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Indskrivninger Tre Ege Kirkens Korshær 

Natherberg: 

Tre Ege driver 3 Natherbergspladser. Natherbergspladserne kan benyttes fra kl. 19.00 om aftenen til kl. 9.00 

den efterfølgende dag. En borger kan indskrives på en natherbergsplads for en enkelt nat, eller flere på 

hinanden følgende nætter, men ud og indskrives hver dag. Borgeren har ikke mulighed for at opholde sig på 

tilbuddet i dagtimerne. En del af de borgere der benytter Natherberget kan få en fast forsorgsplads, hvis de 

ønsker det, og der er en ledig plads. I 2015 blev natherbergspladserne benyttet 808 nætter. Det er en 

stigning på ca. 100 overnatninger fra 2013 / 2014, og til 2015. Svarende til en benyttelsesgrad på 73,8%. En 

stigning på godt og vel 9% fra 2014. Af disse brugere er 124 enkeltstående personer mænd, lig med 96%  

og de 16 enkeltstående kvinder, lig med 4% kvinder. Det skal bemærkes, at en enkelt borger (en ung mand 

af somalisk oprindelse, 28 år, fra Aarhus Kommune) alene står for 105 indskrivninger på herberg i 2015, 

hvilket selvfølgelig påvirker tallene. Pågældende ønske de ikke at samarbejde omkring udredning eller plan 

for fremtiden, hvorfor pågældende ikke kunne indskrives på en fast plads.  

Benyttelsesgraden af natherbergspladserne for de sidste 3 år har været som nedenstående: 

 

Natherberg: 

År Benyttelsesgrad % 

2013 64,5 % 

2014 64,5 % 

2015 73,8 % 

 

Forsorgspladser: 

Forsorgsafdelingen rummer 36 pladser, disse har været benyttet af 113 forskellige personer i 2015, fordelt 

på 140 indskrivninger Det beskriver, at der har været 37 genindskrivninger i 2015. Det er en stigning i 

antallet af genindskrivninger fra 2014 til 2015 på 16 personer.  

Forsorgsafdelingen har en kapacitet på maksimum 13.140 belægningsdøgn om året på forsorgspladserne. I 

2014 var 12.217 døgn belagt. I 2015 var 12.189 døgn belagt. Belægningsprocenten på forsorgspladserne 

har gennem de sidste 3 år været følgende: 

 

Forsorgsafdeling  

År  Benyttelsesgrad % 

2013 96,7 % 

2014 93,81 % 

2015 93,56 % 

 

I de sidste 2 måneder af 2015, blev alle vinduer udskiftet på Tre Ege. Derfor var det nødvendigt, at have 

vakante værelser, således at beboerne kunne flyttes rundt, efterhånden som arbejdet skred frem.  

 

Tre Ege tilbyder udslusning til 6 personer, i socialt boligbyggeri. Tre Ege yder her, en udvidet bostøtte til 

personer med særlige behov. Ydelsen leveres i op til 2 år, hvorefter personen eventuelt overgår til almindelig 

bostøtte, eller ikke længere har behov for støtte. Personen opretholder lejemålet. Denne form for bostøtte 

fungerer som Housing First metoden fra hjemløsestrategien. I 2015 har udslusningstilbuddet været benyttet 

af 7 personer. Udnyttelsesgraden af udslusningstilbuddet, har i de sidste tre år været som følger: 
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Udslusningsafdeling   

År  Benyttelsesgrad % 

2013 93 % 

2014 96,8 % 

2015 98,68 % 

 

 

Det kan konkluderes, at belægningstallene har mindre forskydninger. Natherbergspladserne har en højere 

benyttelsesgrad på 9,3% mere end 2013 / 2014. Forsorgsafdelingen er faldet en lille smule, fra 93,81% til 

93,56%. Faldet er så lille, at det meget sandsynligt kan begrundes i skiftning af vinduer i nov. og dec. 2015. 

Udslusningsboligerne har en meget høj udnyttelsesgrad på 98,68. Det kan skyldes, et smidigt samarbejde til 

den sociale boligtildeling, hvorfor det er lykkedes at få adækvate boliger til formålet, på en rimeligt kort bane.   

 

 

Fordelingen mænd og kvinder – Tre Ege Kirkens Korshær 

Indskrivningerne fordelt på køn, har ikke flyttet sig meget i de sidste 3 år. Det skal bemærkes, at afstanden 

mellem antallet af personer og antallet af indskrivninger er numerisk stort, med baggrund i de mange 

Natherbergs indskrivninger og udskrivninger. 

 

Årstal  Mænd, antal 

Indskrivninger 

Mænd antal 

individuelle 

indskrivninger  

Kvinder, antal 

Indskrivninger 

Kvinder, antal 

individuelle 

indskrivninger 

2013 642 136 64 22 

2014 789 188 70 28 

2015 918 176 40 21 

 

Vi kan igen konkludere, at kvinder har markant færre, og markant kortere ophold end mænd på Tre Ege. 

 

Fødeland Tre Ege Kirkens Korshær  

Fordelingen på fødeland på Tre Eges forskellige pladstyper, har ændret sig som nedenfor: 

 

Natherberg: 

 2014 2015 

DK uden Grønland   

51,8% 

 

48,9% 

 

Grønland  

 

7,6% 

 

6,7% 

 

Øvrige 

 

40,6% 

 

43,4% 

Somalisk oprindelse 

af gruppen Øvrige 

 

17,8% 

 

78,5% 

 

Den store stigning af natherbergsbrugere med somalisk baggrund skyldes til dels, at der har været en 

bestemt ung somalisk borger fra Aarhus kommune, der har benyttet sig af natteherberget 108 gange i løbet 
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af 2015. Pågældende ønskede ikke en fast plads, da han ikke ønskede at samarbejde med medarbejderne 

omkring udredning og plan.   

