23. oktober 2019

NYHEDSBREV 4-2019

Kære alle sammen.
Endnu et årsmøde er afviklet i SBH. Vi kan igen konstatere, at det var med stor succes både i
forhold til antal deltagere, engagement og det store output, vi fik fra både debat og workshops. Det er helt forrygende, hvad der er at arbejde videre med. Tak til alle for deltagelsen,
tak til alle for input og ikke mindst tak til de facilitatorer, der gjorde det muligt at få materialet
indsamlet systematisk.
På kommende bestyrelsesmøde vil vi diskutere perspektiverne ift. både indhold af kommende
uddannelser, og hvilke platforme vi skal arbejde sammen med hvem på. Uddannelse er jo ikke
noget, man laver fra det ene øjeblik til det andet, men med det input vi har fået, er perspektivet helt klart: Der skal være efter-/videreuddannelse for forsorgsfeltet, og som meget gerne
må kobles til andre sektorer/felter, så vi får sammenhæng i indsatserne.
Output fra årsmødet vil også række frem mod repræsentantskabsmødet. Her skal vi desuden
gøre opmærksom på, at ønsker man at diskutere vedtægterne, skal ændringsforslag indsendes inden den 30. december 2019.
Udover et velafviklet årsmøde er der andre ting af forholde sig til. Der er udkommet en ny
vejledning om botilbud til voksne, som i høj grad vedrører os. SBH skal afgive høringssvar
først i november måned, og vi vil forsøge at invitere dem, der har skrevet vejledningen, til
kommende ledernetværksmøde i december måned. Det skyldes, at vi ved, at uanset hvor
præcist vejledningen bliver formuleret, vil der altid være anledning til tvivlsspørgsmål og drøftelser. Det er vores opfattelse, at vi lige så godt kan tage det i opløbet, og vi vil derfor forsøge
med ovenstående invitation.
SBH er inviteret til møde med social- og indenrigsminister Astrid Krag samt boligminister
Kaare Dybvad. Mødet er blevet udsat et par gange og er nu berammet til den 5. december.
Vi ved af erfaring, at det svært at få møde med ministre, og vi ser det ganske positivt, at
begge ministre vil mødes med os på én gang ift. at diskutere boliger og boligløsninger for
hjemløse og udsatte borgere.
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Der arbejdes lige nu videre med at etablere screeningsredskabet ASI-Forsorg i nyt format og
opkoblinger fra 1. januar 2020. Idéen er at gøre det betydeligt nemmere at indsamle information sammen med borgeren. Skemaerne er derfor blevet revideret, og på sigt kommer der anvisninger om, hvordan skemaerne kan bruges i de forskellige sociale journalsystemer.
Som alle ved, er GDPR forordningen blevet en medspiller i vores daglige arbejde og således
også omkring ASI-Forsorg. Den positive side er, at det har betydet en betydelig forenkling, og
den negative side er, at der svært at lave landsrapporter umiddelbart. Det finder vi dog en
løsning på.
Vi har indstillet indsamling af data om udflytningsklare borgere. Det skyldes, vi gerne vil kvalificere redskabet og gerne i samarbejde med de aktører, der også er interesseret i data.
Vi vender tilbage, når der er nyt.
Udover ovenstående er der en række diskussioner i feltet:
•
•
•

Boformer der opsiger deres overenskomster
Nytilkomne boformer og deres profiler
Overheadniveauer, takstfinansiering mv.

Vi er heldigvis i den situation i SBH, at vi bliver inviteret ind i de fleste diskussioner, og i den
sammenhæng skal vi forsøge at belyse alles interesser, idet vi repræsenterer alle medlemmer.
Det er vigtigt her at fastholde, at kriterier for medlemskab af SBH er, at man driver § 110 og
ikke andet.
Med disse ord god dag til alle og på bestyrelsens vegne

Venlig hilsen

Jakob May
Formand
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