
Socialstyrelsen

Kopi af ansøgningsskema for ansøgningspuljen til ”social investeringspulje om støtte til borgere i langvarig 
hjemløshed” § 15.75.46.60.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere 
information om brug af Tilskudsportalen se under vejledninger på portalens forside.

Generelle oplysninger

Projektets/aktivitetens titel
Skriv titel på omlægningen.

ACT som indsats i Frederiksberg Kommune for borgere i langvarig hjemløshed med komplekse sociale 
problemstillinger 

Ansøger - postadresse
I hvilken kommune har projektet postadresse? 

Frederiksberg Kommune - på diverse adresser i almene eller kommunale boliger.

Ansøgerkreds - kommune
Her anføres kommunens navn og CVR-nummer (findes evt. på www.cvr.dk). Bemærk, at det kun er 
kommuner, som kan opnå støtte fra ansøgningspuljen.
Frederiksberg Kommune,  11259979 

Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig
Skriv navn og e-mailadresse for den tilskudsansvarlige i projektet.
Flemming Nielsen, Socialchef, flni03@frederiksberg.dk

Projektoplysninger

Projektets formål
Beskriv formålet med at omlægge den kommunale indsats 

Frederiksberg Kommune har haft et ekstraordinært fokus på forebyggelse af hjemløshed og udbredelse 
af de evidensbaserede og virksomme metoder siden 2008, hvor kommunen var med i den første 
hjemløsestrategi. Siden den første hjemløsestrategi har kommunen deltaget i tre andre projekter 
vedrørende hjemløshed, bl.a. udbredelse af hjemløsestrategien samt forebyggelse af hjemløshed blandt 
unge, som enten er hjemløse eller i risiko herfor.

Formålet med indeværende projekt er at udvide indsatsen og fokusere mere målrettet på gruppen af 
langvarigt hjemløse med sociale komplekse problemstillinger. Det er forventningen, at den ekstra indsats 
dels kan medvirke til at mindske ressourceforbruget for den enkelte hjemløseborger og dels medvirke til 
at udbrede endnu en vidensbaseret, helhedsorienteret og omkostningseffektiv indsats på 

https://tilskudsportal.sm.dk/
http://www.cvr.dk/


hjemløseområdet i Frederiksberg Kommune. 

Konkret vil det følgende projekt i Frederiksberg Kommune omlægge indsatsen overfor borgere i langvarig 
hjemløshed med komplekse problemer til en ACT-indsats. Formålet hermed er at teste og vurdere, 
hvorvidt en investering i metoden kan hjælpe hjemløse med komplekse sociale problemstillinger ud af 
hjemløshed. 

Det langsigtede mål med indsatsen er at nedbringe antallet af langvarigt hjemløse i Frederiksberg 
Kommune og afprøve om indsatsen er omkostningseffektiv. Målet på kortere sigt er at yde en tværfaglig 
og helhedsorienteret støtte efter ACT metoden og herigennem at hjælpe den enkelte borger ud af 
hjemløshed og til at opnå et funktionsniveau, hvor borgeren føler, at han/hun udnytter sin ressourcer på 
den bedst mulige måde.

Projektet skal ses som et udtryk for et ønske om konstant fokus på fornyelse og udbredelse af de 
metoder, som virker i indsatsen overfor kommunens hjemløse borgere. Og det er en måde hvorpå 
Frederiksberg Kommune kan sikre omkostningseffektive sociale indsatser og organisationsformer, så der 
opnås større økonomisk bæredygtighed og bedre ressourceanvendelse.

 
Projektets målgruppe
Beskriv målgruppen 

Målgruppen dækker over en gruppe af borgere med komplekse sociale problemstillinger deriblandt 
hjemløshed i en længevarende periode. Eksempler på problemstillingerne er som oftest misbrug, psykisk 
sygdom og/eller fysisk sygdom. 

