
 

   6. november 2020 

 

Nyhedsbrev 09–2000  

 

Kære alle sammen 

Hermed det første nyhedsbrev fra den bestyrelse, der blev valgt den 01.10.2020 i Nyborg. 

SBH har i den forgangne periode oplevet store forandringer. Efter Repræsentantskabsmødet har 13 

kommunale boformer meldt sig ud af SBH, men vi er stadig 45 medlemmer og repræsenterer langt de fleste 

af landets §110 boformer: I kan se medlemslisten i den vedhæftede oversigt. De kommunalt drevne 

forsorgstilbud har dannet deres egen lederforening for offentlige ledere af hjemløseindsatser. Listen over 

de kommunale tilbud ses ligeså, som vedhæftning til dette nyhedsbrev.  

Vi har afholdt 2 bestyrelsesmøder, og flere møder hvor bestyrelsens lederrepræsentanterne har deltaget. 
Det har været gode og frugtbare møder, hvor vi har overvejet forskellige temaer, og i høj grad den 
fremtidige struktur for SBH.  Med baggrund i Covid-19 tænker vi ikke det giver mening at forsøge at 
gennemfører ledermødet den 4. december som et fysisk møde. Vi afholder i stedet et Teams-online 
ledermøde, hvor der bliver givet relevant information, og vi får mulighed for at drøfte, hvordan fremtidens 
SBH skal se og nedsætte en arbejdsgruppe der skal komme med forslag til nye vedtægter for SBH. Vi håber I 
alle vil bakke op om forsøget. 

På grund af Covid-19 og for at have tid nok til processen, har vi valgt at udskyde repræsentantskabsmødet 

fra marts til maj 2021, hvor vi håber det kan være muligt at afholde et fysisk møde.  

Bestyrelsens lederrepræsentanter har deltaget i et dialoggruppemøde med Socialstyrelsen, SAND, KL og 

repræsentanter fra departementet den 26.10.20. Yderligere deltog lederrepræsentanterne i et møde den 

27.10.20, Med Regeringens arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til at nedbringe hjemløsheden i 

Danmark. SBHs bestyrelse havde inviteret Flemming Jantzen fra Kirkens Korshærs i Hillerødgade med til 

mødet. Deltagerne i arbejdsgruppen var fra Social- og Indenrigsministeriet, Socialstyrelsen, Transport- og 

Boligministeriet samt Finansministeriet.  

Baggrunden for det seneste møde var i høj grad ønsket om Housing First, samt en del af det der kommer 

frem i KRAKA rapporten. Se eventuelt nedenstående link: 

https://hjemtilalle.dk/wp-content/uploads/2020/09/Kraka_Sådan-stopper-vi-hjemløshed_Det-næste-store-

skridt_20200518.pdf  

https://hjemtilalle.dk/wp-content/uploads/2020/09/Kraka_Sådan-stopper-vi-hjemløshed_Det-næste-store-skridt_20200518.pdf
https://hjemtilalle.dk/wp-content/uploads/2020/09/Kraka_Sådan-stopper-vi-hjemløshed_Det-næste-store-skridt_20200518.pdf


På dialogmødet med Socialstyrelsen blev det oplyst, at man forventer at der vil komme et udkast til 

præcisering af lovgivningen på §110 i medio november og at der arbejdes på at præsentere en hel ny 

hjemløseplan i foråret 2021.  

I vores oplæg til arbejdsgruppen kom vi ind på nogle af de området, vi synes er vigtige i vores arbejde med 
hjemløse – i stikord:  

 
Lovgivning: 

- Selvmøderprincip, forstanderens ret til optag, det landsdækkende princip, at det er vigtigt at 

med borgerens perspektiv. 
 
Boliger til hjemløse - Housing First 

- Vigtigt med billige boliger og forskellige boligløsninger. 
- SBH er enige i Housing First. Vores opgave er at de hjemløse kommer i bolig. Men understregede 

den vigtige fleksible bostøtte/efterforsorg. Fokus på indskud og etableringshjælp og tæt 
samarbejde med kommunerne. 

- SBHs undersøgelse om udflytningsklare borgere, viser at mange beboere er parate til at flytte ud. 
- Hvis der er behov for færre §110 pladser pga. flere tilgængelige boliger, skal §110 personalet 

tænkes ind i forhold til bostøtte/efterforsorg 
 

Målgruppe 

- Hjemløsegruppen er meget forskellig, så der er brug for forskellige typer hjemløsetilbud. Alle kan 
ikke rummes samme sted. 

- §110 er ikke et behandlingstilbud. 
- §107 og §108 borgere skal ikke bo på §110. 

 

Regulering af hjemløseområde 

- Takstgennemskuelighed – stor forskel på takster 
- Målgruppe 
- Det social tilsyns opgave ved godkendelse af tilbud 
- Finansiering 
- Overhead –kommuner og private tilbud. 

 

Vi oplevede, at det både var spændende og meget relevant, at vi deltager i denne type møder. Politisk 

ønsker man at høre, hvilke forslag SBH har, og hvilke udfordringer vi oplever. Vi vil tage dette op på vores 

ledernetværksmøde d. 04.12.20 

Vi forsøger inden længe at lave en lille opdatering af hjemmesiden og vi vil sørge for at lægge vores 
bestyrelsesreferater ind, så I dem der ønsker kan følge med. 

 

Hilsner til alle, med ønsket om et godt helbred – bestyrelsen i SBH 


