22. juni 2018

Referat fra bestyrelsesmøde
lørdag den 16. juni kl. 16.00
i lejren
Mødedeltagere

Lederrepræsentanter

Medarbejderrepræsentanter

Jakob May, Region Midtjylland

Afbud

Søren Romar, Region Hovedstaden

Peter Godvin, Region Hovedstaden

Dennis Lindhardt, Region Nordjylland

Sus Rask, Region Sjælland

Gitte Kromann, Region Syddanmark

Malene Lauersen, Region Syddanmark

Erik Søndergaard, Region Sjælland, Dennis Russi, Region Nordjylland, Anders Nørgaard,
Region Midtjylland,

Referent

Jakob May

Dagsorden
Orientering

1.

Situationen i ministeriet.
Søren redegør for den nye bemanding. Det drøftes, hvad vi gør.
Den nye bemanding inviteres til møde den 20. august hos Søren samt reminder
om december mødet og planlægger en introduktion for dem.
Plan B: Vi inviterer os selv og lægger en plan for dem.
Der er opfølgning på kostsagen og statistiksagen.

Drøftelse

2.

Opsamling på Folkemødet: Udbytte og omsætning. Ideer og planer. (JM)
Udsat til mødet i august.

3.

Møde med Benny Andersen og Marie Sonne.
Vi vil bl.a. diskutere, hvorvidt I vil være med til at pege på og lave en landsdækkende grundig undersøgelse af vold og trusler om vold på boformer i
Danmark. Hvorvidt undersøgelsen skal omfatte alle boformer eller blot
forsorgshjem og forsorgslignende botilbud, er vi uafklarede på. Da vold og
trusler om vold har et vældigt fokus, finder vi det vigtigt at få afdækket det
reelle problem og håndteret evt. mørketal. Hvordan en sådan undersøgelse
skal finansieres og organiseres, er noget af det, vi gerne vil tale om.
Udsat til møde med SL i august.

Synspunkt/beslutning/
ansvar/opfølgning

4.

Møde i Ministeriet om Tilsyn og tilsynsreformen. Dennis deltager, og vi
skal lige vende vores perspektiver på tilsyn.
Søren redegør kort for baggrunden.
Problem: Nogle bliver tilsyneladende blot godkendt uden at forholde sig til fx
faglighed.
Vi vil pege på, at det generelt går bedre, men med sager som fra Nordjylland skal
det identificeres, om det er en konkret eller generel problemstilling, idet vi kan
konstatere, at der er en problemstilling.
Der er risiko for personlig relation fremfor faglig.
Det juridiske grundlag er tit for tyndt og bestemt af den tilsynsførendes egne
interesser.

Beslutning

5.

Bestyrelsesmøde med SAND. Vores temaer?
Folkemødeopfølgning.
Brugerorganiseringen på boformsniveau. Vi vil gerne drøfte, hvordan vi erfaringsbaseret kan medvirke til en bedre inddragelse.
Bortvisninger m.v. jf. de seneste erfaringer og Servicelovsændring. Er der sager
eller boformer, der stikker ud?

6.

Årsmøde 2019: Mænd og kvinder. Ulighed i hjemløshed. (JM)
Der arbejdes videre med temaet. Forskelle og uligheder. Erfaringer fra afhængighedsbehandlingen.

7.

Repræsentantskabsmøde 2019.
Der er gang i brainstormen, og der følges op på august mødet.

8.

John Eriksens afskedsreception den 21. juni (deltagere og gave?)
JM arbejder videre med Flemming Jantzen. Der sendes en kurv og en gave.
Siden er det aftalt, at Nikolaj Olsen deltager på vegne af SBH.

9.

Udbud af kurset ”Sikker Adfærd” (JM)
Der udbydes to kurser til efteråret, et i øst og et i vest. Der må meget gerne reklameres for dem.
• Vest den 29.-30. oktober på Kryb-i-Ly Kro, Fredericia
• Øst den 31.-1. november på Sørup Herregaard, Ringsted.

10.

Overvejelse om henvendelse til Henrik Sass Larsen om legalisering/afkriminalisering af hash og stoffer (JM)
Udsat. Drøftes og afklares på kommende møde.

11.

Fordeling af arbejdsgrupper ift. retningslinjer for håndtering af hjemløshed.
Der meldes prioriteringer fra det enkelte bestyrelsesmedlem ind til JM. Deadline
15. august. Medarbejderrepræsentanterne bedes ligeledes oplyse, i hvilket omfang, de kan deltage. JM skriver ud med reminder.

Næste bestyrelsesmøde er den 20. august 2018.