Borgere fra målgruppen på Frederiksberg vil typisk tage ophold på herberget Lærkehøj eller andre 
udenbys herberger, men kan i ligeså høj udstrækning findes i den gruppe af hjemløse, som kommunens 
opsøgende gadeplansteam arbejder med. Det vides også fra den nationale hjemløseoptælling, at det 
typisk er gruppen af gadesovere, som er langvarigt hjemløse (Hjemløseoptællingen 2017:31). 
Målgruppen kan derudover være i kontakt med kommunens fremskudte sagsbehandlere samt FKRC, som 
er kommunens misbrugscenter/behandlingscenter. 

Både kvinder og mænd er i målgruppen for indsatsen, men der vil være en overvægt af mænd, som vil 
være i målgruppen for en ACT-indsats på Frederiksberg. Dette afspejler også sig også i den seneste 
Hjemløseoptælling fra 2017, hvor det er 75 procent af de hjemløse, som er mænd.  

Målgruppens antal
Beskriv hvor mange borgere, som lever i langvarig hjemløshed, der befinder sig i kommunen og hvor mange 
af disse, som forventes at indgå i indsatsen.

Ifølge den seneste Hjemløseoptælling fra 2017 er der lavet en opgørelse over varighed af hjemløshed 
fordelt på hjemkommune. Her ligger Frederiksberg højt. For hjemløse Frederiksbergborgere er det 20 
procent, som er  hjemløse i 1-2 år, og 40 procent i over to år (side 52 i Hjemløseoptællingen). Det er 
blandt disse borgere, at relevante borgere for ACT-indsatsen skal findes. 

Kommunens egen statistik bekræfter også tallene omkring langvarig hjemløshed. For eksempel er den 
gennemsnitlige opholdstid for Frederiksbergborgere på kommunens herberg Lærkehøj omkring 
halvandet år. Mere specifikt var den på 572 dage i 2015 , 511 dage i 2016 og 538 dage i 2018. En del af 
forklaringen skal findes i boligmangel, som også vanskeliggør arbejdet med Housing First. 



Antallet, som vurderes til at kunne indgå i indsatsen, er cirka 8 med en forventelig tilgang til indsatsen på 
ca. 2-3 borgere om året. De resterende borgere skønnes i videre omfang enten at få deres behov opfyldt 
gennem andre indsatser, fx et CTI eller et ICM- forløb, og er derfor ikke i målgruppen for projektet. En 
restgruppe af hjemløse vurderes til ikke at være motiveret i at indgå i et ACT-forløb. 

De ovenstående tal beror på en konkret vurdering af de aktuelle borgere, som er i kontakt med en 
kommunal indsats, hvis specifikke målgruppe er hjemløse borgere. De fire adspurgte indsatser er 
Herberget Lærkehøj, Hjemløseteamet, de fremskudte sagsbehandlere og Frederiksberg Kommunes 
Rådgivningscenter, FKRC.

Rekruttering af målgruppen
Beskriv hvordan målgruppen rekrutteres til indsatserne

Som det fremgår i det ovenstående afsnit, er den forventede målgruppe i kontakt med forskellige 
kommunale indsatser; herberg, hjemløseteam, fremskudte sagsbehandlere og/eller misbrugsbehandling. 

Der rekrutteres alene borgere fra en af de nævnte indsatser til projektet. Det er den faglige vurdering, at 
indsatsen vil virke bedst efter hensigten, hvis der er et kendskab til borgeren, dennes funktionsniveau, 
behov samt motivation for at deltage i et ACT-forløb. 

Organisatorisk beskrivelse
Angiv hvilken afdeling eller forvaltning i kommunen, som søger om støtte fra ansøgningspuljen.

Det er Frederiksberg Kommunens socialafdeling, der ansøger om støtte fra puljen. Det er i denne 
afdeling, at indsatserne målrettet hjemløse borgere allerede er forankret. Etablering af et tværgående 
ACT-team, der både skal indeholde myndighedskompetence, bostøtte samt sundhedsfagligt personale, 
kræver et tæt samarbejde med de øvrige områder. 

Det vil være socialchefen, der har projektansvaret for indsatsen, men realisering af projektet og målene 
kan alene opnås i kraft af et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger og sektorer. For at sikre og 
understøtte den nødvendige ledelsesmæssige opbakning vil der blive nedsat en styregruppe med 
repræsentanter fra de relevante afdelinger og sektorer/områder.

