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Høringssvar ang. sparekatalogets forslag om at lukke Forsorgs- og Samværstilbuddet 
NordByen (NordByen)

ATT.: Sociale Forhold og Beskæftigelse, herunder Job, Udsatte og Socialpsykiatri (JUS)

Med sparekatalogets forslag om at lukke NordByen sættes der fokus på meget afgørende 
betingelser for NordByens mål- og aldersgruppe. Med NordByens mål- og aldersgruppe er 
der tale om mennesker, der befnder sig i meget komplekse og sammensatte 
problemstillinger. Med dette in mente ønsker jeg, med nærværende høringssvar, at rette 
opmærksomheden på nogle af de afgørende hindringer, der er forbundet med forslaget 
om allerede at planlægge lukning af NordByen i starten af 2023. Mit håb er, at forslaget 
om lukning af NordByen vil blive gentænkt og udskudt til fordel for prioriteringen af en 
langsigtet og feksibel løsning, herunder også en økonomisk rentabel løsning, der 
tilgodeser NordByens mål- og aldersgruppe, dvs. mennesker der befnder sig i hjemløshed. 
Heri indbefattes fokusset på at booste implementeringen af 100 procent Housing First 
samt fokusset på at inkludere den faglige kapacitet blandt NordByens ansatte ifm. 
nævnte implementering:

– Præcisering af, hvorfor man ønsker at lukke NordByen, når netop NordByen er med 
til at eksekvere Housing First vha. NordByens betydningsfulde udfytningsprocent. 
Det foreslås at udskyde forslaget om lukningen af NordByen med minimum et år, 
dvs. primo 2024.

– Præcisering af hvorfor NordByen og NordByens ansatte ikke inkluderes i 
eksekveringen af 100 procent Housing First, jf. kommende ny bestemmelse i 
serviceloven om bostøtte til personer i hjemløshed samt den tilknyttede refusion, 
der medfølger i bestemmelsen. OBS! NordByen tilbyder fortsat hverken 
efterforsorg, ACT, ICM eller CTI; hvis NordByen og NordByens ansatte blev 
inkluderet som en del af omstillingen til 100 procent Housing First ville det skabe 
en feksibel og betydningsfuld overgang fra NordByen/forsorgshjem til 100 procent
Housing First – til stor gavn og tryghed for NordByens mål- og aldersgruppe.  

– Afklaring af, hvorvidt minimumstallet på 507 hjemløse medborgere i Aarhus 
Kommune holder stik. Ved at adspørge nuværende og tidligere hjemløse 
medborgere vil man hurtigt fnde ud af, at virkeligheden er en anden. Der er mange 
mange fere hjemløse medborgere i Aarhus Kommune.

– Opmærksomheden på, hvilke afgørende benspænd lukning af NordByen vil give for 
NordByens mål- og aldersgruppe. Fx i de forskellige tilfælde, hvor en person i 
hjemløshed er blevet bortvist fra X og Y forsorgshjem i Aarhus. I sådanne tilfælde 
kan en person i stedet blive indskrevet på NordByen, og dermed sikre sig en 
kommende udfytning til egen bolig (med enten ACT-, ICM- eller CTI-støtte).   

– Præcisering af den konkrete tids- og procesplan for eksekveringen af planerne fra 
Fonden for Blandede Byer, dvs. sikringen af, at der er betalingsvenlige boliger til 
NordByens mål- og aldersgruppe forinden lukning af forsorgspladser fnder sted. 



– Præcisering af den konkrete tids- og procesplan for eksekveringen af 100 procent 
Housing First-støtte (ACT, ICM eller CTI), jf. kommende ny bestemmelse i 
serviceloven om bostøtte til personer i hjemløshed samt den tilknyttede refusion, 
der medfølger i bestemmelsen. Det er vigtigt, at den nye bostøtteparagraf sikres i 
praksis, så mennesker i hjemløshed tilbydes bostøtte fra første dag i egen bolig og 
gerne forinden, så udfytningen kan sikres bedst muligt. 
Det er fx et fortsat problem, at nuværende ”ordinære” bosøtteparagraf har lange 
ventetider, dvs. ventetider, der udgør en betydelig risiko for fornyet hjemløshed. 

– Yderligere opmærksomhed på NordByens ansatte, herunder den nuværende faglige 
kapacitet af viden om, og erfaring med hjemløseområdet samt forløsningen af 
nævnte faglige kapacitet i udmøntningen af 100 procent Housing First. NordByens 
nuværende faglige kapacitet besidder sammenlagt over 100 års viden og erfaring 
ift. hjemløse- og udsatteområdet. En sådan viden og erfaring skal naturligvis 
excelleres i både udmøntningen af 100 procent Housing First samt i omstillignen 
hertil.

Slutteligt ønsker jeg at takke for muligheden, for at kunne afgive indeværende 
høringssvar. Det er yderst positivt, at Aarhus Kommune er ambitiøse i eksekveringen af 
100 procent Housing First, jf. Udviklings- og Omstillingsplanen for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse.
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