15. maj 2017

Referat af Bestyrelsesmøde
Torsdag den 27. april, kl. 10.00- ca. 15.00
Overmarksgården i Kolding
Mødedeltagere

Fraværende

Jakob May, Formand, Østervang

Lone Hermansen, Svenstrupgaard

Søren Romar, Kasserer, Lindevangen

Gitte Kromann Jacobsen, Sydfyn

Peter Godvin, Lindevangen

Sus Rask, Saxenhøj

Kelly Berg, Boformen Aas

Penille Thea Mau, Østervang

John Eriksen, Toften
Malene Schmidt Grønholt Laursen, Odense

Referent

Joan Frislev

Dagsorden
1.

Godkendelse og opfølgning af seneste referat
Godkendt

Orientering

2.

Regionsrunde: Medlemmer og eventuelle initiativer, herunder medarbejderrepræsentanter på boformerne
Region Hovedstaden v/Peter Godvin og Søren Romar
Forsorgshjem Solvang og Skansegården er lagt sammen til Den Sociale Virksomhed. Der
er møde inden sommerferien, og Peter Godvin følger op.
Regionsmøde med Socialstyrelsen vedr. Housing First med repræsentation af 8-9 organisationer. KL deltog ikke. Der er enighed om, at det kræver, at den kommunale myndighed og borger skal kunne samarbejde. De relevante aktører og beslutningstagere skal
inddrages; boligkontorer, borgere og helt centralt kommunerne. Det generelle indtryk
er, at det er uklart, hvorvidt der ønskes en strategi eller et paradigmeskift. Mødet havde
ingen konklusion.
SBH kunne vejlede Socialstyrelsen i at have en andet fokus. Housing First er en politisk
bestilling, men metoden og udrulningsformen er lagt over til boformerne. Der skal være
en skarpere dagsorden. Vi følger op på vores dialogmøder.

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

Region Nordjylland v/Kelly Berg og Lone Hermansen
Regionsmøde med Socialstyrelsen vedr. Housing First havde en ringe tilslutning. Vi foretrækker ét årligt møde fremfor 2-3 to-timers møder om året.
Region Syddanmark v/Gitte Kromann Jacobsen
Regionsmøde i juni med medarbejdere og ledere med et fagligt sigte er planlagt.
Region Sjælland v/Sus Rask
På Saxenhøj afholdes den 31. august netværksmøde med medarbejdere og ledere. Emnet
er Sikkerhed, risikovurdering. På repræsentantskabsmødet var det tydeligt, at det er vidt
forskelligt, hvordan boformerne forholder sig.
Mai Mercado kommer på besøg den 8. maj med fokus på §141 handleplaner.
Fagligt forum for alkoholbehandling er slået sammen med Kongens Ø til én organisation
med alkoholbehandling. Et antal pladser er konverteret til § 110 med satspuljemidler.
Sus Rask og John Eriksen tager kontakt.
Region Midtjylland v/Jakob May og Penille Thea Mau
Alle boformer på nær Møltrup var repræsenteret på repræsentantskabsmødet på medarbejdersiden. Der er igangsat en Survey Monkey pilotundersøgelse i Region Midt, så der
kan generes erfaringsbaseret viden fra hinanden og med afkast i form af emner, der skal
berøres/bearbejdes. Penille Mau og Jakob May vil kvalificere en række spørgsmål, som
præsenteres for bestyrelsen ved næste møde. Herefter kan vi lave en udrulning, som boformerne bedes besvare ud fra deres erfaringsmæssige baggrunde.
Der blev stillet forslag om flowchart på vores hjemmeside. Punkt til næste bestyrelsesmøde.
Socialstyrelsen har møde i Viborg den 23. maj, hvor Jakob vil samle lederne om formiddagen.
Tilsynet har påbudt Center for Bostøtte i eget hjem at registrere vold mellem brugere. Vi
er blevet påbudt at registrere sagerne, og vi står overfor et virkelig dilemmafyldt påbud.
Ombudsmanden har meldt sin ankomst i det nordjyske med fokus på, hvordan det er for
ikke-voldelige borgere at bo et sted med voldelige/psykiske syge borgere.
Jakob May inviterer Tilsynet til vores kommende netværksmøde med dette som tema.
3.

Økonomi Regnskab 2016 - kort update og orientering om cashflow
v/Søren Romar
Kontingent fra alle 52 medlemmer er betalt.
Der er et gammelt hængeparti vedr. det tidligere tilmeldingssystem, som vi benyttede i
2015 og 2016, og som har været svært at håndtere. Der er muligvis udsendt dobbelt regninger. Vi har betalinger, vi ikke kan gennemskue, hvor kommer fra, og der er et udestående på ca. 20.000 kr., som vi ikke kan se, hvem skylder! Det gamle betalingssystem kan
desværre ikke nulstilles, før alle betalinger er registreret. Søren Romar giver Penille Mau
adgang til at se posteringsoversigten samt indbetalingerne i 2015 og 2016, og Penille og
regnskabsmedarbejderen (Berit) trouble shooter en sidste gang. Rammen er to timer, og
Søren Romar har mandat til at beslutte, hvornår sagen lukkes.

