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Dagsorden 

Fast punkt 

kl. 10.00-10.10 

1.  Godkendelse af dagsorden og opfølgning af seneste referat 

Ingen bemærkninger til referat. 

Dagsorden er godkendt, dog med en omprioriteret rækkefølge, så punkterne 

om årsmøde kunne drøftes samlet. 

Fast punkt 

kl. 10.10-10.30 

2.  Regionsrunde: Medlemmer og eventuelle initiativer, herunder medarbejderrepræ-

sentanter på boformerne. 

Region Sjælland 

En arbejdsgruppe i rammeaftaleregi er nedsat for at se på anbefalinger om-

kring kronikerne og de unge samt for at sikre de faglige retningslinjer mod 

dubletter. Møde herom med Socialstyrelsen den 22. november. 

Regionsmødet i september havde et stort fremmøde. Her deltog desuden en 

specialestuderende, der præsenterede sit projekt omhandlede ”Kvaliteten i 

samarbejdet mellem boformer, når vi overflytter beboere mellem os”. Det regi-

onale system anbefales bedre brug af de eksisterende § 110 pladser samt sær-

lige pladser til kronikerne. 

Region Nordjylland 

Drøftelser omkring åbning af nye tilbud i Aalborg og Hjørring, hvor udfordrin-

gen er optagelse af bestemte målgrupper fx mandecenter og ikke ”normale” 

hjemløse. Det sociale tilsyn er ikke bundet op på rammesystemet, hvor nogle 

tilbud kan åbne fleksible pladser. 

Et nordjysk samarbejde (Myndighed og de nordjyske kommuner) om mis-

brugsnetværk har mødtes i region nord.  

https://cms6073.hstatic.dk/upload_dir/docs/Referater/20190826_SBH-Bestyrelse-Referat.pdf


Blå Kors Danmark har inviteret formand for Socialudvalget Kirsten Normann 

Andersen for bl.a. at drøfte de tilbud, der ”popper up” og som uden faglig bag-

grund optager § 110 målgruppen, da dette kalder på konsensus. Der er et ud-

spil om, at driftsoverenskomst placeres i regionerne fremfor kommunerne.  

Blå Kors Egåhus er et nyt botilbud for hjemløse med opstart primo 2020 med 

15 pladser og øger med 15 pladser sommer 2020 dvs. i alt 30 pladser. 

Region Hovedstaden 

Lederne er indkaldt til regionsmøde bl.a. med oplæg af Lars Benjaminsen.  

Finn Jensen (tidligere leder af misbrugsområdet) er ny chef for Socialafdelin-

gen i Københavns Kommune.  Søren Romar holder kontakten. 

Københavns kommune er strukturelt meget udfordret, og bl.a. Gl. Køgelande-

vejs bevilling blev ikke forlænget, hvilket betød fyring af 7 medarbejdere.  

Ifm. årsmødet mødtes medarbejderrepræsentanterne, som næstformanden 

havde indbudt via deres lederne. Fem deltog, og temaet var, Hvad rører sig i in-

stitutionerne? Der tegnede sig en meget ens fællesnævner, at Psykiatrien og 

samarbejdet med Københavns kommune er udfordringen.  

Region Syddanmark 

Forsorgscenter Sydfyn er valgt som Danmarks bedste forsorgshjem 2019 v/Re-

daktøren for en Netavis for hjemløse       

Der opleves store udfordringer omkring bevillig af efterforsorg, fordi Odense 

kommune anker hver eneste sag til Ankestyrelsen.  

Region Midtjylland 

Regionsmøde er afholdt med fremmøde fra de fleste boformer. Her var bl.a. en 

udbytterig drøftelse af, hvordan natarbejde/-medarbejdere driftes på de for-

skellige boformer.  

Nyt medlem: Blå Kors Skannerup der er godkendt til § 110 og fleks pladser §§ 

107 og 108. 

Østervang har åbnet boligforeningen Bækken, som består af otte små huse med 

bostøtte § 85. Beboerne er visiteret af Aarhus Kommune.  

 

Generelt 

Jann Sjursen har trukket sig som formand for Rådet for Socialt Udsatte, resten 

af rådet har herefter trukket sig og har bedt ministeren nedsætte et nyt råd. Pt. 

er Christina Strauss (SAND) fungerende formand. 

