16. september 2019

Referat fra Bestyrelsesmøde
Mandag den 26. august 2019 kl. 9.00-16.00
Lindevangen/Lærkehøj på Frederiksberg
Mødedeltagere

Lederrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanter

Jakob May, Region Midtjylland

Anders Nørgaard, Region Midtjylland

Søren Romar, Region Hovedstaden

Peter Godvin, Region Hovedstaden

Dennis Lindhardt, Region Nordjylland

Dennis Russi, Region Nordjylland
Heidi Utermøhl, Region Sjælland

Gitte Kromann, Region Syddanmark
Afbud

Erik Søndergaard, Region Sjælland

Referent

Joan Frislev

Svend-Aksel Hansen, Region Syddanmark

Dagsorden
Bestyrelsesmøde – OBS! Vi fortsætter til kl. 16.00!

Kl. 9.00-16.00
Fast punkt
Kl. 9.00 – 9.10

1.

Godkendelse dagsorden og opfølgning af seneste referat
Dagsorden er godkendt. Ingen bemærkninger til referatet.

Fast punkt
Kl. 9.10-9.40

2.

Regionsrunde: Medlemmer og eventuelle initiativer, herunder medarbejderrepræsentanter på boformerne.
Region Sjælland
Regionsmøde den 4. september. På dagsordenen er bl.a. fremlæggelse af et
speciale omhandlende ”Fraflytning fra forsorgshjem”.
Region Nordjylland
Regionsmøde 2. september. På dagsorden er bl.a. magtanvendelse, brugerundersøgelse, grønlændere, mellemkommunalt samarbejde, psykiatrien
samt hjemløse temadag.
Region Hovedstaden
Der kommunikeres ikke meget med hverken leder- eller medarbejderrepræsentanterne. Peter vil forsøge at samle medarbejderrepræsentanterne
et par timer før årsmødet.
På Lærkehøj er et værelse totalt udbrændt grundet en kortslutning. Lærkehøj klarede selv at huse alle beboere.
Region Syddanmark
Svend-Aksel vil sætte gang i medarbejdernetværket.
På St. Dannesbo er 1/3 af beboerne grønlændere, tidligere har et tværfagligt forum i Odense set på udfordringen, uden at komme en løsning nærmere.

Region Midtjylland
Regionsmøde den 11. september kl. 10-12 med efterfølgende rundvisning.
Medlemmerne er bedt om at komme med input til dagsordenen.
Kurset Mental parathed afholdes hhv. den 4.-5. september og 23.-24. september. Alt udsolgt.
Generelt for alle regionerne
Hen over sommeren har alle regioner oplevet at have ledige pladser.
Jakob udsender et nyhedsbrev og minder medlemmerne om kontakten til
SBH.
Til drøftelse:
Regionsmøder og afviklingsform:
• Temaer?
• Eksterne oplægsholdere og finansiering?
• Invitation af psykiatrien eller øvrige samarbejdsparter?
• Skal referater publiceres på hjemmesiden, så regionerne på tværs kan
dele viden og blive klogere på, hvad der rører sig?
Bestyrelsen er enige om, at det er vigtigere at få et samarbejde og at mødes
frem for at formalisere. Dagsordener kan være til gensidig inspiration for
regionerne, hvor referater er interne styringsredskaber. Dvs. at den enkelte region afgør, hvorvidt de skal skrives. Regionsmøderne foreslås i stedet publiceret på Facebook gerne ”krydret” med billeder fra mødet.
Drøftelse
Kl. 9.40 - 10.00

3.

Udflytningsklare borgere. Hvordan vi får en øget deltagerkreds?
Se ”Registreringer” i SBH’s DropBox.
”Øget deltagerkreds” dækker over boformernes medvirken. Det aftales, at
bestyrelsens lederrepræsentanter ringer til boformslederne i deres region
og forhører sig om årsager til den manglende deltagelse.
Jakob minder desuden om registreringerne i det kommende nyhedsbrev.

Kl. 10.00 – 10.05

4.

Pause

Drøftelse
Kl. 10.05 – 10.15

5.

