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Kære Marialise Rømer
Tak for din henvendelse af 31.01.12, hvor du stiller følgende
spørgsmål til forvaltningen:
”Jeg
Jeg vil for en god ordens skyld lige checke op på om der er tilbud
nok til de hjemløse her i kulden som er her og som jo bliver værre?
Så vil jeg stille et forslag om at der, akut, sikres en koordinerende
person eller enhed som hele tiden har overblik over hvor der er ledige
pladser til de, hjemløse,
se, så de ikke sendes fra sted til sted forgæves.
Sikres der udvidet åbningstid?
Og hvad med de udenlandske hjemløse, har vi overblik over om der er
kapacitet nok til dem i kulden?”
kulden?
Socialforvaltningens svar
Ad 1.: Er der tilbud nok til de hjemløse?
Det er forvaltningens opfattelse, at der er tilstrækkeligt med pladser til
hjemløse. Dog vil der altid være sæsonudsving og mere trængsel om
vinteren. I øjeblikket er der stort set fuld belægning på herbergerne i
København. Hvis der ikke kan findes plads til
t en borger på et herberg,
henvises borgeren til en natcafé. De kommunale natcaféer er fyldt op,
men afviser ingen, der er i målgruppen for tilbuddet. Det vil sige, at
der i øjeblikket er en overbelægning på 11 %. Det er dog mindre end
sidste vinter, hvor overbelægningen på natcaféerne var 36 % i
gennemsnit set over hele vinteren fra uge 47, 2010 til uge 16, 2011.
2011
Udenlandske
denlandske hjemløse er ikke i målgruppen for tilbud efter
serviceloven. Derfor henvises de til de private nødherberger.
Ad 2.: Forslag om koordinerende
dinerende person eller enhed, der har overblik
over ledige pladser:
Når en hjemløs henvender sig på et herberg, hvor der ikke er en ledig
plads, tilbyder herbergspersonalet at ringe rundt til byens øvrige
herberger og finde en ledig plads, så borgeren ikke skal gå forgæves.
Desuden arbejder man i Socialforvaltningen på et centralt system, der
giver let adgang til information om,
om hvor der måtte være ledig
kapacitet.
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Ad 3.: Udvidet åbningstid
I den kolde tid er aftenerne lange for de hjemløse. Derfor åbner nogle
af natcaféerne tidligere end normalt. Åbningstiderne er som følger:
• Natcaféen på Mændenes Hjem er som altid åben hele døgnet.
• Natcaféen under herberget i Hillerødgade valgte sidste vinter
at ændre åbningstiden permanent fra 23.30 om aftenen til nu at
åbne kl. 20.15. I hverdagene har de overnattende mulighed for
at blive på natcaféen til kl. 11.00, mens de i weekenderne skal
forlade caféen kl. 7.30.
• Café Klare, kvindenatcaféen, har i vinterperioden åbent
mandag til fredag 19.00-10.00 og 22.00-10.00 lørdag og
søndag. I sommerhalvåret åbner caféen kl. 22.00 alle ugens
dage.
• Natcaféen på Sundholm holder hele året åbent fra 21.00 –
7.00.
Ad 4.: Kapacitet til udenlandske hjemløse:
Der er i øjeblikket 100 nødherbergspladser til udenlandske hjemløse i
København. Halvdelen af pladserne er åbnet inden for den seneste
uges tid. Dertil kommer, at Natcaféen i Stengade ventes at genåbne
sine 37 pladser efter renovering i uge 7.
Inden de nye pladser åbnede var der 50 pladser, men så vidt
Socialforvaltningen er orienteret kun få afvisninger begrundet i
pladsmangel. Der er endnu ikke fuld belægning på de nyetablerede
pladser. Samtidig melder Socialforvaltningens Hjemløseenheds
gadeplansarbejdere, at de kun har kendskab til ganske få udesovere,
både blandt danskere og udlændinge. Alle har fået tilbud om
indendørs overnatning, men har takket nej. Det er derfor
forvaltningens vurdering, at den aktuelle kapacitet er tilstrækkelig til
at modsvare efterspørgslen.

Venlig hilsen

Anette Laigaard
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