I styregruppen vil der sidde følgende: 
 Socialchefen
 Projektleder for indsatsen
 En repræsentant fra udfører på hjemløseområdet
 En repræsentant for myndighed 
 En repræsentant fra arbejdsmarkedsområdet
 En repræsentant fra sundhedsområdet
 En repræsentant for boligområdet 

Det er en høj prioritet, at der kommer repræsentanter fra samtlige områder i styregruppen, da det skal 
medvirke en stærk ledelsesmæssig styring samt ejerskab til projektet på tværs af relevante afdelinger og 
sektorer. Styregruppen skal også sikre fokusset på videreførelse af projektets aktiviteter og resultater 
efter projektets afslutning. 



Der vil derudover blive nedsat en projektgruppe, som udover projektlederen skal bestå af medarbejdere, 
der arbejder i ACT-indsatsen. Denne projektgruppe skal arbejde mere detaljeret og fagligt med den 
konkrete indsats. Derudover har gruppen ansvaret for at evaluere og tilpasse indsatsen, så den kommer 
til at fungere i et sammenspil med de øvrige indsatser og tiltag på området. Se bl.a. afsnit om beskrivelse 
af kommunens nuværende indsatser for uddybning. 

Organisering af omlægningen
Beskriv kort den overordnede organisering af omlægningen, herunder hvordan omlægningen er organiseret 
i forhold til ledelsen og antallet af medarbejdere, som indgår i omlægningen. Hvis omlægningen har nogle 
samarbejdspartnere eller har kobling til andre indsatser i kommunen skal dette angives her. For yderligere 
vejledning henvises til vejledningens pkt. 8.1.6. om ’sammenhæng’.

Omlægningen af indsatsen vil bestå i, at lade forskellige grupper af fagpersoner, som i forvejen arbejder 
med målgruppen, arbejde tæt sammen i et team. Teamet skal arbejde i borgerens bolig, hvor de yder 
støtte, hjælp og behandling. Det skal sikre en helhedsorienteret og tværgående indsats, som de tidligere 
hjemløsestrategier har vist har en effekt. 

Medarbejderne vil , som sagt, være ansat primært på socialområdet, men skal frikøbes i projektperioden 
for at afprøve, vurdere og dokumentere, hvorvidt at indsatsen til de langvarigt hjemløse kan forbedres 
ved at give hjælpen i form af en ACT-indsats. 

Det er antagelsen, som også bekræftes af SØM-potentiale beregningen, at ACT-indsatsen vil sikre en 
mere omkostningseffektiv indsats til borgerne, som har været hjemløse i en længere periode og har 
andre komplekse sociale problemstillinger, ved blandt andet at fastholde borgeren i sin egen bolig og 
forebygge indlæggelser mv . Effekten vil ikke alene være på det kommunale område, men også på det 
statslige og regionale område. 

Der henvises endvidere til potentialeberegningen i SØM (vedlagt) samt budgettet, hvor de specifikke 
investeringer også vil fremgå. Derudover henvises der til afsnittene omkring tidsplan og sammenhæng 
med øvrige indsatser for uddybning. 

Beskrivelse af kommunens nuværende indsats
Beskriv kort de nuværende aktiviteter og indsatser, som udgør kommunens hjemløseindsats over for 
borgere, som lever i langvarig hjemløshed. 

I Frederiksberg Kommune gives indsatsen til hjemløse borgere ud fra en tilgang om Housing First og de 
evidensbaserede metoder. Housing First er en af kommunens sociale pejlemærker - det skal dog nævnes, 
at der trods denne opbakning er en udfordring i forhold til at anskaffe billige boliger til målgruppen, som 
kan komplicere dette arbejde. 

Frederiksberg Kommune har flere indsatser rettede mod hjemløse samt forskellige boligløsninger, der 
skal tilgodese de hjemløses individuelle behov. 

Tilbuddene/indsatserne falder i tre forskellige kategorier. 
1. Generel forebyggelse.
2. Indsatser i den konkrete hjemløse situation.
3. Indsatser og efterværn til at komme ud af hjemløsesituationen. 



