22. januar 2020

Referat fra Bestyrelsesmøde
Den 16. januar 2020 kl. 10.00-15.00
St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV
Mødedeltagere

Lederrepræsentanter
Jakob May, Region Midtjylland
Søren Romar, Region Hovedstaden
Dennis Lindhardt, Region Nordjylland
Erik Søndergaard, Region Sjælland
Gitte Kromann, Region Syddanmark

Afbud

Peter Godvin, Region Hovedstaden

Referent

Helle Hornemann Møller

Medarbejderrepræsentanter
Anders Nørgaard, Region Midtjylland
Dennis Russi, Region Nordjylland
Heidi Utermøhl, Region Sjælland
Svend-Aksel Hansen, Region Syddanmark

Dagsorden
Fast punkt
Kl. 10.00-10.10

1.

Godkendelse af dagsorden og opfølgning af seneste referat.
Ikke alle er nået til punkt 12.
Punkt 13 udsættes til næste gang.
Ekstra indhold: Om boformer – hvor udbredt er det?
Information om invitation fra Tænketanken KRAKA (Jakob May): Nyt initiativ om at halvere antallet af hjemløse.
Til punkt 4 om vedtægter: Skal det præciseres, hvordan man vælger medarbejderrepræsentanter?

Fast punkt
Kl. 10.10-10.30:
4 minutter pr. region.

2.

Regionsrunde: Medlemmer og eventuelle initiativer, herunder medarbejderrepræsentanter på boformerne.
Region Sjælland:
Der er lavet en arbejdsgruppe om faglige anbefalinger; nogle anbefalinger
er færdige, mens andre afventer Socialstyrelsens udmeldinger om deres
anbefalinger.
TV2 Øst har kørt programmer om hjemløse, men der er ingen planer om
nye pladser.
Region Nordjylland:
Kommunerne begynder at holde ekstra øje med udgifter til private tilbud –
både mht. længde og udgifter. Det diskuteres politisk, og Aalborg Kommune er allerede i gang.
Der er planer om, at Reden og krisecentre skal køre §110 og §109.
Antallet af forsorgshjem er steget fra ca. 65 til 88. Stigningen skyldes bl.a.
den økonomiske styreform.
Dette bør være et punkt til et dialogmøde.
Region Hovedstaden:
Lederne i regionen har mødtes og har talt om hjemløsetallet i hovedstaden.
Mødet var givtigt, så de vil mødes igen i 2020. Der er 5-6 kommunale institutioner i hovedstaden.

København har skiftet Centerchef Lis Bjarnesen ud. Nu er der kommet en
ny i stedet for Bjarnesen, så måske bliver der åbnet op for, at de kommunale institutioner også kan være med i samarbejde med SBH.
Region Syddanmark:
Dalhoffsminde er gået selv, og Aabenraa har lavet et nyt privat sted med 10
pladser.
Der behandles mange klagesager, og Odense Kommune mener, de har
knækket koden, men de kan ikke overholde deres egen frister og kriterier.
Region Midtjylland:
Der udbetales ikke længere arbejdsdusør, fordi der kører en sag. Er det
ulovligt at udbetale dusør, og ”dræber” dusøren motivationen for at finde
andet arbejde? Sagen er principiel, og resultatet afventes.
Next Step: Der er åbnet et nyt sted i Viborg med 16 pladser, som Jakob besøger senere på året.
Jakob får mange mails fra folk, der vil åbne nye forsorgshjem.
Det er relativt sparsommeligt med informationer om dem. De fleste er på
ca. 10 pladser.
Information fra Dennis om Blå Kors’ nye sted i Egå. Der åbner snart med
10-15 pladser i den ene fløj, og til sommer åbnes den anden fløj. Alt personale er hyret, og de åbner nu som en afdeling under Blå Kors, men måske
skal stedet være selvejende på sigt.
Generelt:
Takster. Det er vigtigt at snakke om takster; fx hvad præcis ligger der i en
takst? Det burde være et særskilt emne. Det er vigtigt at få belyst, hvad
pengene går til samt have fuldstændig transparens og gennemsigtighed på
området, fordi der hele tiden sker noget politisk på området. Punkt til senere.
Økonomi
Kl. 10.30-10.50

3.

