følgende ønsker for samarbejdet drøftet på
møde mellem Aalborg Kommune og Socialstyrelsen den 22. oktober 2018:
 Fokus på forebyggelse af hjemløshed – at arbejde for at styrke en generel
forebyggende tilgang til arbejdet med udsatte borgere i Aalborg Kommune
 Afdækning af hjemløseindsatsen – som udgangspunkt for samarbejdet startes
med at afdække, hvor indgangene ind i kommunen for borgere i hjemløshed
er, og det besluttes efterfølgende, hvor det vil give mening at styrke indsatsen
Leverancer
Rådgivningsforløbet tager udgangspunkt i de ovenstående anbefalinger, og
Socialstyrelsens Rådgivningsfunktion leverer følgende og giver Aalborg Kommune
mulighed for:

Side 2









Understøttelse i udarbejdelsen af plan for samarbejdet om anbefalingerne
hvor mål, aktiviteter og tidsplan aftales.
Statusmøder, hvor kommunens mål og heraf afledte aktiviteter og tidshorisont
drøftes.
Løbende råd og vejledning, fx vedrørende organisering, Housing First
Princippet, bostøttemetoderne, samarbejdsmodellen, mv.
Deltagelse i netværksmøder på tværs af kommuner og aktører, ca. to gange
årligt.
Afholdelse af Housing First Seminar/temadage i relation til anbefalingernes
temaer
Afdækning af borgernes veje ind i hjemløshed i Aalborg.
Kompetenceudvikling, såfremt Aalborg Kommune vælger at fortsætte arbejdet
med en af bostøttemetoderne (CTI, ICM, ACT) eller samarbejdsmodellen,
og/eller har brug for opkvalificering af medarbejdere, som allerede kender
området

Organisering og rollefordeling
Det primære omdrejningspunkt for rådgivningsforløbet er Aalborg kommunes plan for
arbejdet med anbefalingerne.
Aalborg Kommune forpligter sig til aktivt at varetage den løbende fremdrift i forhold til
planen og de mål, aktiviteter og tidshorisonter, der aftales heri.
Ydermere forpligter Aalborg Kommune kommunen sig til:




At udpege en tovholder, der er rådgivningsfunktionens kontaktperson i
samarbejdsperioden.
At udvælge en leder, der er ansvarlig for Aalborg Kommunes indsats.
At fastholde det allerede eksisterende tværfaglige forum, med relevante
ledere og medarbejdere, hvor Housing First-indsatsen drøftes med henblik på
at sikre, at anbefalingerne omsættes i drift.

Rådgivningsfunktionen forpligter sig til at:





At tilrettelægge rådgivningsforløbet således, at det er tilpasset Aalborg
Kommunes behov og muligheder.
Give den nødvendige sparring og vejledning til mål mv. i plan for omsætning
af anbefalingerne,
Give støtte til de processer, der ligger før og under gennemførelsen af planen
Tilbyde relevant kompetenceudvikling i CTI, ICM, ACT og
Samarbejdsmodellen
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De ansvarlige
De ansvarlige for at tilslutte sig denne samarbejdsaftale er:

Aalborg Kommune:
Ansvarlig leder og kontaktperson:
Johnny Friis, Centerleder i Center for Sociale Indsatser

Socialstyrelsen:
Ansvarlig leder:
Henriette Zeeberg, Kontorchef i Center for udsatte voksne

Kontaktpersoner:
Nina Thorn, fuldmægtig, ntho@socialstyrelsen.dk, mobil 91 37 02 19

Kittie Carlson, fuldmægtig, kic@socialstyrelsen.dk, mobil 50 81 09 39

Samarbejdets ikrafttrædelse: 1. december 2018
Denne samarbejdsaftale underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene
eksemplar opbevares hos kommunen og det andet eksemplar hos Socialstyrelsen

For Aalborg Kommune, den

For Socialstyrelsen, den
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