26. maj 2020

Nyhedsbrev 4-2020
Kære alle sammen.
Statsministerens åbning af samfundet gav desværre ikke den åbning, vi ved SBH bestyrelsen havde
håbet på. I skrivende stund ved vi fortsat ikke, hvorvidt vi kan samles over 50 personer i juni måned.
Vi vil derfor ikke indkalde til møde og risikere, at vi alligevel bliver nødt til at aflyse. Vores ledernetværksmøde udsættes derfor til den 20.-21. august 2020. Stedet er lige nu uafklaret. Så snart vi
med sikkerhed ved, at vi kan mødes på dette tidspunkt, udsendes tilmeldingslinks som vi plejer.
Der henstår fortsat en del diskussion ift. styring i og af feltet, og som bestyrelsen ser det, er der rigeligt at diskutere i den sammenhæng. Der er ikke tvivl om, at der politisk fokus på styringen af hjemløsheds- og krisecenterområdet. Enhedslisten har stillet en stribe spørgsmål til indenrigs- og socialminister Astrid Krag, der handler om styring. Venstre har haft Indenrigs-og socialminister Astrid Krag i
samråd om driftsoverenskomster og samarbejdet med det selvejende § 109 og §110-område.
Det fremgår af dagspressen forskellige steder, at fx Tvind og en virksomhed af Tvind koncernen vil
åbne krisecenter på Skive kanten, og en virksomhed, der normalt sælger ældrepleje, vil åbne et krisecenter på Sydsjælland. Det synes som om, at forsorgs- og krisecenterfeltet er på vej ind i en markedsdannelse. Perspektiverne vil under alle forhold være interessante at diskutere.
Men den bestemmelse, der er i SBHs vedtægter om, at det alene er drift af § 110-plader, der afgør
medlemskab af SBH, vil SBH komme til at rumme mange og nok meget forskellige synspunkter ift.
drift af § 110-boformer.
Det er uhyre vigtigt for bestyrelsen, at alle de forskellige perspektiver, tilgange, forståelser
og meninger kan drøftes i et åbent rum. Vi havde dagsordenssat drøftelsen på seneste ledernetværksmøde, og denne dagsorden fastholdes til kommende møde.
Perspektivet kan være, at SBH skal blive skarpere på det etiske grundlag for arbejdet med
hjemløshed, og dermed for det, § 110-boformer er sammen om i SBH. Det kan evt. drøftes i
forbindelse med Årsmødet.
Et andet perspektiv kan være, at selve organiseringen ikke længere er tidssvarende. Der
var til det flyttede repræsentantskabsmøde stillet forslag om, at organiseringen i SBH skal
være anderledes. Forslaget kom for sent til at komme på dagsordenen, men det er yderst
relevant at drøfte, om konstruktionen med de forskellige interesser, der er, skal være anderledes. Der kan fx også organiseres i karteller: Et kartel kan være selvejende, et for private og et for kommunale/regionale.
Igen: Det er vigtigt, at alle synspunkter har en platform, og vi kan i første omgang drøfte
det på kommende ledernetværksmøde.
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De nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed er i høring med frist den 29. maj 2020. Der
er mange høringsparter, og det er et digert værk på i alt 132 sider. SBH afgiver selvfølgelig et høringssvar.
Rådet for Socialt Udsatte har inviteret SBH til at deltage i et brugerpanel, der skal medvirke til udvikling af dels Rådet for Socialt Udsattes opgaver, og dels en kommende socialpolitik på bestilling af Socialministeren. Dette arbejde vil SBH selvfølgelig gerne indgå i.
Efter Corona nedlukningen har der ikke været afholdt fysisk dialogmøde med Styrelsen, men den 19.
maj 2020 var der dialogmøde på Teams. Dagsordenen var den kendte: Input fra parterne om, hvad
der kræver opmærksomhed, og der var en drøftelse af et kommende udspil fra styrelsen om et kommende Housing First-udspil.
Alt i alt er det en spændende tid, vi går ind i. Der er interessenter nok i feltet, der har en mening om,
hvordan tingene skal styres. Vi vil fra bestyrelsens side som sagt gerne holde fast i, at vi er sammen
om at arbejde med Servicelovens § 110 og hjemløshed i bred forstand, og at styringsmæssige interessemodsætninger i denne sammenhæng skal have mindre opmærksomhed.
Pva. bestyrelsen
Med venlig hilsen

Jakob May
Formand
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