Økonomi 

Kl. 10.30-10.40 

3.  Opfølgning på budget og regnskab (Søren Romar) 

Indtægter fra kontingenter er kr. 267.000. Udgifter går til transport til SBH’s 

bestyrelsesmøder m.v., sekretariatsbistand, Folkemødet på Bornholm og IT-ge-

byrer.  

Overskud kommer fra: Årsmøde og kurser 

Underskud kommer fra: Ledernetværks- og repræsentantskabsmøder. Året er 

ikke opgjort endnu, men vi forventer flere udgifter end indtægter, herunder en 

merudgift til sekretariatsbistand.  

Drøftelse 

 

4.  Årsmøde 2019 

• Evaluering via Mentimeter – Bilag 1a  

Bedømmelse af måden at evaluere på, og er vi tilfredse med resultatet? 

Enighed om, at Mentimeter er effektivt, giver en høj svarprocent og kontant af-

regning ”on site”. Det er et godt redskab til at skabe dynamik og deltagerind-

dragelse. 

Evalueringen (rating 1-5) blev gennemgået, hvor alt over fire er godkendt. Her-

udover blev følgende blev kommenteret:  

• Der skal være fokus på, at lokalet til ledernetværksmødet er stort nok. 



• Socialt netværk er højtprioriteret, derfor skal vi kunne være i middagsloka-

let frem til kl. 01.00. 

• Tre-rettes middag og ingen natmad fungerer godt. 

• IT-Tekniker i lokalet var godt. 

• 2. dagen skal være mere underholdende og inddragende. 

• Bestyrelsens praktiske assistance, hvor det er muligt.  

Til Årsmøde 2020 bestilles en IT-tekniker, et godt lokale til ledernetværk samt 

en sal med borde, hvor vi har mikset deltagerne på forhånd (bordplan).  

H.C. Andersen Odense/ODEON har ikke plads til Årsmødet 2020. Vi har en for-

håndsbooking på Hotel Nyborg Strand, som vi bekræfter. 

• Spørgsmål til paneldebatten – Bilag 1b              

Formen var god, og mange emner blev belyst. De mange spørgsmål fra panelde-

batten vil danne bagtæppe ift. det kommende arbejde. 

Bestyrelsen bemærker, at vælger vi at benytte os af en paneldebat igen, bør en 

medarbejderrepræsentant, der kan tale ud fra praksis i hverdagen, også være 

en del af panelet. 

Drøftelse 

 

5.  Årsmøde 2019 – Workshop opsamling (sorteret for holdninger!) fordelt på: 

• Uddannelsesbehov – Bilag 2a 

• Faglige udfordringer -Bilag 2b 

• Tanker om uddannelsesform – Bilag 2c 

Bestyrelsen er opmærksom på, at workshop facilitering er en meget krævende 

opgave, og det er vanskeligt kun at være én facilitator til styre en workshop på 

20 deltagere. I efteruddannelsesperspektivet var viften af behov/retninger/ 

mangler meget omfangsrig, hvorfor temaet skal være langt mere afgrænset for 

at opnå et mere konkretiseret output. Der er enighed om, at udbyttet er så stort 

og uoverskueligt, at vi skal have hjælp til sortere i materialet (form og indhold).  

I 2020 planlægger Jakob at invitere en større uddannelsesorganisation fx VIA 

University College og/eller Københavns Professionshøjskole-Metropol til ud-

dannelsesdelen, de faglige organisationer til finansiering og udvikling samt SL, 

KL, styrelsen osv. til at afdække deres holdning til en forsorgs-/diplomuddan-

nelse. 

Kl. 12.00 – 12.30 6.  Frokost 

Drøftelse 

 

7.  Årsmøde 2019 – Workshop opsamling – fortsat 

Hvad gør vi ift. uddannelsesindhold, organisering og udbud? 

Se pkt. 5 

Drøftelse 

 

8.  Repræsentantskabsmøde og Årsmøde 2020 

• Forslag til vedtægtsændringer- Bilag 3 

Skal der være en næstformand? Hvad er rollen og funktionen? Skal det være en leder 

eller en medarbejder? 