Økonomi 2019-2020. (Søren Romar)
Der er knap 86.000 kr. i underskud i 2019 på kontingent og administration; dvs. sekretariat og bogholderi på Østervang. Der er også underskud
på hhv. Repræsentantskabsmøde og Ledernetværksmøder. Til gengæld gav
Årsmødet og kurser overskud.
Der kommer et separat regnskab for ASI.
Status er ca. 450.000 kr. i bankbeholdning.
Budskabet er, at vil man beholde sekretærfunktionen på nuværende niveau, skal der enten forhøjes kontingent eller tæres på bankbeholdningen.
Jakob foreslår en kontingentstigning på 100 kr. årligt til 5000 kr. årligt.
Alle er enige, men kontingentet må helst ikke overstige 5000 kr., da dette
for nogle er smertegrænsen.

Drøftelse
Kl. 10.50-11.30

4.

Repræsentantskabsmøde. (Jakob May)
Program og perspektiver.
Årets emne er: ”Verden ændrer sig, og forsorgshjem og herberger må ændre sig med verdenen”.
Der udtrykkes stor tilfredshed med programmet.
Et senere emne kunne være ”Etniske minoriteter”, men det er måske bedst
til Årsmødet.
Valg til bestyrelsen. Hvem er på valg, og hvem stiller op på Repræsentantskabsmødet i marts?
Nordjylland – Dennis L: genopstiller.
Formand Jakob May
c/o Center for Forsorg og Specialiserede
Indsatser
Forsorgshjemmet Østervang
Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J
Direkte telefon: 89 47 81 02
Mobil: 22 74 92 32
E-mail: jmay@aarhus.dk

Nordjylland – Dennis R stiller ikke op pga. ny jobfunktion.
Midtjylland – Jakob May: genopstiller.
Midtjylland – Anders: genopstiller
Hovedstaden – Søren Romar: genopstiller.
Hovedstaden – Peter: genopstiller ikke
Beretning.
Jakob laver nogle Power Points, der kommer senere.
Underholdning.
Teatersport?
Tryllekunstner?
Bestyrelsen tænker videre.
Ændringer af vedtægter. (Søren Romar)
Redaktionelt:
Ordet ”forening” skal fx ændres til sammenslutning. Der skal laves en liste
over nye ord/begreber.
Indholdsmæssigt:
Hvad er rammen for det, SBH kan påvirke offentligt?
I vedtægterne bør det indføres tydeligt, at §110 er ”non-profit”. Det skal besluttes, om det er noget, SBH-bestyrelsen vil have med i vedtægterne.
Jakob: Det er svært at styre, for hvornår er der tale om profit og non-profit?
Og hvem bestemmer det? Dette vurderes, i løbet af 2020.
Heidi: Hvem og hvordan kontrolleres, at det er non-profit? Må man overhovedet kontrollere det lovmæssigt?
Dennis L: Kan man evt. påvirke, hvem der er med i bestyrelsen – både fra
kommunale og private steder? Kan man fx ophæve regionsopdelingen eller
kan man vælge ind ud fra antallet af pladser?
Der er flere bestemmelser, vi skal forholde os til:
Bestyrelsesstrukturen i daglig drift:
• Skal vi have et forretningsudvalg et forretningsudvalg, bestående af fx
formand, kasserer og sekretær/næstformand?
• Medarbejderrepræsentant som næstformand er de facto en meget vanskelig struktur at arbejde med af forskellige grunde.
Næstformanden har indtil nu været en medarbejderrepræsentant. Problemet er, at der sidder en medarbejderrepræsentant i et forum, hvor der
snakkes meget ledelse og politik på den måde, det foregår nu. Der bruges
rigtig meget tid i SBH-regi.
Hvor meget tid må medarbejderrepræsentanten bruge på denne post? Det
er netop ikke en tillidspost. Normalt har en næstformand visse beføjelser,
og det har de ikke her, så måske giver det ikke mening at have en i dette
regi.
Det besluttes, at næstformandsposten nedlægges fremadrettet.
Fratræder næstformand eller kasserer midt i en valgperiode, konstituerer
bestyrelsen sig til næste valgperiode. Det er også mere enkelt, at det kun er
to personer, der koordinerer til daglig.
• Kontingentstørrelse.
Drøftelsen skal munde ud i et konkrete ændringsforslag til Repræsentantskabsmødet.
Forslag om stigning på 100 kr. årligt. Se punkt 3.
Orientering
Kl. 11.30-11.40

5.