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

Det nuværende tilmeldingssystem bibeholdes.
Vi har et overskud på ca. 170.000 kr. Vi får 254.800 kr. i kontingent i år. Det blev besluttet, at der skal være en plan for overskuddet, samtidig med at vi skal sikre et balancepunkt. Søren Romar ser nærmere på laveste fællesnævner i vores cashflow behov.
Fakturaer for den administrative service, som Østervang leverer til SBH, er indtil nu blevet fremsendt kvartalet efter, at opgaven er udført. Dette rettes der nu op på, så regningen fremadrettet bliver fremsendt til tiden. Det betyder, at SBH i 2017 samlet set får en
udgift for 5 kvartaler i stedet for 4.
Drøftelse

4.

Organisering af ASI i SBH Sekretariat
Lovgivningen omkring data er så kompleks, at vi skal have en virksomhed til at overvåge,
at den bliver overholdt, samt at datakvaliteten er sikret. Pt. har vi et samarbejde med DEFACTUM, som er Region Midtjyllands dataenhed. Vi undersøger lige nu, hvad det vil koste at hoste data billigst muligt.
Penille Mau har været på Excel og Pivot kursus for at kunne understøtte boformerne.
Rådata er i Excel, og via pivot kan der udtrækkes utallige, forskellige lister til ethvert behov. Data kan altid trækkes, dog skal der være en vis mængde data, før det er interessant. Eks. har SBH en interesse i at se på den samlede volumen, hvor de enkelte boformer
kun er interesserede i egne data dvs. på individ- og boformsniveau. Boformen kan via sekretariatet få de nødvendige, behandlede og læsbare data udover de data, som SBH kommer med generelt. Hver boform har adgang til egne data, hvor SBH understøtter og generer data til de samlede regioner. SBH sekretariatet får herved faktuel viden og en platform at stå på, og jo flere der er med, jo færre omkostninger, og jo større er effektiviteten
i sekretariatet. Sekretariatsopgaven er ligeledes at sikre, at data bliver lageret og behandlet forsvarligt (Vi modtager via sikker mail (landsdata er anonymiseret)).
Der var forslag om, at SBH kan udbyde kurser i, hvordan man omsætter sine data.
Kelly Berg informerede, at de har kapacitet til at hoste (via aldrig brugt SQL server).
Beslutning
Vi skal i gang pr. 1.1.2018. Landsdata tilhører boformerne/SBH, og som de eneste kan vi
dokumentere, at borgeren har gavn af at være på en boform, dog er vi pt. begrænsede i at
promovere ASI. Dette ændrer sig med en anden administrativ platform.
Hvis man vil benytte sig af ASI, er forudsætningen, at man melder sig ind i SBH. Når man
er medlem af SBH, betyder det også, at man kan tjekke ind på ASI som fritvalgsordning,
og pt. er 35 % af SBH medlemmerne i ASI. Omkostningerne ses som en brugerbetalt
ydelse, der betales af boformerne. Det bemærkes, at hvis det skal være en forretning for
SBH, skal vi tage mere for det eller sælge data fx til Socialstyrelsen.

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

5.

Hvordan får vi gang i Fondsmidler? Søgning af fonde og puljemidler:
Hvad skal der søges ud fra? Hvilke fonde/puljer? Hvem søger? – Bilag 1
SBH Medlemmerne skal vide, hvad de får som medlem. Vi skal være i god dialog med Ministeriet og Styrelsen, KL, SAND, Rådet for Socialt udsatte og andre interessenter.
Der er ikke noget hemmeligt i vores bestyrelsesarbejde, og medarbejderne er velkomne
til at drøfte og diskutere. Medarbejderne kan sagtens have nogle idéer, der kan benyttes i
SBH.
Jakob May kontakter Ebbe Larsen og Christian Hasle Harlungs kontakt.
Vi går i gang med det, vi har, og Ingefair anbefaler, at vi hyrer en, der går i gang på SBHs
vegne. Vedkommende skal vide, hvad sekretariat skal lave, så der kan søges fonde efter
”no cure-no pay” princippet. Der er forslag om at søge ministeriet om gældsrådgivning
for brugere, men så skal vi være klar over, at der skal afrapporteres.
Der skal overvåges på international forskning.
Repræsentantskabsmødet ønsker differentieret kontingent, og det drøftes, hvordan der
kan differentieres på næste bestyrelsesmøde.