1.Forebyggelse
Der er flere indsatser, som har en forebyggende karakter. Nogle eksempler på disse indsatser er 
følgende: 

 Der arbejdes aktivt med forebyggelse af udsættelser. Et konkret tiltag er, at kommunens SKP-
team modtager lister fra boligselskaberne med udsætningstruede borgere. Efterfølgende laver 
medarbejderne en opsøgende indsats og forsøger at hjælpe disse borgere til at undgå en 
udsættelse. 

 Endvidere er der påbegyndt et omfattende og systematisk arbejde med psykiatrien, hvor man 
laver netværksmøder for at sikre sammenhængende og rettidige indsatser for borgere med 
psykiske lidelser og komplekse problemstillinger. 

 Derudover er der igangsat et samarbejde med psykiatrien og Socialafdelingen i forhold til en 
ekstra indsats for borgere med større behov for en specialiseret og koordineret indsats, hvor 
man afholder integrerede psykiatriske konferencer med deltagelse fra både psykiatri og 
kommunen, og hvor begge partnere har beslutnings- og myndighedskompetence til at 
iværksætte nogle fleksible løsninger og en fælles plan for borgeren.

 I forhold til ungegruppen har man ligeledes nedsat et ungekoordinationsudvalg, som skal sikre  
overgangene fra børne- og ungeområdet til voksenområdet. 

 Ændret organisering, som skal sikre en indgang for de unge. Konkret betyder det, at der sidder 
sagsbehandlere fra det specialiserede område på kommunens Ungecenter, som arbejder med 
uddannelse og beskæftigelsesindsatsen for unge mellem 15-29 år. Målet hermed er sikring af 
den tværgående og helhedsorienteret indsats for den unge 

2. Indsatser til hjemløse
 Herberget Lærkehøj.
 Herberget Lindevangen.
 Natvarmestue.
 Hjemløseteam, som arbejder opsøgende fx i forhold til gadesovere.
 Fremskudt sagsbehandlerindsats. Fire sagsbehandlere fra Socialafdelingen og en fra kommunens 

jobcenter, som arbejder fremskudt på både herberget og i hjemløseteamet. 

3. Indsatser efter hjemløshed
 Kommunen har som led i Hjemløsestrategien udviklet flere forskellige bolig- og bostøttetilbud til 

forskellige grupper af hjemløse, som skal tilgodese de mange forskelligartede behov. 
Der er fx oprettet skæve boliger, akutboliger for både yngre hjemløse (op til 25 år) og den ældre 
målgruppe, hvor der arbejdes med at få de hjemløse væk fra herberg og i stedet yde en særlig 
individuelt tilrettelagt hjælp. 

 Efterværn efter §110
 Bostøttetilbud/SKP-ordning  

Med udvidelsen af en ACT-indsats på kommunens hjemløseområde vil Frederiksberg Kommune arbejde 
endnu mere målrettet med målgruppen af langvarigt hjemløse, som kommunen har en særlig stor 
udfordring med. 

Desuden vil udvidelsen af hjemløseindsatsen med et ACT-forløb også være en ny måde at tilrettelægge 
arbejdet om den hjemløse borger, som kan understøtte det helhedsorienterede og tværfaglige arbejde, 



der tager udgangspunkt i borgerens komplekse og individuelle behov, og hvor hjælpen kommer hjem i 
borgerens eget hjem. 

Beskrivelse af omlægningen 
Beskriv den indsats, som kommunen ønsker at omlægge til, med særlig fokus på beskrivelsen af faglige 
metoder, indsatser og aktiviteter, som indgår i omlægningen. 

Frederiksberg Kommune ønsker at afprøve og implementere en ACT- indsats for kommunens mest 
udsatte hjemløse borgere, som har været hjemløse over en længere periode. 

Med muligheden for at tilbyde et ACT-forløb til de langvarigt hjemløse med sociale komplekse 
problemstillinger er det forhåbningen, at indsatsen overfor den hjemløse vil blive endnu mere 
tværgående, koordineret og omkostningseffektivt. ACT- indsatsen kan også tilgodese et fagligt ønske om 
opsøgende misbrugsbehandling i borgerens hjem, da det er svært at motivere nogle af de mest socialt 
udsatte borgere til at komme til misbrugsbehandling på kommunens behandlingssted, FKRC.  