Registrering af ledige pladser på § 110 boformer (Søren Romar)
• Registrering af ledige pladser på § 110 boformer på daglig basis for at sikre
hurtig og smidig pladsbelægning.
SBH har modtaget en henvendelse fra Liselotte Ubbesen, Ubbely Krisecenter (godkendt til 7 stk. § 110 pladser). Lev uden vold (LUV) har lavet en
teknikalitet, hvor alle § 109 boformer har adgang og forpligtigelse til at registrere ledige værelser mindst én gang om ugen. Desuden er der aktuelle
fakta om de enkelte boformer, så medarbejderne ved, hvad borgeren henvises til. § 109 boformerne udtaler, at systemet fungerer.
Tilsvarende kunne laves indenfor § 110 området. Liselotte Ubbesen er ved
at udarbejde en fondsansøgning. Hendes idé er, at en fuldtidsstilling kan
igangsætte og vedligeholde projektet, og at SBH skal bruges som platform.
SBH vurderer, at det kan være en stor fordel at være med i dette projekt,
idet boformerne bruger meget tid på at ringe rundt efter ledige pladser.
Der er enighed om, at det skal være et enkelt redskab med få, målrettede
søgemuligheder. fx om misbrug eller hund er tilladt.
Vi skal have afdækket opgaven, formuleret projektet og de reelle omkostninger samt undersøge, hvordan LUV har grebet det an.
SBH er enige om, at projektet skal være så omkostningslavt som muligt,
hvorefter vi skal finde ud af, hvor det skal placeres i SBH.
Det aftales, at Søren med teknisk support af Heidi kontakter Liselotte Ubbesen.

Drøftelse
Kl. 10.15 – 10.30

6.

Betaling for diverse udgifter?
SBH deltager i meget uden nogen form for betaling for transport mv. Vi skal
drøfte, hvorvidt vi skal tage betaling?
Bestyrelsen finder det vigtigt, at SBH bliver inddraget i diverse møder, fora
osv. og så er transportudgiften underordnet. Vi har dog opmærksomhed
på, hvor det kan være rimeligt at forhøre arrangøren om transportudlæg.

Punkt fra den
26. april
Kl. 10.30 – 10.50

7.

Efterforsorg
Der søges klarhed omkring, hvilke boformer der laver § 110 efterforsorg, da der
tegner sig et broget billede på landsplan, hvilket også gælder finansieringen, fx
om den er indeholdt i døgntaksten? Dette undersøges via en Survey monkey senere i år.
SBH vil anbefale Styrelsen at få identificeret en anden økonomisk styring,
da boformerne finansierer udgifterne til efterforsorg forskelligt. SBH understreger vigtigheden af eftersorgsindsatser og anbefaler KL og Styrelsen
at se på omfang, organisering osv. Styrelsen anbefales også at evaluere systematisk på forsorgsindsatser.

Kl. 10.50 – 11.00

8.

Pause - SAND bydes velkommen

Kl. 11.00 – 12.30
Tilstede:
Ask Svejstrup
Rani Henriksen
Afbud:
Christina Strauss
Robert Hansen

9.

Frokostmøde med SAND
Kort præsentation: Ask Svejstrup har været ansat i SAND siden 2002 og arbejder med samarbejdsrelationer, hvor han forsøger at inddrage brugerne.
Rani Henriksen er formand for SAND Nordsjælland og tidligere hjemløs.
SAND foreslår følgende emner til drøftelse:
• Husregler, der går imod lovgivningen, fx at man skal betale kostpenge, men
ikke kan melde måltider fra. Eller at man ikke må forlade stedet. Det er princippet det, vi gerne vil diskutere. Nogle gange er det nemmere at gøre ud fra
eksempler.
Vi afventer og efterspørger fortsat en præcisering fra Ankestyrelsen.
Kommunen er ansvarlig for logibetaling, og boformen er ansvarlig for kostbetalingen. Vi kan pege på, at reglerne følges.
•

§ 110 pladser, som ikke er døgnpladser eller en socialfaglig indsats. Hvad er
vores holdning til det?
SAND informerer om, at punktet omhandler nødpladser. SAND oplever det
som et ”falsk tilbud”, idet nødpladser ikke er et § 110 tilbud men en natherbergsplads. Dvs. at natherberget finansieres af § 110.
Søren Romar har diskuteret problematikken med Det Sociale Tilsyn.
SBH er interesseret i at få hold på kronikerne, der typisk kommer ind via
natpladserne, og derfor skal der være sagligt hold i økonomien.
•