6.

Opsamling på Repræsentantskabsmødet herunder resultatet af Survey – Bilag 2
Under halvdelen har besvaret (93/42).
Nye medlemmer har følt sig godt taget imod.
Socialstyrelsens indlæg var præget af, at processen var forsinket mindst 2 måneder,
hvorfor deres tilgang ikke blev helt, som vi havde ønsket. Indlægget fik mere karakter af
en videnindsamling end en debat. Vi skal vurdere, om det interessant at have styrelsen
med fremadrettet? Dag 2 skal være involverende/underholdende.
Konkret leverede de faglige indlæg det, der var aftalt.
Forbedringsforslag til næste repræsentantskabsmøde:


Tydelighed omkring målsætningen for repræsentantskabsmødet.



Stor vægt på erfaringsudveksling - en strategi for mere rotation.



Højere grad af sammenblanding ved middagen fx ved hjælp af en bordplan. Dette
skal i så fald meldes ud.



Forud for netværksmødet skal det være aftalt, hvad der skal evalueres på. Det aftales
på bestyrelsesmøde.

Alle var enige om, at det var super med underholdning under middagen, og at dette skal
bibeholdes. Evt. input til underholdning sendes til Jakob.
7.

Facebook (FB) hvem skal være med i den regionale gruppe? Orientering og generel drøftelse.
SBH landsgruppe og regionsgrupper er oprettet på FB. Regionerne har endnu ikke vist
den store interesse. Regionerne definerer selv, hvordan FB bruges, og de skal forholde
sig til, hvem der skal være medlem alternativt skal FB være åben for alle?

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

Hvis FB skal være åben for alle, opfordres regionerne til at drøfte, hvorvidt de skal have
en ”gatekeeper” til sortering. Pt. er alle sat på som administratorer, så alle kan godkende.
SBH landsgruppe er en samlet interesseplatform for alle boformer. Denne FB skal være
åben for alle, og alle kan godkende nye medlemmer. Der blev gjort opmærksom på, at
opslag på FB er i personligt og ej i SBH regi.
FB kan på ingen måde erstatte e-mail, som fortsat skal benyttes.
8.

Folkemødet på Bornholm - Hvordan gør vi os synlige? Hvem kan vi byde os ind
ved? Hvilke deltagere kan have interesse i, at vi er der?
Peter Godvin og Sus Rask varetager den praktiske logistik. Der er teltplads fra torsdag.
SBH udformer et generelt brev til diverse organisationer. Brevet skal informere om, at vi
er tilstede og gerne deltager som paneldebattører i deres arrangementer. Vi scanner deltagerne for fokuspunkter. Joan Frislev laver udkast til brev.
Hvis vi skal præge debatten, kræver det, at vi markerer os fra salen, og hvis vi bliver inviteret til debat, clearer vi af, hvem der vil passe bedst. I SBH har vi ikke samlet en platform for, at det er det her, vi står for. Derfor bliver det lidt for egen regning, hvilket der
skal gøres opmærksom på. Men man kan se på, hvilke punkter der skal debatteres, så vi
har en holdning til, hvad vi vil sige.
Hvis vi får henvendelser fra deltagere, der gerne vil invitere os til debat, skrives der til
Joan Frislev.
SBH er i området ”Den Sociale Scene”. Det er en god idé at downloade app’en til Folkemødet.
Vores deltagelse annonceres på FB og SBH hjemmeside, og SBH synliggøres i form af fx
T-shirt, solskærm, badge, paraply. Penille Mau og Joan Frislev anskaffer.

9.

August bestyrelsesmøde afvikles i ”nye klæder”.
Den årlige bestyrelsesfrokost med SAND og bestyrelsesmiddag for SBH.
Bestyrelsesmødet i august er et almindeligt dagsmøde i København sammen med SAND.
Bestyrelsesmiddagen foregår på Bornholm i juni.
Det bemærkes, at bestyrelsesmedlemmerne har forskellige vilkår for at deltage i SBH
møder, Der skal være lige vilkår, så det er en generel problemstilling, der skal tages op
på ledernetværksmødet i oktober.

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

10.

Arbejdsgruppe med SAND – perspektiver for bortvisning.
SAND har tilkendegivet positivt. Jakob May laver et forslag for et fælles fodslaw, som vi
præsenterer i august.
Penille Mau formulerer en procesbeskrivelse for at belyse, hvad kunne være interessante
perspektiver. Den cleares af med Ask Svejstrup, så det er klart, hvad vi mener, og de kan
få drøftet de perspektiver, der er vigtige for SAND. Deadline ultimo maj 2017.

11.