I det nedenstående beskrives de centrale aktiviteter og indsatser, der skal arbejdes med for at få 
etableret en ACT indsats i Frederiksberg Kommune.

De første skridt i projektet er, at arbejde med organisering af indsatsen. Det er vigtigt at sikre den 
ledelsesmæssige opbakning af indsatsen samt sikre, at organisationen opnår en viden og forståelse for 
indsatsen i de relevante afdelinger. 

Der skal sammensættes et tværsektorielt ACT-team, som skal arbejde helhedsorienteret med 
målgruppens behov. Det tværgående team skal bestå af
 Fremskudte sagsbehandlere
 bostøttemedarbejdere 
 behandlere fra misbrugscentret/FKRC
 Sundhedsfagligt personale

Endvidere er der en lang række aktiviteter, der skal gennemføres for at sikre en vellykket implementering 
og forankring af indsatsen. Disse er: 

 Sikring af boliger til borgerne – herunder samarbejde med kommunens boligteam og 
samarbejdet med de almene boligorganisationer

 Sikring af metodeuddannelse og kompetenceudvikling, således at medarbejdere, som arbejder 
med hjemløse, undervises i Housing First og de evidensbaserede metoder. 

 Afgrænsning og beskrivelse af temaets arbejdsopgaver og kompetencer, herunder samarbejdet 
med øvrige indsatser. 

 Metodeudvikling og tilpasning af metoden til andre indsatser.
 Udarbejdelse af samarbejdsaftaler med relevante aktører.
 Udvikling af samarbejdet med ydelsesafdelingen, så der sikres en effektiv arbejdsgang for 

behandling af hjemløse borgeres sager.  

Ovenstående indsatser og aktiviteter skal bidrage til nedenstående mål (resultater) på både borger og 
organisationsniveau. 



Forventede resultater på borgerniveau
 Beskriv hvilke resultater, som indsatsen forventer at opnå for projektets målgruppe.

 At flere borgere i langvarig hjemløshed på Frederiksberg modtager en virksom indsats, der 
understøtter, at borgerne genvinder deres funktionsniveau, så de selv mener, at de er i stand til 
at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

 At den tilpassede indsats/ACT-metoden, som igangsættes understøtter progression for borgeren 
i forhold til de konkrete problemstillinger, som borgeren oplever, fx økonomi, netværk, misbrug 
eller andet.

 At borgeren er motiveret til at arbejde med sine problemfelter.

 At borgeren oplever at modtage den rette støtte, der modsvarer kompleksiteten i hans eller 
hendes problemstillinger. 

 At borgen fastholder sin bolig.

Forventede resultater på organisationsniveau
Beskriv hvilke resultater, som indsatsen forventes at medføre i kommunen. 

 
 Frederiksberg Kommune vil med projektet sikre en praktisk anvendelig og omkostningseffektiv 

indsats for borgere i langvarig hjemløshed, som passer ind i deres eksisterende indsatser på 
området. Det er hensigten, at:

o Kommunen i højere grad arbejder systematisk og vidensbaseret samt følger op på 
mål og understøtter en mere effektiv og målrettet social indsats til gavn for 
borgerne. Dette stemmer også overens med det pågående arbejde i Socialafdelingen 
med borgerens plan (fælles plan), hvor man arbejder med at måle borgerens 
progression efter mål, som fastsættes både af myndighed og af medarbejdere i 
driften. 

o Kommunen i højere grad sikrer forankring af forebyggende, helhedsorienterede og 
omkostningseffektive sociale indsatser og organisationsformer, så der opnås større 
økonomisk bæredygtighed og bedre ressourceanvendelse.

o Kommunen i højere grad styrer efter og træffer beslutninger på baggrund af data, 
herunder data om økonomiske potentialer samt,

o At kommunerne indhenter og anvender relevant styringsinformation om 
resultaterne af egen praksis.

Dokumentation for resultater
Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere sine resultater.

