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Dagsorden 

 1.  Godkendelse og opfølgning af seneste referat 

Ingen bemærkninger 

Orientering 2.  Regionsrunde: Medlemmer og eventuelle initiativer, herunder medarbej-

derrepræsentanter på boformerne. 

Region Nordjylland  

Der inviteres til det årlige regionsmøde forventeligt i juni. Socialstyrelsen har 

sagt ja til at præsentere det oplæg, de tidligere har præsenteret ved et møde på 

Tre Ege. Temaet er koordinering, forståelse og fokus på, hvordan vi optager samt 

udarbejdelse af retningslinjer.  

Svenstrupgård har fået en borger ind på en af de særlige psykiatriske pladser. 

Svenstrupgård mangler en medarbejderrepræsentant. 

Region Hovedstaden 

Ingen bemærkninger. 

Region Sjælland 

Arbejdsgruppe i styregruppen under rammesystem har løst nogle bundne opga-

ver, og er på regionens opfordring blevet bedt om at fortsætte arbejdet.  

Møde på konsulentniveau fra forvaltningerne med over 80 deltagere fra bofor-

mer og 17 kommuner er afholdt med temaerne; ”unge og hjemløshed” og ”lang-

varigt hjemløs”. Der var lagt mange kræfter i det statistiske arbejde, og resulta-

terne blev fremlagt og drøftet mellem kommuner og boformer bl.a. ”Hvor kom-

mer beboerne fra”? 
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Erik Søndergaard sender statistikkerne over resultaterne, som er baseret på en 

rundspørge, der omfatter både boformer og kommuner, til bestyrelsen.  

Medarbejdernetværket er generelt svært at holde i gang. 

Sus genopstiller ikke. Hun rundskriver til regionen og opfordrer til at stille op. 

Region Syddanmark 

Regionsmøde afholdes én gang årligt og er netop afholdt. Et godt og konstruktivt 

møde, hvor det blev drøftet, hvad skal vi stile efter og forventningsafstemme ift. 

til folks ressourcer. Derudover informerer vi og holde de fora, der er mulige. 

Fremadrettet placeres mødet i januar – i 2020 på Overmarksgården. 

Der er både dilemma og etik i, hvordan vi agerer ift. borgere med en verserende 

sag. Skulle tilfældet opstå, bedes borgeren finde et andet sted at opholde sig. 

Dalhoffsminde skal være selvejende, og de får vejledning fra Godrumgruppen.  

Godrumgruppen (Lysbro) går ind i ASI. 

Region Midtjylland 

Regionsmøde planlægges i foråret; Temaet er: ”Skizofreni i misbrugsbehandler-

organisationer - og andre organisationer - vi beskæftiger os med”, fordi der er et 

angstniveau, hvor vi aldrig ved, hvornår man bliver udsat for vold eller trusler 

om vold.  En undersøgelse viser, at 26 % af alle medarbejdere i AAK er udsat for 

vold.   

Medarbejderrepræsentanten fra Østervang er rejst, og der er kampvalg. 

Ét årligt regionsmøde er generelt ambitionsniveauet, hvilket også skal tilkende-

gives på repræsentantskabsmødet.  

Medarbejderrepræsentanterne har udtrykt ønske om et forum.  

Medarbejderrepræsentanterne oplever et forventningspres ift., hvad de byder 

ind med, samtidig er det svært at finde tid SBH arbejdet. Der er behov for gensi-

digt at afstemme forventningerne. 

Region Nordjylland 

Medarbejdernetværket mailes jævnligt. 

 3.  Økonomi (Søren Romar). 

Udkast til regnskab fra revisoren er netop modtaget (ikke et totalt regnskab). 

Resultatet 2018 overskud 12.198 kr. (55 medlemmer). Udgifter til arrangemen-

ter, sekretariat og bestyrelse. 

Kursusvirksomheden har givet 10,000 kr. i overskud i 2018. Det skal vurderes, 

hvad overskuddet skal bruges til. Kurset er kun udbudt til SBH medlemmer. Hvis 

det sælges uden for SBH, skal SBH momsregistreres. 