§ 5 Ændres til, at forretningsudvalg består af formand og kasserer. Næstformand 

skrives ud. Bestyrelsen skal konstituere sig samlet. Hvis formand og kasserer fra-

træder i perioden, konstituerer bestyrelsen sig på ny. 

Forslag til vedtægtsændringer sendes ud iht. vedtægterne. 

 

Peter Godvin har besluttet, at han ikke genopstiller. Peters fokus har været, at 

medarbejderrepræsentanterne bliver hørt, og han oplever meget mere lydhør-

hed.  

 

 

https://www.via.dk/
https://www.via.dk/
https://www.phmetropol.dk/


• Organisering af repræsentantskabsmødet.  

Brainstorm omkring temaet for 2020: 

Repræsentantskabsmøde: Hjemløshed og etnicitet/kulturelle logiker. Hvordan 

skal man begå sig i et samfund/forsorgshjem? Forskel på etniciteter og kultu-

relle logikker sat overfor de fysiske rammer, vi har ift. at drive forsorgshjem. 

Inddragelse af andres erfaringer fx talerstol? 

Årsmøde: Videnskabelig belysning af, hvad sker der, når man arbejder med 

peer to peer? Herunder udvikling af faglighed. 

JM arbejder videre. 

Drøftelse 

Kl. 13.45-14.00 

9.  Opfølgning på organisering af bestyrelsesarbejdet.  

• De otte handleplaner 

Alle laver en brush-up på deres handleplaner. Punkt på mødet i januar. 

• Sekretariatsbestykning 

Sekretariatets opgaveportefølje er forøget. Det betyder, at der er forbrugt flere 

timer end budgetteret. Ved årets udgang sendes faktura til SBH til dækning af 

sekretariatets ekstra timer. 

Bestyrelsen ønsker en specificering af, hvilke opgaver sekretariatet har løst, og 

det aftales at afsætte en time til gennemgang af sekretariatsopgaverne på næ-

ste bestyrelsesmøde. 

• Opfølgning på medlemslister samt ajourføring af valgte 

Punkt på mødet i januar. 

Drøftelse 

 

10.  Opfølgning på høringssvar på vejledning om botilbud til voksne; Indhold, handling og 

perspektiv - Bilag 4 

Ministeriet er inviteret til ledernetværksmødet. 

Drøftelse  

 

11.  Møde med socialministeren og boligministeren den 5. december 2019. Hvad skal SBH 

have fokus på ved dette møde? (SR og JM) 

Bestyrelsens forslag er at se på, hvilke boligtyper der fungerer samt fokusere 

på, hvordan man tilvejebringer relevante muligheder for at bo i mindre kom-

muner? Der er behov for områder til kategoriboliger/”skæve boliger” til sær-

lige målgrupper og med bostøtte. Infrastruktur (apotek, bus m.v.) skal tænkes 

med. 

Boformerne skal være opmærksom på at sikre, at betalingstilsagn fra brugers 

hjemkommune fastholdes, således opholdskommunen ikke belastes af andre 

kommuners borgere. 

Det aftales, at JM formulerer en kort mail til ledernetværket for at skabe over-

blik over, hvilke boligtyper der tilbydes, og hvor længe brugerne har bopæl.  In-

den mødet vil Søren og Jakob formulere et budskab ift. besvarelserne. 

Drøftelse 

 

12.  Oak Foundation og SBH’s opgaver. Liselotte Ubbesen fra Ubbely Krisecenter har søgt 

og fået bevilget 523.000 kr. til etablering af et nyt landsdækkende it-system, som kan 

registrere ledige pladser på § 110 boformer. (SR) 

Det bevilligede beløb fordeles med ca. 350.000 kr. til medarbejderressourcer 

og resten til udvikling af IT platform. Søren mødtes med Liselotte og en IT-

mand den 19.11. for at planlægge det videre arbejde og perspektivere opgaven. 