Projektet vil dokumentere sine effekter på borgerniveau i det socialfaglige system Sensum, hvor både 



myndighed og medarbejdere i driften har mulighed for at dokumentere og følge op på formulerede mål 
for borgeren. Endvidere vil der blive udarbejdet en samlet egenregistrering over de medvirkende borgere 
i projektet, hvor der måles på/registreres for de ønskede resultater på borgerniveau. 

Derudover laves der en midtvejsevaluering samt slutevaluering ved projektets afslutning, som både vil 
have fokus på effekt på borgerniveau samt organisationsniveau. Midtvejsevalueringen vil/kan give 
anledning til mindre ændringer i projektet. Evalueringerne vil blive forelagt for styregruppen. 

Herudover skal der laves en afsluttede afrapportering blandt andet med de opnåede resultater og de 
udviklede metodemanualer, som skal sendes til Socialstyrelsen. 

Potentialeberegning
På baggrund af den vedlagte potentiale beregning skal det beskrives, hvordan investeringen har en 
omkostningsreducerende potentiale for kommunen.

I den vedhæftede SØM udregning er der taget udgangspunkt i en indsats for 8 borgere i 2019 med en 
tilgang på to borgere pr. år. Disse borgere er kendte borgere, der på nuværende tidspunkt har en plads 
på et herberg. I sparede omkostninger er der af denne grund lagt udgifter ind til herberg svarende til den 
nuværende takst (1686 kr.) forventede dage på herberg (beregnet pba. af belægningstal fra sidste år for 
de pågældende borgere). De sparede omkostninger er derfor et udtryk for, at Frederiksberg Kommune 
med sikkerhed vil spare omkostninger til herbergspladser for de pågældende borgere, i den periode, 
hvor ACT indsatsen står på. De sparede omkostninger vedrører også staten, da der er 50% refusion for 
alle udgifter vedr. § 110.
Denne beregning er altså uafhængig af ACT-indsatsens succesrate. Beregningerne viser, at de sparede 
udgifter til herbergspladser sammenholdt med SØM modellens afledte økonomiske konsekvenser, 
skaber en positiv businesscase. Besparelsen findes ikke alene i de sparede kommunale omkostninger til 
eksisterende indsatser, men viser også positive økonomiske gevinster for staten og regionerne.

I budgetskemaerne er der alene budgetteret med de forventede udgifter inden for projektperioden, dvs. 
2018-2021. I SØM modellen har vi valgt at vise de økonomiske effekter af indsatsens forventede 
tidsperiode. Dvs. 2019-2026, da dette giver et mere retvisende billede af, hvad hhv. kommunen, 
regionen og staten opnår af økonomiske effekter ved at indføre indsatsen.

Forankring og implementering
Beskriv hvorledes indsatsen implementeres og forankrings i kommunen. Bemærk at der som bilag til 
ansøgningen skal vedlægges en underskrevet hensigtserklæring fra kommunens ledelse vedr. forankring 
og implementering. 

Beskrivelsen skal indeholde den overordnede tidsplan for indsatsen, hvor der tydeligt fremgår velovervejede 
disponering af de forskellige indsatser og metoder samt at indsatsen har den nødvendige fremdrift og 
progression i forhold til at indfri de forventede resultater.   

Nedenstående er en overordnet tidsplan samt  en uddybning af de aktiviteter, der skal igangsættes for at 
nå målene i indsatsen.



Fase 1 (4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019) 

Aktiviteter i denne fase: 

 Konstituering af styregruppe og projektgruppe.

 Aftaler omkring boliger til projektet. 

 Frikøb af medarbejdere til ACT-teamet

 Sammensætning af tværfagligt ACT-team. 

 Beskrivelse af snitflader med andre områder og indsatser. Herunder udarbejdelse af 
arbejdsgange, snitfladebeskrivelser samt samarbejdsaftaler med relevante afdelinger.  

 Kompetence- og metodeudvikling.

 Udvælgelse af borgere til indsatsen.

Mål på organisatorisk niveau 

 Implementeringsplan er udarbejdet og accepteret samt bredt ledelsesmæssigt godkendt. 