Boformsstatistikken. Referat fra møde i Ministeriet. (Søren Romar)
Kort briefing om indhold og perspektiv.

Formand Jakob May
c/o Center for Forsorg og Specialiserede
Indsatser
Forsorgshjemmet Østervang
Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J
Direkte telefon: 89 47 81 02
Mobil: 22 74 92 32
E-mail: jmay@aarhus.dk

Boformsstatistikken har været mangelfuld de senere år, så det har Søren
drøftet med styrelsen. Nu er der opmærksomhed på de data, der sendes
ind – fx om opholdslængder og antal, hvor henvisningerne kommer fra,
hvor borgerne flytter hen bagefter, antal af afvisninger m.m. Men der er
forskellige måder at registrere på, så derfor er statistikken svær at læse.
Der kommer nok en henvendelse, som kan diskuteres til mødet den 11.
marts. Der er fokus på det.
Orientering
Kl. 11.40-11.45.

6.

Pladsoversigten. Registrering af ledige pladser på §110 boform. Status. (Søren
Romar)
Oak Foundation: Til registrering af ledige pladser. Heidi har sagt ja til at
være med og skal researche og få styr på alle adresserne til boformerne i
Danmark.
Time To Web: It-platform som boformerne bedes om at logge sig på.
Pladsoversigten.dk: Domæne som kan ligge på SBHs hjemmeside og linkes
til fra hjemmesiden, og som er oprettet af styrelsen, hvor man nemt kan registrere ledige pladser m.m. Man kan søge efter enkelte kriterier. Alle hovedpostkasser får et brev om, at de anbefales at oprette sig og udfylde kriterierne. Opstart pr. 1. april 2020.
Søren og Heidi skriver det formelle brev til alle boformerne og styrer processen og aflønningen af Heidi.

Drøftelse
Kl. 11.45-12.00

7.

Besøg hos Social- og Boligminister. Kort referat og drøftelse af notat som SHB er
blevet opfordret til at sende ind til ministrene. (Søren Romar / Jakob May)
Notatet skal indeholde forslag til boligløsninger, vi ved virker samt forslag til andre løsninger, herunder hvordan boligsituationen for udflytningsklare kan håndteres i et midlertidigt sigte. Det er løsninger med og uden støtte.
Kaare Dybvads udmelding om boligmarkedet generelt er, at der SKAL være
boliger til alle i landet. Dog var der mest fokus på byerne.
Med SBHs viden blev det drøftet, hvilke boligformer, der er brug for til de
udsatte borgere – fx skæve huse og halvvejshuse. SBH skal lave et skriv om,
hvad de tror, der virker og komme med løsninger på forskellige problemstillinger. Fx skrue op/ned på statsstøtten.
Dennis L: Problemet er at få nok ansatte til de skæve huse. Og der skal ses
på huspriserne; fx de strukturelle, geografiske og infrastrukturelle udfordringer.
Erik: Det skal med i notatet, at det ER blevet meget dyrt at bygge nyt pga.
nye byggeregulativer, som har fået kvadratmeterprisen fordoblet de senere år.
Søren: Man skal rydde op i de borgere, der er på §110, men som måske hører mere hjemme under §107 og §108. Også selvom det betyder lukning af
pladser. Mange bor alt for længe på boformerne, fordi der ikke er ledige
boliger. Mange kan endda flytte ud uden yderligere støtte, men der mangler boliger.
Dennis R: Der er bl.a. alt for lang behandlingstid med fx kommunegaranterede indskudslån, så måske der skal være andre, lettere måder for borgerne at få hjælp til at få råd til at flytte videre.
Jakob forfatter noget i næste uge. Fristen er slut januar.
NB: Lov om retssikkerhed og administration.

12.00-12.30

8.

Frokost

Drøftelse
Kl. 12.30-12.45

9.