Planlægning af Årsmøde på Nyborg Strand - Struktur og set-up til videndeling
(Tema: Får vi mere af det, jo mere vi taler om det?)
Vi bibeholder strukturen på dag 1 dog med lidt mere inddragelse. Vi starter med en faglig åbningstaler, som lægger rammen for mødet, hvorefter resten af dag 1 er med SBH
workshops.
Dag 2 skal vi have et indlæg med mere spræl i fx ”Er det en selvopfyldt profeti, at når vi
snakker om det, så får vi mere af det”? Oplægsholder fx hjerneforsker Peter Lund Madsen. Et andet forslag er ”Relationer omkring vold” med ”Move the Elephant”, som er en
global none profit forandringsorganisation.
Vi fortsætter med omsætning af temaet vold og trusler om vold. Hvordan kan man arbejde med tryghed udover at tale om den? Fx via en workshop, hvor medarbejdere kan
fremlægge erfaringer eller boformer, der hver kommer med en repræsentant med oplæg
til workshop og diskussion. Bestyrelsen bedes finde medarbejdere, der kunne tænke sig
at stå frem og fortælle om dilemmaer. Vi skal sikre så meget deltagerinvolvering som
muligt.
Mai Mercado inviteres til åbningstale (samt en backup?). Søren Romar kontakter ministeren.
Bo Hejlskov Elven inviteres til Key Note speaker. Jakob May kontakter Bo.
Peter Lund Madsen på til dag 2. Jakob May kontakter Peter.

12.

Salg af stande til Årsmødet på Nyborg Strand – Hvad og hvordan gør vi?
Bo Mollerup orienterede Jakob om, at han henvender sig til ledelsen i relevante organisationer af en vis størrelse, som har en interessere i SBH. Vi skal lave en liste over dem, der
kunne have en interesse, og skriver til dem. Når vi lejer salen hos Nyborg Strand er det
incl. standplads. Vi starter med salg af 5-8 stande (pris kr. 5000,-)
Lone Hermansen forhører KABS, hvordan de gør.

Beslutning

13.

Forslag til datoer og steder i 2018 herunder sted for bestyrelsesmødet i august
2017 – Bilag 3
Bestyrelsesmødet i august afholdes hos Herbergerne på Frederiksberg.
Datoerne 2018 er OK, dog flyttes datoen i april til tirsdag den 24. april
Datoerne for Folkemødet påføres.
Datoforslag for 2019, 2020 og 2021 til næste bestyrelsesmøde.

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

Der indhentes tilbud fra Munkebjerg + Nyborg Strand for 2018, 2019, 2020 og 2021.
Ligeledes indhentes tilbud fra Severin til sammenligning og konkurrencesikring. Søren
Romar booker endeligt for 2018, 2019, 2020 og 2021 på Munkebjerg og Nyborg Strand.
Eventuelt

14.

Udenlandske hjemløse
Ministeriet ser pt. på, hvordan man skal håndtere udenlandske hjemløse, og de har
spurgt SBH om vores bidrag. Søren Romar har kontakten.
SELVEJE DANMARK vil gerne høre mere om SBH. Det overvejes at invitere SELVEJE
DANMARK med til et af de kommende ledernetværksmøder.
Socialchefen har informeret, at det er nævnt, at hjemløsetilbuddene skal sendes i udbud.
Strategisk er der en udvikling i retning af en samling af tilbuddene, og skal det ske, er det
i SBH regi. Hjemløshed har en opadgående kurve, og det vurderes, at vi på 10 år skal
have 50 % flere pladser.
I Canada har man besluttet at gøre en ”ende på hjemløshed”. Læs mere i artiklen Canadian Definition of ”Ending Homelessness” samt ”Canadian Alliance to End Homelessness”.

Punkter til

15.



Up-date årsmøde.



Der er igangsat en Survey Monkey pilotundersøgelse i Region Midt, så der kan gene-

næste bestyrelsesmøde

res erfaringsbaseret viden fra hinanden og med afkast i form af emner, der skal berøres/bearbejdes. Penille Mau og Jakob May vil kvalificere en række spørgsmål, som
præsenteres for bestyrelsen ved næste møde. Herefter kan vi lave en udrulning, som
boformerne bedes besvare ud fra deres erfaringsmæssige baggrunde.

Pkt. til le-

16.



Flowchart på vores hjemmeside?



Drøftelse af differentieret kontingent, og hvordan der kan differentieres?



Datoforslag for 2019, 2020 og 2021 til godkendelse.

Bestyrelsesmedlemmerne har forskellige vilkår for at deltage i SBH møder. Der skal

dernet-

være lige vilkår, så det er en generel problemstilling, der skal tages op på ledernetværks-

værksmøde

mødet i oktober.

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 21. august 2017.

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