Drøftelse 

 

13.  Rådet for Socialt Udsatte i samarbejde med bl.a. SAND afholder ”Brugernes bazar” for 

§ 110 i Odense hvert år i august. Hvorfor deltager SBH ikke? (Heidi Uthermøhl) 

Heidi oplyser, at man kan deltage med en stand/som taler mv., at mange bofor-

mer deltager og at de kommer med busfulde borgere. SBH vil gerne have belyst, 

hvorvidt der er politikerne inviteret? 

Heidi undersøger, hvem der deltager, samt hvordan/med hvad kan vi deltage? 

https://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsside/brugernes-bazar-2019


Drøftelse 

 

14.  Kongens Ø Akut Krisecenter er i gang med en reklametur for deres tilbud. (Gitte Kro-

mann) 

Gitte oplyser, at Kongens Ø reklamerer sig som § 110, men ikke er § 110. Social-

styrelsen er kontaktet og Tilsynet høres ligeledes. 

Bestyrelse drøftede, at vi i den praktiske hverdag møder en kreativ tænkning 

omkring hjemløse borgere på mandecentre fx skilsmisseramte/ husvilde, der 

reelt kan betale for egen bolig, og at det er nødvendigt at belyse perspekti-

verne, da kommunerne har en forpligtigelse til, at der § 110 pladser nok. Udfor-

dringen er, at der åbner ”bosteder” af økonomiske årsager med den hensigt at 

lave en forretning, hvilket kan lade sig gøre, fordi det ikke er nødvendigt med 

en kommunes godkendelse. Socialtilsynets væsentligste opgave er at sikre, at 

boformerne overholder målgruppen, så der ikke opleves områder, hvor man 

som hjemløs kan ekskluderes, fordi boformen har et tilbud ”med forbehold 

for”. 

KL mener, at der må ikke være boformer, der driver uden overenskomst. 

Regelkollision mellem servicelov, sundhedslov osv.  

Mht. overenskomst – adskil taksterne for at synliggøre taksten til hhv. pædago-

gik og husly. 

Drøftelse 

 

15.  Tilsynsgodkendelser af fleksible pladser fx §§ 109/110 og §§ 110/108. 

Hvad er der af eksempler? Med henvisning til den forskellighed der er eller burde 

være i indholdet, kan det være interessant at undersøge, hvilke faglige begrundelser 

der lægger til grund. (JM) 

Tilbud, der åbner med og uden tilskud, kommuneaftaler og andre forskellige 

problemstillinger fx OK fonden, der er en non-profit omsorgsorganisation med 

plejeboliger, der viser interesse for § 110 pladser? 

En mulighed er et fælles samarbejde med kommunerne omkring de faglige ind-

satser om, hvordan hjemløsearbejdet skal drives, så vi kan sanktionere dem og 

ikke omvendt. 

Eventuelt 16.  Mental parathed:  

Vi går ikke i udbud, men tilbyder udelukkende rekvirerede kurser, som afslut-

tes med en evaluering. 

JM udfærdiger et nyhedsbrev om, at vi fortsat tilbyder Mental Parathed, og at vi 

er klar til at diskutere form og uddannelse.  

16. januar 2020 17.  Hjemmesiden: SBH-boformer.dk  

16. januar 2020 18.  Opfølgning på organisering af bestyrelsesarbejdet.  

• De otte handleplaner 

Alle laver en brush-up på deres handleplaner.  

• Sekretariatsbestykning 

Sekretariatets opgaveportefølje er forøget.  

Bestyrelsen ønsker en specificering af, hvilke opgaver sekretariatet har løst, og 

det aftales at afsætte en time til gennemgang af sekretariatsopgaverne. 

• Opfølgning på medlemslister samt ajourføring af valgte. 

16. januar 2020 19.  Rådet for Socialt Udsatte i samarbejde med bl.a. SAND afholder ”Brugernes bazar” for 

§ 110 i Odense hvert år i august. Hvorfor deltager SBH ikke? (Heidi Uthermøhl) 

Heidi undersøger, hvem der deltager, samt hvordan/med hvad kan vi deltage? 

16. januar 2020 20.  Repræsentantskabsmøde 2020 (JM) 

 

http://www.kongensoe.dk/
https://ok-fonden.dk/om-ok-fonden/
http://sbh-boformer.dk/
https://www.udsatte.dk/aktuelt/nyhedsside/brugernes-bazar-2019

