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Referat fra Bestyrelsesmøde
Den 24. juni 2020 kl. 15.00-16.00
på Teams
Mødedeltagere
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Afbud

Svend-Aksel Hansen, Region Syddanmark
Peter Godvin, Region Hovedstaden

Referent

Joan Frislev

Dagsorden
Drøftelse

1.

Repræsentantskabsmøde og vedtægtsforslag/ændringer:
A. Drøftelse om ny deadline og varighed af repræsentantskabsmødet.
Vi vil gerne have vedtægtsforslag ind iht. vedtægterne. Frist den 1.8.2020.
JM skriver et nyhedsbrev, der omhandler frist for forslag til vedtægtsændringer samt omkring nedenstående vedr. repræsentantskabs- og årsmøde:
Repræsentantskabsmøde med kun leder- og medarbejderrepræsentant afholdes den 1. oktober kl. 9.00-12.00. Der afsættes ½ time til valghandling.
Vi styrer benhårdt på, at deltagerkredsen kun er leder- og medarbejderrepræsentanter, og vi følger den gængse arbejdsgang. Vi fastholder, at en
uvildig dirigent skal lede generalforsamlingen
Vi bliver nødt til at lytte til, hvad der foregår på ledernetværksmødet og
have opmærksomhed på den pejling, der sættes af, hvordan der ses på SBH
fremadrettet. Samtidig vil vi få en pejling af, hvad vi kan forvente af repræsentantskabsmødet, hvilket kan have en afsmitning ift. dagsordenen til repræsentantskabsmødet. Det understreges, at beslutninger træffes på repræsentantskabsmødet.
Vi opfordrer meget til, at lederrepræsentanterne deltager i ledernetværksmødet (pt. 36 tilmeldte). Deadline for tilmelding er 20. juli 2020. JF udsender en reminder senest fredag den 3. juli.
B. Og i den konsekvens:
Årsmøde: Indhold og struktur se referat af 23. april 2020 pkt. 7

Bestyrelsen er enige om, at programmet fra det aflyste repræsentantskabsmøde fortsat er aktuelt. Der arbejdes videre med det, og programmet gennemføres på årsmødet.
Repræsentantskabsmøde og årsmøde afholdes i forlængelse af hinanden.
Dvs. repræsentantskabsmøde og valghandling afvikles den 1. oktober kl.
9.00-12.00. Derefter afvikles årsmøde fra den 1. oktober kl. 13.00 til den 2.
oktober kl. 12.00. Joan Frislev udvider bookingen på Hotel Nyborg Strand.
2.

Møde om diplommodul i socialt arbejde.
VIA College vil gerne være med til at professionalisere en forsorgsuddannelse (i et juridisk perspektiv, der danner bagtæppe for hele Servicelovens
baggrund) og tilbyder to moduler i Aarhus. Hvis det bliver en succes, kan
det udbydes i resten af landet.
Diplomniveauet betyder, at korte videregående uddannelser skal meritvurderes før evt. optagelse.
Et modul er ca. 7 undervisningsdage plus 9-10 arbejdsdage i alt med mulighed for online studie fra den 1.2.2021. Uddannelsen giver 10 ECTS point.
VIA College kommer med et udspil, hvorefter vi aftaler et nyt møde.

3.

Møde med ministeriet. Mødets titel var ”Invitation til interessentmøde om forbud mod profit og styrkelse af Socialtilsynet”.
Jakob Mays indlæg i drøftelserne var i hovedtræk:
Medlemmerne i SBH er også medlemmer i en række andre organisationer,
hvor nogle af interesserne var til stede på dette møde.
Rent principielt skal der selvfølgelig være fuld politisk kontrol med brug af
offentlige penge. Vi har nogle eksempler på, at der er kapital akkumulering
i det sociale felt, der er uden for politisk kontrol.
Der er profit, der er uden for politisk kontrol. Rent principielt kan man jo
godt drøfte, hvad det er at tjene penge, men man må ikke kunne tjene
penge eller akkumulere overskud ind i uigennemskuelige virksomhedskonstruktioner uden for politisk kontrol.
Uanset virksomhedsform; kommunal, selvejende, ApS, enkeltmandsejet
virksomhed mv. skal der være fuld transparens på økonomien herunder
fuld transparens på takststrukturer. Det gælder transparens i alle overheads; lederlønninger, indkøb til forbrug, takst ift. målgruppe (det findes
paradoksalt, at boformer, der optager de mindst belastede hjemløse, har
en betydelig højere takst end boformer, der optager de mest belastede
hjemløse) overførsler mellem virksomhedskonstruktioner m.v. Der er eksempler på eksorbitante stigninger i aflønning af ledere i feltet. Samlet set
trænger feltet til fuld gennemskuelighed på alle takststrukturer. Det sociale tilsyn skal udstyres med muskler til at analysere og gennemskue den
økonomiske side.
Det kræver sandsynligvis andre fagligheder end de sociale fagligheder, der
plejer at føre tilsyn.
I replikken, og efter indlæg fra Dansk Erhverv, Selveje Danmark og Dansk
Industri, påpegede SBH at en erhvervs-, marked- og kundelogik står i modsætning til en social og offentlig styringslogik. Det er konfliktende logikker,
at den ene logik ser kunder, som noget der skal holdes på, mens den anden
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

logik, den offentlige, er, at borgere skal udvikle sig ud af offentlig hjælp og
støtte. Disse to modstridende logikker vil pr. definition udfordre en housing first strategi og andre nationale strategier som empowerment, recovery, medborgerskab, inklusion i samfundet mm.
Efter formandens vurdering går ministeren i første omgang i gang med at
se på en tilsynsreform.
4.

Orientering om pladsoversigten.
Der er sket en stigning til 54 boformer heraf er 43 SBH medlemmer. Heidi
følger op løbende.

Beslutning

5.

Der afholdes ledernetværksmøde den 20.-21. august
I den konsekvens er ledernetværksmødet den 30.9.-1.10. aflyst. Skal denne aflysning bibeholdes?
Bestyrelsen er enig om at bibeholde aflysningen.

Eventuelt

6.
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