 

Forsorgsafdelingen: 

 2014 2015 

DK uden Grønland   

57,3 %,  

 

57,8% 

 

Grønland  

 

9,1 % 

 

12,8% 

 

Øvrige 

 

33,6 % 

 

29,2% 

Somalisk oprindelse 

af gruppen Øvrige 

 

12,6 % 

 

56% 

På forsorgsafdelingen er udnyttelsesgraden fra personer med somalisk oprindelse steget drastisk. Tre Ege 

har mange henvendelser fra personer med somalisk baggrund, og flere somaliske borgere har lange ophold 

på Tre Ege. Den somaliske gruppe har en tendens til at samle sig på et forsorgstilbud i Aarhus by.  

 

Fødeland udslusningsafdelingen 

 

 Personer Dage i året Andel i % 

DK uden Grønland  6 482 49 % 

Grønland 2 74 8 % 

Øvrige 2 420 43 % 

Somalisk oprindelse af 

gruppen Øvrige 

1 Ikke optalt -0- 

 

 

Kommunetilhørsforhold – Tre Ege Kirkens Korshær 

I forhold til kommunetilhørsforholdet, ses et udsving mellem 2014 og 2015 primært i forhold til 

natherbergsbrugere, dette afvejes dog af en stigning af flere borgere fra andre kommuner på 

forsorgspladserne. Se nedenstående skema: 

 

Natherberg: 

 2014 2015 

Aarhus kom. 59,6% 72,0% 

Andre kom. 40,4% 28,0% 

 

Forsorgsafdeling: 

 2014 2015 

Aarhus kom. 68,2% 63,6% 

Andre kom. 31,8% 36,4% 
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Udslusning: 

 2014 2015 

Aarhus kom. 100% 100% 

Andre kom. 0 0 

 

 

Mellem 2013 og 2014 var der ej heller, noget stort udsving. En svag tendens viser dog flere borgere fra 

Aarhus kommune 

 

Indskrivninger fordelt på dage - Tre Ege Kirkens Korshær 

 

 Forsorgsafdelingen: 

Antal dage Personer i 2014 % i 2014 Personer i 2015 % i 2015 

0-2 0 0% 2 1,5% 

3-7 11 14,4% 9 5,4% 

8-30 41 25,2% 42 29,2% 

31-90 42 29,6% 42 29,2% 

91-180 29 14,8% 17 13,1% 

181- 20 11,2% 28 21,5% 

Indskrivningslængden har stort kun flyttet sig i to kategorier i mellem 2014 og 2015.den ene kategori er for 

gruppen med mellem 3 til 7 dages indskrivning, her er antallet faldet fra 14,4 % til 5,4 %. Gruppen med en 

indskrivningslængde på over 181 dage er dog steget til næsten det dobbelte fra 11,2 % til 21,5 %. Denne 

stigning er bekymrende og vidner om vanskeligheder ved at finde en passende bolig, og samtidig få den 

tilstrækkelige støtte i egen bolig. Der fremstår en stigende tendens gennem de sidste 3 år.  

 

Aldersfordeling Tre Ege Kirkens Korshær 

På forsorgsafdelingen er borgerne mellem 40 og 59 år den største, i lighed med 2013 / 2014, man skal dog 

også bemærke, at det er det længste aldersspænd i opgørelsen. Gruppen mellem 18 og 29 år er den 

næststørste, hvilket er en meget problematisk stigning for denne sårbare gruppe, stigningen fra 2014 er ca. 

25 %. Aldersgruppen fra 30 og 39 år er nærmest identisk med den helt unge gruppe. Gruppen af ældre fra 

60 til 66 år findes også repræsenteret i 2015, ligesom gruppen på +67 år er forøget fra 1 person til 3 

personer.   

 

Forsorgsafdelingen: 

Alder  2015 antal 

Personer 

2015 % 

18 – 29 år 39 27,7 % 

30 – 39 år 38 27,1 % 

40 – 59 år 53 37,9 % 

60 – 66 år 7 5,0 % 

67 – xx år 3 2,1 % 

 

Aldersfordelingen på Natherberget viser ligeledes en stigning af gruppen mellem 19 og 29 år. I 2014 var der 

177 enkelt overnatninger fra denne aldersgruppe. I 2015 er der 338 overnatninger i denne unge gruppe 
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Stigning af unge på Natherberg- og Forsorgspladser er problematisk, da de unge hermed kan få deres gang 

på et forsorgstilbud, og dermed kan et midlertidigt tilbud, uden behandling af misbrug eller opfølgning på 

uddannelse og arbejde synes som en løsning på deres akutte problemer. Umiddelbart er det dog en bedre 

løsning, end at leve på gaden og fordrive tiden på gaden og i det tilhørende miljø. Det er 

bemærkelsesværdigt, at gruppen af de ældste borgere stiger ganske svagt. Antageligt er det ældre der er 

kommet i klemme i andre systemer på grund af psykisk sygdom eller misbrug. Gruppen burde samles op af 

MSO, og ikke komme på et hjemløsetilbud.  

 

Afvisninger Tre Ege Kirkens Korshær 

I 2014 har Tre Ege registreret i alt 1192 afvisninger.  I 2015 har der været i alt 1209 afvisninger. Det høje 

antal fremkommer, da der dagligt afvises borgere der har benyttet Natherberget, men ønsker en fast plads 

på forsorgsafdelingen.  

I 2015 afviste Tre Ege i alt 1031 personer til en forsorgsplads. Til natherberget blev der afvist 178 personer i 

løbet af året. Afvisningerne til natherberget må anses for et rimeligt niveau, da det ofte er muligt at henvise til 

andre § 110 tilbud i Aarhus Kommune. 

 

 