En udsmidning fra ét forsorgshjem gælder flere forsorgshjem. Typisk Forsorgshjem under samme ”ledelse”. En afart af problemstillingen er, at man
ved indskrivning på et nyt forsorgshjem bliver bedt om at give tilladelse til,
at det nye forsorgshjem kan kontakte det gamle forsorgshjem for at få en
vurdering og afviser borgeren med henvisning til en udsmidning fra det
gamle forsorgshjem. Eller afviser, fordi borgeren ikke ønsker at give tilladelse til det.
SBH oplyser, at en udsmidning skal være sagligt begrundet, samt at vi skal
have et sundt og sikkert arbejdsmiljø. SBH kan ikke udelukke, at en adfærd, der har betydet bortvisning fra en boform også vil gælde en anden
boform. SBH oplyser, at vi skal kunne optage borgere, vi ikke kender, hvorfor vi er nødt til at benytte tilgængelige værktøjer.
Borgerne skal altid informeres om beslutningsgrundlaget og får mulighed
for at klage om ”ikke optag”.
På Ledernetværksmødet følges op på, hvorvidt boformerne udleverer klagevejledninger.

Konkrete spørgsmål ift. arbejdsmiljø-/sikkerhedsperspektivet.
• § 108 pladser oprettes ikke. Det giver mangel på dem. Herunder ligger der
også den problemstilling, at kommuner opretter boliger efter almenboliglovens § 105 stk. 2 med § 85 støtte (Serviceloven). Umiddelbart et kvalitativt
dårligt tilbud mht. fagligt personale og med mindre tilsyn. Hvad er vores
holdning til det?
SAND oplever et ikke tilstrækkeligt omfang af § 108 pladser og har efterspurgt dem hos Københavns og Aarhus kommune. Københavns kommune
mangler pladser og ønsker ikke at benytte eksterne pladser. Aarhus kommune har ingen ventelister, men benytter egne boliger jf. lejelovens § 105
med § 85 støtte, hvilket er et ringere tilbud end § 108. Aarhus kommune
har en generel forståelse af problemet, og at borgerne får det rigtige tilbud
ift. deres helbredssituation.
Bestyrelsen vurderer, at emnet er oplagt til næste dialogmøde med KL.
Søren Romar informerede om, at Boformsstatistikken udkommer snarest,
bl.a. med statistik over, hvor borgerne flytter hen.
SBH vil gerne drøfte:
• Et fælles arrangement.
SBH og SAND har i fællesskab kr. 25.000. SBH foreslår, at de benyttes til et
konkret event under Folkemødet 2020.
Ask undersøger sagen i sit bagland og vender tilbage.
• Eventuelt
SAND orienterer om, at der er eksempler på beboere, der er smidt ud af boformen, hvis de har haft noget med SAND at gøre?
SAND ønsker belyst, hvorvidt der er kommuner, der har taget stilling til
lommepenge til borgere, der ingen indkomst har?
Kl. 12.30 – 16.00
Drøftelse
Kl. 12.30 – 12.45

Bestyrelsesmøde fortsat
10.

Folkemøde 2019 – Evaluering/refleksion/opsamling/hvad fik SBH med?
Deltagerne er enige om at afkorte forløbet dvs. fortsat udrejse onsdag men
hjemrejse lørdag frem for søndag. Det er en meget lang rejse med bil, hvorfor der er enighed om, at det skal være muligt at flyve til Bornholm.
Indholdsmæssigt var det godt at være mere proaktive, og SBH var i kontakt
med mange. Pop-up eventen var en succes, ballonerne vakte opmærksomhed, og SBH var genkendelige.
Bestyrelsen har følgende forslag til Folkemødet 2020:
• Vi bygger videre på at lave en endnu stærkere event evt. med Rådet for
Social udsatte.
• Samarbejde med Altinget, den social scene, Socialteltet
• Konkrete emner med KL og SAND, som vi gerne putter nogle midler i.
Perspektivet er, at vi arbejder videre på både pop-up samt et fokuseret
event sammen med SAND.
Joan bestiller campingplads og transport (færge og fly).
Gitte kontakter SAND, og SBH har styringen.

Drøftelse
Kl. 12.45 – 13.15

11.

Årsmøde 2019
• Facilitatorer til workshoppen? Hvem fra bestyrelsen, og hvem skal prikkes?
• Demo og test af online feedback – Menti.com
Der er 10 workshops, der skal styres stramt. Facilitatorerne vil modtage
oplæg, drejebog osv.:
Dennis L., Svenstrupgård stiller med 2 facilitatorer.
Erik Søndergaard, Saxenhøj
Dennis Russi, Blå Kors
Svend-Aksel, St. Dannesbo
Flemming Jantzen, Kirkens korshær
Jakob, Østervang stiller med 2 facilitatorer samt rekrutterer de resterende.
Hvis der er flere, der melder sig, trækker bestyrelsen sig.
Mht. Online feedback bedes deltagerne på forhånd downloade Menti App
på deres smartphone eller tablet. Deltagerne bedes desuden forberede
med ét ord, hvad der for dem er vigtigst i en forsorgsuddannelse.
Senere vil de på baggrund af indlægget blive spurgt om det samme.
Bestyrelsen testede og godkendte Menti. Heidi og Joan arbejder videre og
tager højde for, at det under debatten skal være muligt at stille spørgsmål,
og at der under oplægget kan noteres spørgsmål, som først vises efter endt
oplæg. Årsmødet evalueres ligeledes vha. Menti.