Regnskabet udsendes til medlemmerne inden repræsentantskabsmødet. 

Punkter fra  

Bestyrelsesmøde 

6. november 2018 

4.  SBH hjemmesiden. Bestyrelsen er enige om at hyre en fagperson til at de-

signe og opsætte en professionel hjemmeside. 

Der bør kunne ske monitorering på hits på både Facebook og hjemmeside. Bru-

gerfladen og informationsbehovet undersøges. 

Jakob May viderebringer opgaven til Lykke S. Haun. 

Punkter fra  

Bestyrelsesmøde 

6. november 2018 

5.  Folkemøde ”POP-up-events” og praktikken aftales. Generel drøftelse af vo-

res deltagelse. 

Dennis L, Peter, Søren, Jakob, Gitte, Erik (hvis han bliver valgt!) og måske Male-

nes afløser deltager på Folkemødet onsdag til søndag. Jakob May flyver til Rønne 

fra Esbjerg fra fredag til søndag. 

POP-up-event har en deadline – tilmelding Peter Godvin i samarbejde med Søren 

Romar. Forslag til tema: Faglige organisationer, voksen pædagogik og faglighed. 

Hvorfor er det så udfordrende at være i organisationer, hvor folk har afhængig-

hed? Magisterforeningen høres, om de har noget, hvor de kan se en fordel i, at 

SBH deltager. 



Taskforce: SBH skal forsøge at komme på dagsordenen i et telt. Vi har tilkendegi-

velser fra Husvild, politiet, PFA, LAB og SAND. Det handler om at blive inviteret 

til nogle debatter. Gitte har kontakten. 

Selveeje DK har deres eget telt, og de har besluttet, at det koster 15.000 kr. at få 

taletid (45 min). Da der er udbudt 15 taletider i alt, kan der være debatter, hvor 

vi kan byde SBH ind som paneldeltager. Søren følger op. 

Jakob udfærdiger et standardbrev til SL, FOA, Rådet, de store NGO’er osv., hvori 

de bedes kontakte os, hvis de har noget, hvor SBH kan bidrage som paneldelta-

ger i SBH eller boformsregi. Det kunne være givtigt med fx tre ”dagsordner”, som 

vi synes er vigtige. 

Dennis kontakter Blå Kors, Søren kontakter KFUM. 

Drøftelse 6.  Facebook og boosting af opslag (Jakob May). 

Fokuseret boosting er målrettet de ”venner”, der er tjekket ind på vores profil. 

Det er nemt og koster kun er kr. 50 pr. boost. JM foretager boosting og benytter 

ØVs mastercard. Regningen videresendes til SBH.  

Drøftelse 
Synspunkt/beslutning/ 

ansvar/opfølgning 

7.  Transport-, bygnings- og boligministeriets svar til vores brev af den 

11.12.18 om boliger til hjemløse – Bilag 1 (JM). 

Det pointeres, at det er kommunalt ansvar, at der er et udbud af boliger. 

Vi fortsætter med at give Socialstyrelsen og Ministeriet noget at arbejde med, 

herunder hjemløshedstællingen, hvor boligdelen naturligt boner ud. 

 8.  Up-date på arbejdsgrupper for Nationale retningslinjer mod indsatsen 

mod hjemløshed. 

Målgruppe: To møder er afholdt i Odense. Udvalget var bredt, og der var en bety-

delig stor lydhørhed. Der inviteres måske til et afsluttende møde for en sidste af-

pudsning.  

Boliggruppe: Til stede var en repræsentant fra boligministeriet, som gerne vil 

skrive om tiltag ind i lovgivningen omhandlende en oplistning af de over-

sete/ubrugte muligheder. Bl.a. skaffer vi mange boliger via det private boligmar-

ked, som er en væsentlig spiller, hvilket er en indsats, der skal beskrives. 