Forsorgsscreening. Status på implementering af det nye screeningsværktøj, der
erstatter ASI-forsorg. Drøftelse af markedsføring af Forsorgsscreening blandt
medlemmerne.
Formand Jakob May
c/o Center for Forsorg og Specialiserede
Indsatser
Forsorgshjemmet Østervang
Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J
Direkte telefon: 89 47 81 02
Mobil: 22 74 92 32
E-mail: jmay@aarhus.dk

Dennis L: Vi bør vente, til vi har mere erfaring på området – fx til efteråret,
hvor der nok er flere med. Det er allerede blevet drøftet flere gange.
Gitte: Vi skal i gang nu, efteråret er for langt ude i fremtiden.
Erik: Vi skal være sikre på, at det virker, førend det implementeres.
Søren: Skemaet er færdigt, men kan ikke ses af alle. Man kan benytte både
NEXUS og Bostederne til at få åbnet op. De gamle boformer kan sagtens gå i
gang, men der skal laves en manual over ændringerne, og det skal meldes
ud snarest. Der skal skrives ud til alle; både til dem der har vist interesse,
og dem der ikke har. De nye skal have en kontaktperson, de kan at ringe til,
hvis der opstår problemer samt en fyldig manual. De gamle kan nøjes med
en mere enkel manual. 45-50 har pt. meldt deres interesse.
Første trin bliver, at boformerne kan bruge det selv, og pt. er det kun egen
data. Data hentes i filer, der vises i grafer.
Information om Forsorgsscreening skal med i et nyhedsbrev.
Jakob laver et udkast.
Drøftelse
Kl. 12.45-13.15

10.

Hjemmesiden: SBH-boformer.dk. Status på abonnement. Hvad er perspektivet
lige nu – skal abonnementet opsiges og erstattes af et andet?
Det skal fornys hvert halve år.
Hjemmesiden trænger voldsomt til en opdatering.
Ingen ny beslutning på området.
Abonnementet fastholdes.
Vi skal videre med den samlede kommunikationspakke.
Se punkt 12.

Drøftelse
Kl. 13.15-13.30

11.

Folkemødet – logistik, emner og indhold.
Endelig tilmelding kommer først efter valget på repræsentantskabsmødet.
Update på:
• Deltagere hvornår.
Hvem: Søren, Jakob, Gitte, Erik, Dennis L. Måske Heidi.
• Transport.
To biler over onsdag eftermiddag og hjem lørdag eftermiddag.
Gitte kører fra Fyn. Dennis kører nok med Gitte.
• Arrangementer.
Der skal anmeldes og betales et arrangement + tid og sted. Gittes opgave.
Der laves et pop-up arrangement, og vi byder os til.
Der skal bestilles balloner og helium.
• Hvad laver vi selv?
Ingen forslag besluttet endnu.
Forslag om fx Quiz, Kahoot om hjemløse.

Drøftelse
13.30-14.15

12.

Opfølgning på organisering af bestyrelsesarbejdet.
De otte handleplaner: Alle laver en brush-up på deres handleplaner.
Arbejdsmiljø: Erik, Anders, Svend-Aksel
ASI/Forsorgsscreening: Dennis L, Søren
Folkemødet: Gitte, afløser
Forskning: Jakob, afløser
Forsorgsfaglighed og uddannelse: Jakob, Dennis L
Kommunikation: Dennis L, Heidi
Lovgivning og rammevilkår: Jakob, Søren, Svend-Aksel
Samarbejde og netværksbygning: Gitte, afløser
Kommende aktivitet: Til næste repræsentantskabsmøde bør der afsættes
tid til at sætte sig sammen i ovenstående grupper og arbejde videre med
indhold.
Formand Jakob May
c/o Center for Forsorg og Specialiserede
Indsatser
Forsorgshjemmet Østervang
Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J
Direkte telefon: 89 47 81 02
Mobil: 22 74 92 32
E-mail: jmay@aarhus.dk

Sekretariatsbestykning: Sekretariatets opgaveportefølje er forøget.
Bestyrelsen ønsker en specificering af, hvilke opgaver sekretariatet har løst. Der
afsættes en time til gennemgang af sekretariatsopgaverne.
Fra punkt 10:
Dennis L og Heidi står for at arbejde med en ny kommunikationsstrategi,
og når den er klar, er der bedre grundlag for at opdatere hjemmesiden, Facebook m.m. Heidi skriver til Lykke S. Haun for logons. Heidi har mandat
fra alle.
Det er vigtigt, at opdateringen går i gang med det samme.
Det må ikke blive en opgave, der udsættes hele tiden.
Drøftelse
Kl. 14.15-14.30

13.

