22. marts 2019

Nyhedsbrev 1-2019
Kære alle sammen
Repræsentantskabsmøde 2019
Repræsentantskabsmødet er nu godt overstået, og fra bestyrelsens side mener vi, at vi har haft et godt
møde. Oplægsholderne leverede det, vi havde bestilt, og vi fik valgt to nye medarbejderrepræsentanter til
bestyrelsen. Velkommen til Heidi Utermøhl, Saxenhøj og Svend-Aksel Hansen, St. Dannesbo. Vi glæder os
til samarbejdet. Bestyrelsen ser derfor nu således ud:
Lederrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanter

Jakob May, Region Midtjylland (Formand)

Anders Nørgaard, Region Midtjylland

Søren Romar, Region Hovedstaden

Peter Godvin, Region Hovedstaden (Næstformand)

Dennis Lindhardt, Region Nordjylland

Dennis Russi, Region Nordjylland

Erik Søndergaard, Region Sjælland

Heidi Utermøhl, Region Sjælland

Gitte Kromann, Region Syddanmark

Svend Aksel Hansen, Region Syddanmark

På økonomisiden ser det fint ud, og alt i alt må vi konstatere, at SBH er i rigtig god gænge og en god samarbejdspartner takket være alle de aktive boformer, der er medlem. Tak til alle for det.
Udflytningsklare borger
Som I ved, er vi ved at undersøge, hvor mange udflytningsklare borgere på nogle bestemte præmisser, der
er på boformerne. Vi er kommet lidt enkelt fra start men begynder at få mere hånd om det. Det viser sig at
være meget vigtig information, som fx Socialstyrelsen også er interesseret i. Vi vil forsøge at kvalificere
undersøgelsen løbende, ligesom vi vil bede jer om at følge op hver måned, så vi kan få samlet så meget
data som overhovedet muligt. Vi har selvfølgelig forståelse for, at det nogle steder ikke er så lige til. Men
som sagt I må meget gerne være opmærksomme på det. Kvaliteten af data afhænger af det, der leveres.
ASI-Forsorg
Vi er ved at se nærmere på organisering og indhold af ASI-Forsorg. Den generelle holdning er, at det er
rigtigt godt at indsamle den data, vi indsamler i ASI-Forsorg. Vi har imidlertid oplevet nogle strukturelle
barrierer for at arbejde med den landsdækkende data samt erfaret, at skemaerne trænger til revision. Det
er derfor besluttet, at skemaerne skal revideres og samtidig skal det undersøges, hvordan det tekniske kan
komme til at fungere bedre. Fokus er, at arbejdet med indsamling af data på boformerne til gavn og glæde
for brugere og boformer bliver prioriteret højest, og dernæst hvordan vi kan arbejde med data indenfor
persondataforordningens rammer. Det betyder, at vi nu skal drøfte vores samarbejde med DEFACTUM, og
hvad vi gør i det perspektiv.
Indtil videre er alt uændret, dvs. bliv endelig ved med at indsamle data, og er I interesserede i
ASI-Forsorg, så kontakt os.
Dialogmøde Socialstyrelsen
SBH var til dialogmøde i Socialstyrelsen den 19. marts med deltagelse af SAND, KL og Styrelsen, hvor bl.a.
lov om aktiv socialpolitik § 34 blev diskuteret. Opfattelsen er, at denne bestemmelse bliver brugt for lidt ift.
boliger og udflytninger, hvorfor vi opfordrer til at være opmærksomme på bestemmelsen.
Der blev også drøftet afgørelser ift. ikke-optagelse, ophørt samarbejde og bortvisninger. Det er vurderingen, at de brevskabeloner, som er udsendt fra Styrelsens og Ankestyrelsens side, ikke benyttes ret meget,
og at der i stedet bruges lokale løsninger. Det blev drøftet, hvorvidt man skulle forsøge at etablere fælles
kurser for SAND og SBH med Ankestyrelsen som eksperter, så vi dels kan få konsensus på afgørelsesbreve
og dels en fælles forståelse for, hvornår det er aktuelt at gøre hvad inden for lovens rammer. Det er ikke
noget, der er besluttet, men blot et perspektiv vi kigger på. Til den opgave knytte sig også at kigge på mulighed for partshøring, når udskrivninger sker fx på baggrund af manglende samarbejde eller når borger af
den eller anden grund ikke længere tilhører målgruppen.
Arbejdsgrupperne er fortsat i gang ift. anbefalinger til håndtering af hjemløshed.
Årsmøde 3.-4. oktober 2019
Vi skal nu til at planlægge årsmødet, hvilket vi ser rigtig meget frem til. Vær opmærksom på, at for første
gang i mange år foregår det ikke på Hotel Nyborg Strand men på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel i
Odense. Alt det får I meget mere at vide om senere.

Jeg vil byde jer en god dag og et godt forår! Vi kan generelt være tilfredse med det arbejde, vi
udfører. Vi ved, at vi hjælper rigtig mange mennesker videre i deres tilværelse.
På bestyrelsens vegne

Jakob May
Formand

Formand Jakob May
c/o Center for Forsorg og Specialiserede
Indsatser
Forsorgshjemmet Østervang
Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J
Direkte telefon: 89 47 81 02
Mobil: 22 74 92 32
E-mail: jmay@aarhus.dk