Den store gruppe: Drøfter opmærksomhedspunkter, der skal ud fx ”tid nok til 

bostøtte ellers får medarbejderne stress!” eller ”der mangler pladser til hjemløse 

med hunde!” Det skal ikke være for omfattende, for så bliver det ikke løst. 

Vi oplever generelt, at det, vi siger, bliver hørt. Det er stort område, så der skal 

være forskellighed og rummelighed. 

Forebyggelsesgruppe: Arbejder med kritiske overgange og er ikke helt færdige - 

Deadline er inden udgangen af 1. kvartal 2019. 

Lovgivning: Ankestyrelsen tænker socialt og ved, hvad de taler om. Konceptet er 

at gå alle konkrete retningslinjer igennem og koble dem med lovgivningen.  

Gitte deltager på de resterede møder. 

Samarbejde i organisationen: Ekstremt teksttungt materiale med kommente-

ringsadgang er modtaget. Det er et kompliceret område, og udfordringen er, at jo 

mere der sker, jo mere skriver Socialstyrelsen. Erik kontakter muligvis JM. 

Indsatser: 3. møde afholdt. Søren har deltaget på ét møde. Der arbejdes med 21 

indsatser (fx handleplaner, boformens kerneopgaver, udredning, unge hjemløse, 

forsørgelse, sundhedsfremme, ældre og syge hjemløse osv.), og 8-9 indsatser 

gennemgås pr. møde. Der enighed om at samskrive nogle af indsatserne. 

Rammevilkår: Selveeje DK var meget optaget af overhead i forhold til styring og 

rammer. Kommunerne har mandat til at gøre noget ved udfordringerne lige nu.  

JM laver en opsummering og indsender SBHs synspunkter, så de har noget at ar-

bejde med; Hvorfor stiger opholdslængderne? Hvorfor er det så dyrt?  



Kan der gøres noget, så kommunerne får mere handlekraft og omvendt, så kom-

munerne bevidst ikke udskriver? Stop af statsrefusion efter tre måneder? For-

skel på prissammensætninger? Tager kommunerne et overhead? Udfordringen 

er, at kommunen ikke har myndigheden, hvilket problematiserer, at de ikke kan 

bestemme, hvornår borgere skal udskrives. 

Følgegruppe rammer for §110. I følgegruppen kom der et forslag om en national 
registrering af ledige pladser på §110 boformer – drøftelse af dette. 

 9.  Update repræsentantskabsmødet. Faktuelle oplysninger og manglende op-

gaver. 

13. marts mødes bestyrelsens medarbejderrepræsentanterne. 

15. marts kl. 9.00-10.00 holder Bjarne Frøslee Ibsen indlæg om Mental Parathed 

for medarbejderrepræsentanterne. 

15. marts kl. 9.00-10.00 har lederne ikke et programpunkt. JM skriver ud. 

 10.  Update årsmøde. 

Der arbejdes med strukturen, og vi melder ud, som vi plejer. Vi laver et set-up for 

workshop for uddannelsesperspektiver. Vi følger op i Odense. 

Beslutning 11.  Kurset Mental parathed og sikker adfærd.  Status og priser. 

Der er enighed om at udbyde to kursustyper:  

SBH udbyder selv kurset: Pris pr. person kr. 3375,00.  

Boform rekvirerer: Et samlet kursus kr. 46.300,00. Dvs. at boformen selv facilite-

rer kurset. SBH sørger kun for undervisere inkl. deres transport og evt. overnat-

ning. SBH tager et mindre overhead. 

Eventuelt 12.  Camilla Noach udtræder af ledernetværket (til repræsentantskabsmødet). 

 13.  Følgende punkter er indløbet efter udsendelse af dagsordenen: 

 
Registrering af udflytningsklare borgere på boformer 
Mail med skabelon til registrering er sendt til alle boformer. Det er en pilotun-
dersøgelse og et øjebliksbillede, der skal modbevise, at vi ”holder på borgerne”. 
Vi følger løbende op og kvalificerer resultaterne. Styrelsen har tilkendegivet de-
res interesse. Punkt til ledernetværksmødet.  
 