 Vigtige samarbejdspartnere kender til indsatsen og ved, hvordan de kan indstille borgere i 
målgruppen til en ACT-indsatsen. Der vil evt. blive afholdt en mindre workshop for relevante 
medarbejdere for at udbrede viden om indsatsen. 

Fase 2  (2.  og 3. kvartal 2019)

Opstart af borgerforløb i en ACT-indsats. 

Aktiviteter i denne fase

 Visitation af de første borgere til indsatsen.

 Opstart af ACT-forløb i boligerne.

 Det er forventningen, at der er startet 6 forløb op i denne fase.

Mål på organisatorisk niveau

 Der er opbakning og kompetencer til at levere støtten efter ACT-metoden.

 Samarbejde på tværs af forvaltninger om borgeren i ACT-indsatsen.

 Indsatsen dokumenteres, så det sikres, at kommunen i højere grad kan styre efter og træffe 
beslutninger på baggrund af data, herunder data om økonomiske potentialer samt,

 at kommunen indhenter og anvender relevant styringsinformation om resultaterne af egen 
praksis.

Mål på brugerniveau 



 Borgeren har fået en mere stabil situation og en relation til ACT-teamet. 

 Borgeren er udredt og har i samarbejde med de professionelle fået udarbejdet en handleplan for, 
hvordan borgeren bedst støttes i at komme ud af hjemløshed og få en hverdag på egne 
præmisser.  

 Borgeren er motiveret for at indgå i indsatsen.

 Borgeren har gennem målrettet social støtte og behandling fået styrket sine ressourcer til at få en 
hverdag til at fungere samt fået afklaret eller sin situation i forhold til uddannelse eller 
beskæftigelse.  

De ovenstående mål vil også gøre sig gældende i de øvrige faser af projektperioden/tidsplanen. 

Derudover vil der i alle faser blive fulgt op og dokumenteret i forhold til den enkelte borgers progression. 

Fase 3 (ultimo 2019)

 Erfaringsopsamling og kvalificering af ACT-metoden. Erfaringsopsamlingen skal have fokus på 
ACT-indsatsens sammenspil med andre indsatser på området. Der kan her foretages mindre eller 
større justeringer i indsatsen, så den tilpasses området bedst muligt. 

 Der udarbejdes i denne periode en midtvejsevaluering.

 Se i øvrigt mål under fase 2.

Det er forventningen, at der i alt er startet 8 op i et ACT-forløb.

Fase 4 (2020- 2. kvartal 2021)

 Videre afprøvning af ACT og forberedelse af overgang til drift. 

 Endvidere vil der på organisatorisk niveau skulle udarbejdes og vedtages en plan for, hvordan 
ACT-indsatsen fortsætter i drift. 

 Se i øvrigt mål under fase 2.

Det er forventningen, at der i alt er startet 10 op i et ACT-forløb. 

Fase 5 (ultimo 2021)
Erfaringsopsamling og forberedelse ACT-indsatsens forankring i driften
Der skal udarbejdes en afsluttende afrapportering om projektets resultater og metodeudvikling. 
Endvidere vil der blive foretaget en evalueringen af projektet med fokus på den videre implementering 
og forankring.  



 Det er forventningen, at der i alt er startet 12 op i et ACT-forløb.

Afslutningsvis skal det nævnes, at der er skabt et godt fundament for forankringen af indsatsens efter 
projektperiodens ophør, da projektets indsats bliver iværksat som en videreudvikling af eksisterende 
indsatser og strukturer i Frederiksberg Kommune. 

Øvrige oplysninger

Kommunen har vedhæftet en underskrevet ledelsesmæssig erklæring om forankring og implementering 
af indsatsen.

X Ja

Kommunen har vedhæftet en potentialeberegning.

X Ja

Bemærk at der først kan vedhæftes ovenstående oplysninger efter at projektansøgningen er indsendt. Der 
kan kun uploadet et dokument ad gangen på tilskudsportalen.

Budgetskema

Budgetskema*
Udfyld budgetskemaet. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Skabelon for 
budgetskema findes på puljens side.

Noter til budget
Her kan du vedhæfte noter til budgettet.