Rådet for Socialt Udsatte afholder i samarbejde med bl.a. SAND ”Brugernes bazar” for §110 i Odense hvert år i august. Hvorfor deltager SBH ikke?
Heidi undersøger, hvem der deltager, samt hvordan/med hvad kan vi deltage.
Udsat.

Drøftelse
14.30-14.45

14.

Uddannelse og proces. Up-date fra Jakob May.
Kontakt til VIA University College om at skabe og oprette kurser gennem
dem. Hvordan laver man en diplomuddannelse på hhv. 5 og 10 ETCS?

Eventuelt

15.

Dennis Russi:
Dennis redegør for Blå Kors holdning og perspektiv i de drøftelser der er
om styring af feltet.
Blå Kors beder om, at punktet kommer med i dagsordenen, og at SBH laver
et skriv i nyhedsbrevet om behovet for en drøftelse af takst, faglighed, styring.
Om takster:
Der er taget hul på diskussionen i oktober, og det er meget relevant. Der er
politisk stærkt fokus på udfordringen.
Det er ikke sort og hvidt, så man bør lave indbyrdes aftaler om pladser og
takster. Husk, at nogle får det bedre af at opsige driftsoverenskomsterne,
så det skal tages med i drøftelserne samt måden, det drøftes på (plenum,
grupper m.m.), og det må ikke splitte SBH. Man skal finde ud af, hvorfor
nogle opsiger deres driftsoverenskomst – er det faglig, økonomiske el.lign.
grunde?
Det er vigtigt at synliggøre, hvad der ligger i taksterne, og det skal drøftes i
SBH-regi. Generelt er driftsoverenskomsterne i København blevet udsultet
de senere år, så mange har opsagt samarbejdet med Kommunen og er blevet selvejende. Og hvor meget indflydelse har SBH på de politiske bestemmelser?
Der er forskellige interesser, der alle skal høres. På næste ledernetværksmøde skal dette drøftes, så SBH går ud i byen med fælles fodslag. Det er
også vigtigt at sige tydeligt, hvor SBH ikke har en (fælles) mening. SBH vil
selvfølgelig hjælpe på de punkter, hvor der er enighed således, at der er så
stort beslutningsgrundlag som muligt.
Pas på med at stemple, hvem der er gode og dårlige tilbud. Der skal være
100% transparens og gennemsigtighed over, hvad taksterne indebærer.
Jakob og Dennis L faciliterer mødet.

Kommende møde

16.

Efterforsorg: Vi har ikke et landsdækkende billede af, hvordan det fungerer. Der er brug for en undersøgelse af og analyse over, hvilke tiltag der
fungerer bedst, og at man får tildelt en fælles takst for alle, og som kan
igangsættes straks. Der efterlyses en analyse over, hvad efterforsorg faktisk kan. Måske noget VIVE kan gå ind i? Det skal anmeldes på næste dialogmøde.
Formand Jakob May
c/o Center for Forsorg og Specialiserede
Indsatser
Forsorgshjemmet Østervang
Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J
Direkte telefon: 89 47 81 02
Mobil: 22 74 92 32
E-mail: jmay@aarhus.dk

Punkt 13: Rådet for Socialt Udsatte afholder i samarbejde med bl.a. SAND
”Brugernes bazar” for §110 i Odense hvert år i august. Hvorfor deltager
SBH ikke?
Heidi undersøger, hvem der deltager, samt hvordan/med hvad kan vi deltage.

Formand Jakob May
c/o Center for Forsorg og Specialiserede
Indsatser
Forsorgshjemmet Østervang
Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg J
Direkte telefon: 89 47 81 02
Mobil: 22 74 92 32
E-mail: jmay@aarhus.dk