Det sociale frikort – kort drøftelse – Er der nogen der er i gang med dette? 
Gør vi noget i SBH? 
Kommunen skal godkende borgeren først. Dvs. at borgeren ikke skal vente flere 
måneder på at blive godkendt til socialt frikort. Ni kommuner har tilmeldt sig - 
ingen borgere har ansøgt! Styrelsen har udpeget de fire største kommuner + 
Guldborgssund til pilotprojekt. SBH støtter, hvor det lader sig gøre, men vi hol-
der os ude administrativt.  

 
Husordener – Har vi lovet SAND noget?  

Vi foretager en Survey på de områder, vi tilbyder, og de regler vi har, som er vig-

tige at vide. Ankestyrelsen lægger vægt på husordner, altså den præmis og det 

grundlag, som beboeren opholder sig på boformen under. Vi lægger informatio-

nerne på vores hjemmesider med det formål udelukkende at skabe et overblik 

over, hvor man kan få hvad. Det bemærkes, at praktiske oplysninger ikke er hus-

ordner. JM følger op med Penille Mau. 

 

Registrering og overblik over dagens ledige pladser på landsplan vil kræve 

disciplin og organisering for at sikre oplysningernes pålidelighed. Det er nødven-

digt med en enkelt løsning til kvikregistrering. Vi kan invitere os selv til møde 

med styrelsen for at finde en løsning. Drøftet tidligere - se tidligere referat. 



Punkt fra 6.11.18 

til bestyrelses-

møde 6.2.19 

Kl. 13.00-15.00 

14.  Organisering af bestyrelsesarbejdet. Vi skal se på vores opgavefordeling: 

• Generelt 

• Principper for fordeling af opgaver nu. 

• Konkrete opgaver, der løses i bestyrelsen og på tværs i bestyrelsen. 

• Sekretariatsstøtte 

• Principper for fordeling af opgaver i fremtiden  

Bilag 2 

I grupper belyses det, hvad der er vigtigt at arbejde med, dernæst en prioritering 

og til sidst, hvem kan være ansvarlig. Når fordelingen er på plads, skal der laves 

en simpel projektbeskrivelse; mål, samarbejdsparter, afrapportering osv. På re-

præsentantskabsmødet kan vi synliggøre, hvad vi har i gang/særlig opmærk-

somhed på og forventninger til bestyrelsens arbejde. Pt. er det ikke tydeligt defi-

neret, hvem der har hvilke opgaver. Det handler om ikke at distribuere tilfældigt, 

men fordele byrden ud fra både viden, interesse og geografisk i et tidsmæssigt 

perspektiv. Hvad har vi gang i, hvad vi kunne tænke os at have gang i, og hvilken 

retning kunne vi godt tænke os, at vi gik i? Følgende emner er relevante: 

• Møder og netværksgrupper 

• Tværgående/politisk samarbejde 

• Faglighed 

• Forskning 

• Arbejdsmiljø 

• Administration/drift – udviklingsperspektiv på driftssikkerheden 

• Økonomi 

• ASI 

• Beskæftigelse 

• Sociale medier 

• Målgruppen 

• Folkemøde 

• Lovgivning 

Kommende møde 15.  Genbesøg af Ingefairs rapport med henblik på vurdering af SBHs strategi. 

 16.  ASI – arbejdsopgaver – uhensigtsmæssig organisering af ASI.  

IT-tekniske udfordringer ift. ASI, hvilket betyder, at vi ikke kan trække de rele-

vante data på stedet. Kompleksitetsgraden er steget, hvorfor vi skal have en 

bedre løsning. Persondataforordning giver ligeledes mange udfordringer. 

Skemaet skal laves om, så der kun spørges om det relevante. De brugbare 

spørgsmål skal verificeres af Lars Benjaminsen. 

Jakob og Søren booker et møde med DEFACTUM for at orientere om situationen 

efter ASI-aktørmøde i Middelfart. 

Næste bestyrelsesmøde er den 25. april 2019. 

 

 

 

 

 