Drøftelse
Kl. 13.15 – 13.30

12.

Repræsentantskabsmøde 2020 og årsmøde 2020.
Hvad skal 2020-temaet være? Løs drøftelse og eventuel perspektivering.
Vi gennemgår Vedtægterne, som I bedes læse før bestyrelsesmødet mhp. ændringsforslag til Repræsentantskabsmødet. Følgende forslag/ændringer:
• Forretningsudvalg med formand, næstformand og kasserer (der skal
være nogen, der kan tage over!)
• Det skal formaliseres, hvordan vi gør i daglig drift.
• Hvad er næstformandens funktion?
• Inddrage medarbejderrepræsentanterne
• Indsamle punkter.
• Den daglige ledelse og arbejdsfordeling
• Møde i regionerne én gang om året.
• Kommunikationsstrategi – genbesøge formålet
• Afstemning; En lederrepræsentant og en medarbejderrepræsentant
kan stemme
• Valg; Hvordan vælges medarbejderrepræsentanter af boformen?
• Hvem skal deltage i ministermøde (og er det daglig drift?)
Vedtægtsændringer skal varsles 2 måneder før repræsentantskabsmødet.
Forslag til vedtægtsændringer sendes til Joan inden næste bestyrelsesmøde.
Forslag til Tema 2020: Forsorgsfaglighed, socialt fagligt arbejde med andre
etniske grupper. Etik og moral i socialt arbejde. Hvorfor har man ikke et
socialt etisk råd? Regional psykiatri kontra boformer, psykiatri folkesygdomme; angst, depression, strukturel historik ift. det tema, vi vælger; hvordan har det været, og hvordan er det nu?

Kl. 13.30 – 13.35

13.

Pause

Drøftelse/
opfølgning
Kl. 13.35 – 14.00

14.

Organisering af bestyrelsesarbejdet samt drøftelse af sekretariatsbestykningen
(Genbesøg evt. Ingerfair rapporten i DropBox)
Dennis Lindhardt præsenterer et simpelt bud på en projektbeskrivelse af de
punkter, bestyrelsen tidligere har udpeget. Punkterne er sammenskrevet af Jakob og Dennis – Bilag følger fra DL
NB! Punkt 14 og 15 hænger sammen.
Dennis L. præsenterede de otte punkter med hver sin handleplan. Bestyrelsen har fordelt ansvar og opgaver mellem sig iht. kompetencer:
Handleplan
Ansvar
ASI
Søren, Dennis L (Jakob)
Forskning
Jakob, Dennis R
Rammevilkår
Jakob, Søren, Svend-Aksel
Folkemøde
Gitte, Peter
Arbejdsmiljø
Erik, Anders, Svend-Aksel
Kommunikation
Dennis L, Heidi
Forsorgsfaglighed og uddannelse
Jakob, Dennis L
Samarbejde/netværksopbygning
Gitte, Dennis R
Bestyrelsen arbejder videre med sporene. En formulering og præcisering
af de enkelte spor præsenteres på næste bestyrelsesmøde.
Det samlede overblik præsenteres på repræsentantskabsmødet.
Det bemærkes, at hvis noget kræver mødeaktivitet, er det ikke sikkert, at
det altid er formanden, der skal tage afsted.
Drøftelse af sekretariatsbestykningen udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Drøftelse
Kl. 14.00 – 14.30

15.

