3. februar 2020

Nyhedsbrev 1-2020
Kære alle sammen
Hermed 2020s første nyhedsbrev fra bestyrelsen i SBH.
Allerførst: Vi håber, at alle er kommet godt ind i det nye år.
Vi kan fra bestyrelsens side konstatere, at der er nok at tage fat på.
Repræsentantskabsmøde 2020
Vi har repræsentantskabsmøde den 12.-13. marts.
Program og tilmeldingslink er udsendt og forefindes også på hjemmesiden.
Vi har lavet et meget aktuelt og kvalificeret program, der kan danne baggrund for de drøftelser, vi både
har og skal have i feltet.
Husk: At i givet fald, der skal stemmes om noget til repræsentantskabsmødet, er der en lederstemme og
en medarbejderstemme pr. boform. Det er selvfølgelig bedst, hvis medarbejderrepræsentanterne er
valgt og dermed har et mandat, men man kan jo lokalt arrangere sig i forhold til at udpege en medarbejderrepræsentant. Det vigtigste er, at der er medarbejderrepræsentanter, der deltager.
Ledernetværksmøde 2020
Der er ledernetværksmøde den 11. marts.
Tilmeldingslinks er sendt ud den 23. januar.
Der sker rigtig meget i § 110-feltet samlet set for tiden. Nye organisationer kommer til, der er stærkt
fokus på styring af feltet fra adskillige aktørers side, herunder KL, ministeriet og adskillige separate kommuner.
Det afføder nogle diskussioner, der primært kommer til at ligge på et ledernetværksmøde.
Diskussionerne handler om bl.a. takststruktur; dvs. mere gennemskuelige takster for boformerne, de
handler om pladsdimensionering; lokalt og på landsplan, i forhold til styring handler de også om selvmødeprincippet, og de handler også om, hvordan hjemløshedsfeltet generelt skal styres i forhold til, hvorvidt private boformer skal eller ikke skal have driftsoverenskomster med kommuner eller regioner.
Ud over det er der drøftelser om uddannelse og faglig udvikling, som jo også er en økonomisk diskussion, og udvikling i forhold til de opgaver og krav, der bliver stillet til os.
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Én ting er meget vigtig: Det skal identificeres præcist, hvad der er enighed om i SBH, og hvad der ikke
er enighed om. Nogle gange er det lige så vigtigt at være enige om, hvad man er uenig i, som at være
enig om, hvad man er enig i. Det skyldes, at SBH i de sammenhænge, hvor vi deltager i mødeaktiviteter
og bliver inviteret til forskellige drøftelser, skal have et klart mandat; især når det gælder styring og
struktur.
Hvis der ikke er et klart mandat, har SBH som organisation ikke en mening. SBH er en jo organisation,
der skal favne alle § 110-tilbud, hvorfor det er meget vigtigt med den præcisering. Det vil vi konkret
komme til at bruge tid på, på ledernetværksmødet i marts og generelt drøfte i 2020, når behovet er der.
I forhold til repræsentantskabsmødet vil der senere blive udsendt forslag til vedtægtsændringer samt
forslag på en kontingentstigning på 100 kr. om måneden.
Ministre og boliger
SBH skriver efter aftale med Boligminister Kaare Dybvad og Social- og indenrigsminister Astrid Krag til
ministerierne med nogle anbefalinger i forhold til hvilke boligtyper, der især i storbyerne kan afhjælpe
boligmanglen til hjemløse borgere.
Vi har samler set en betydelig viden om, hvad der virker, men som vi også ved er udfordringen i høj
grad også strukturel.
Dette krydser lidt med Fonden Kraka, der på vegne af Hjem til allle-alliancen, og på baggrund af en studietur til Finland, skal komme med anbefalinger til, hvordan hjemløsheden kan halveres i en 10-årig periode. SBH er inviteret med i en følgegruppe. Anbefalingerne bliver, som vi fortolker perspektivet efter
første møde, primært af strukturel karakter. Dvs. at man, f.eks. efter finsk forbillede, konverterer § 110pladser til varige boliger og på den baggrund reducerer antallet af § 110 pladser.
I SBHs perspektiv findes der ingen nemme løsninger, og der skal ikke lukkes eller konverteres § 110pladser, før efterspørgslen, og det vil sige hjemløsheden, falder.
Man nedsætter ikke antallet af brækkede ben ved at lukke skadestuer eller sygehusafdelinger.
Vi vil selvfølgelig være meget opmærksomme på, at debatten ikke får en drejning i retning af, at det er
§110 boformerne, og ikke boligmarked, der er problemet.
Forsorgsscreeninger
I forhold til Forsorgsscreening (det tidligere i forsorg) er der en lang række boformer, der har meldt ind i
forhold til dels at ville deltage og dels at være interesserede.
Status er lige nu at:
•
skemaerne er lagt ind i Bosted og NEXUS og kan bruges der.
•
CSC er på vej, idet Aarhus Kommune arbejder på at lægge skemaerne ind i CSC og CSCs afløser.
•
Når vi har helt tjek på, at alle systemer kører, som de skal, og når vi har tjek på, at man kan
udtage data via CSV-filer, vil der blive formuleret en meget præcis og tydelig guide til de, der vil
deltage.
•
Guiden knytter sig til, hvorvidt man har Bosted, NEXUS, CSC eller måske et andet socialt brugersystem. Det vil blive organiseret med konkrete ansvar i forhold til de enkelte brugersystemer, så der er et sted at ringe direkte hen til, hvis noget ikke virker, som det skal, eller der er
tvivlsspørgsmål m.v.
Det er i skrivende stund svært at sige præcis, hvornår vi er flyvefærdige med det hele, men et godt bud
er april/maj måned 2020.
Har man allerede på nuværende tidspunkt spørgsmål til forsorgsscreeninger, kan man:
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som Bostedbruger ringe til Søren Romar på 40 15 20 45
som NEXUS-bruger til Dennis Lindhardt på 98 38 25 55
som CSC-bruger ringe til Jakob May på 22 74 92 32.

Udover ovenstående er der også en række andre aktiviteter, bestyrelsen har gang i.
Dem vil vi redegøre for til repræsentantskabsmødet.

Det var alt for denne gang.
Vi ses i Middelfart.
Med venlig hilsen

Jakob May
Formand
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