Nyhedsbrev 8-2018
Kære alle sammen
Julen nærmer sig, året går på hæld og som sædvanlig blev 2018 et både spændende og interessant år for
SBH som forsorgsfeltet i al almindelighed.
Som I ved, er vi påbegyndt et arbejde omkring ”Nationale anbefalinger for håndtering af hjemløshed”. Efter
vores vurdering er der ikke helt det tiltænkte momentum i arbejdet, hvilket måske skyldes den politiske situation i almindelighed. Der er fokus er på hjemløshedsarbejdet fra mange vinkler, og nationale anbefalinger
er én af dem. Vores vurdering er, at ”Varighed af ophold på forsorgshjem” er et af de emner, vi kommer til
at diskutere - en diskussion, der lige nu ligger i den gruppe, der beskæftiger sig med rammevilkår for § 110.
Et forhold, der måske/måske ikke får betydning for vores felt, er situationen omkring afviklingen af satspuljemidler, som vi kender dem på nuværende tidspunkt. Selve finansieringen af satspuljemidlerne har i en årrække været et politisk kontroversielt emne for mange. For SBH er der imidlertid ikke tvivl om, at det er vigtigt, at man fra regeringens og Folketingets side sikrer, at der er mulighed for finansiering af social innovation både ift. hjemløshed og andre sociale områder. Vi vurderer, at Staten skal være medfinansierende på
innovation i den retning. Hvis Staten ikke er det, vil der efter vores vurdering ikke være meget incitament
for udvikling, om ikke andre så af økonomiske grunde.
Arbejdsmiljø, vold og trusler om vold på boformerne er et emne, vi aldrig bliver færdige med, og i skrivende
stund har vi initiativer ift. VIVE med henblik på at igangsætte en systematisk undersøgelse af omfanget af
vold og trusler om vold på boformer. Det er en kompleks sag at planlægge, hvilket kræver en grundighed,
som vi selvfølgelig står inde for. Vi håber at kunne udrulle noget i 2019.
Hvis vi kaster blikket lidt fremad, kan vi oplyse, at repræsentantskabsmødet den 14.-15. marts 2019 på
Severin Kursuscenter er ved at være planlagt, og program og tilmelding åbnes den 3. januar 2019. Som
sædvanlig bliver det et spændende repræsentantskabsmøde, hvor vi traditionen tro beskæftiger os med os
selv under hovedoverskriften ”Identitet i vores organisationer”, og allerede tegner konturerne sig for planlægningen af årsmødet 2019.

Der er også gang i ASI udviklingen. De boformer, der aktører i ASI forsorg, vil modtage et selvstændigt nyhedsbrev om kort tid.
Det er i 2018 lykkes os at komme i land med en vejledning, der fortæller, hvordan vi i fælles forståelse med
SAND og KL styrer ind- og udskrivninger ved udeblivelser m.v.
Vejledningen vil blive sendt ud til alle medlemmer og boformer snarest.
Tilbage er der kun at sige tak for året, der gik, og tak til alle jer, der er med til at gøre vores arrangementer
meningsfulde og livlige. Med ønske om en glædelig jul og et godt nytår ser vi frem til et spændende år 2019.
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