SBH Hjemmeside og kommunikation – Bilag findes i DropBox
Følgende ønskes drøftet med henblik på beslutninger:
•
•

Hvad er SBH samlet om?
Hvordan udvikler og planlægger vi en klar kommunikationsstrategi og -taktik, der understøtter det, vi er samlet om? Vil vi hyre en freelance konsulent
eller hente én i vores eget netværk?
• Hvad er de tre vigtigste emner at få med?
• Hvad er det konkret ift. til den politiske situation, som vi skal forholde os til?
• Hvad vil vi kommunikere, som vi kan opnå indflydelse og gøre os gældende
på?
• Ifm. med hjemløsetælling kan vi foretage en prøvehandling på at øge kommunikationen ud i omverdenen med det specifikke mål at øge opmærksomheden ud fra SBH’s perspektiv.
Heidi understreger, at vi skal være opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer. Fokuspunkter skal beskrives, inden vi går i gang; Formål, faglighed, fokus på målet, billede eller video og interaktion. Iht. punkt 14 vedr.
handleplaner arbejder Dennis L og Heidi på kommunikation.
Søren orienterede om, at rapporten om Hjemløshedstællingen udkommer
inden for en uge. Jakob og Søren forbereder en tekst, så vi kan være klar til
at kommunikere direkte til medlemmerne.
Vedr. Facebook skal Heidi være administrator sammen med Lykke.
Regionerne nedlægges, så der kun er én SBH Facebook side. Boost på Facebook kan ske for et mindre beløb. Heidi tjekker, om EAN kan tilknyttes.
Twitter skal målrettes, og det aftales, at Heidi beskriver, hvad der minimum skal være i et #, inden SBH går på Twitter.
Kl. 14.30 – 14.45

16.

Kaffepause

Drøftelse
Kl. 14.45 – 15.00

17.

ASI-Forsorg up-date – Bilag 1
En Sociolog har set nærmere på ASI-konceptet og interviewet 8-9 medarbejdere samt 3-4 ledere. Heraf er der kommet et nyt forslag til ASI-Forsorgsskema. Pt. køres pilottest, hvor der lyttes til 4-5 screeninger, for at
høre, om borgerne opfatter spørgsmålene, som vi forstår dem.
Det understreges, at boformerne selv er ansvarlige for, hvilken elektroniske platform de vælger at benytte til ASI. ASI skal gerne kunne kobles med
eksisterende stamdata.
Inden vi melder noget ud, skal Datatilsynet godkende, at vi overholder loven (GDPR). Målet er opstart på det nye ASI pr. 1.1.2020.

Orientering
Kl. 15.00 – 15.15

18.

Møde med Social- og Indenrigsministeriet med dagsordenspunkterne:
• Status på arbejdsgruppe og følgegruppe vedr. rammerne for § 110.
SBH gjorde sig gældende, men lige nu står arbejdsgruppen stille.
• Samarbejde med boligministeriet
SBH har en aftale med boligministeren den 27. september:
• Betaling for kost – bekendtgørelse/afklaring
• Forståelse af begrebet ”Overhead på døgntakster”.
• Boformstatistik, som skal indberettes til Dansk Statistik

Orientering
Kl. 15.15 – 15.25

19.

Kort referat af første politikudviklingsmøde hvor formålet er at aflevere anbefalinger til den nye regering om bekæmpelse af hjemløshed blandt unge. Mødet var
indkaldt af Hjem til Allle, Kofoed skole og SAND (Søren Romar)
Der følges op i september, når hjemløshedstællingen er offentlig.
SBH skal forholde sig til, om vi kan stå bag Folketingets udtalelse, som den
kommer til at munde ud.

Beslutning
Kl. 15.25 – 15.30

20.

Eventuelt

21.

Rapporten ”Social Udsatte” er netop udkommet. Dennis L mener, at rapporten er unuanceret og gør hjemløse uret.
Bestyrelsen aftaler at se nærmere på rapporten.

Pkt. til Bestyrelsesmøde

22.

Forslag til punkter?
Rådet for Socialt Udsatte afholder ”Brugernes bazar” i Odense hvert år i august. Hvorfor deltager SBH ikke?

Ny dato for bestyrelsesmøde i august 2020 (mandag 24. eller 31. august?)
Mandag 24. august 2020 er aftalt. Joan booker.

Forslag til vedtægtsændringer.
Opfølgning på organisering af bestyrelsesarbejdet samt drøftelse af sekretariatsbestykningen.
Pkt. til ledernetværksmøde

23.

Borgerne skal altid informeres om beslutningsgrundlaget for udsmidning
med mulighed for at klage om ”ikke optag”.
På Ledernetværksmødet følges op på, hvorvidt boformerne udleverer klagevejledninger.

Pkt. til regionsmøde

24.

I stedet for referater foreslås regionsmøderne publiceret på Facebook
gerne ”krydret” med billeder fra mødet.

Pkt. til repræsentantskabsmødet

25.

Præsentation af bestyrelsens arbejde – de otte spor.

Næste bestyrelsesmøde er den 14. november 2019.

