
 

13. september 2018 

 

 
Referat fra Bestyrelsesmøde 

Mandag den 20. august 2018 kl. 10.00 – 17.00 
Lindevangen/Lærkehøj på Frederiksberg 

Mødedeltagere Lederrepræsentanter 

Jakob May, Region Midtjylland 

Søren Romar, Region Hovedstaden 

Dennis Lindhardt, Region Nordjylland 

Erik Søndergaard, Region Sjælland 

Gitte Kromann, Region Syddanmark 

Medarbejderrepræsentanter 

 

Peter Godvin, Region Hovedstaden 

Dennis Russi, Region Nordjylland 

Sus Rask, Region Sjælland 

 

Afbud  Anders Nørgaard, Region Midtjylland 

Malene Lauersen, Region Syddanmark 

Referent  Joan Frislev 

 
Dagsorden 

Kl. 10.00 – 10.45 

Møde med Kontoret 

for Civilsamfund og 

Udsatte 

Tilstede: 

Hanne Stig Andersen,  

Anne Skov Christen-

sen, Charlotte Avnsted 

1.  a. Velkommen + kort præsentation af deltagerne. 

Hanne Stig Andersen: Ny kontorchef fra 1.8.2018. Tidl. 6 år på Handicapområdet. 

Anne Skov Christensen: Ansat 1½ år. Arbejder med hjemløsehandlingsplanen,  

Charlotte Avnsted: Ansat 1 år (jurist). Arbejder med bekendtgørelse omkring egenbe-

taling §§ 109 og 110 tilbud. 

SBH Bestyrelsen præsenterede sig, og hvad SBHs formål og virke er. 

 

b. Departementet: Kort oplæg om hvad der er fokus på pt. 

Opfølgning på hjemløsehandlingsplanen i efteråret. De nationale retningslinjer og ar-

bejdsgruppen omkring rammerne. Pt. ingen nye initiativer, idet den nuværende plan 

skal udrulles. Arbejdsgruppen omkring finansiering er forsinket, forhåbentlig løses 

det indenfor den næste måned. Kommissoriet er ved at være på plads, hvorefter følge-

gruppen skal i gang med deltagere fra Ministeriet, KL, Finansministeriet, Ankestyrel-

sen m.fl. Arbejdsgruppens opgaver er at give kommunerne et større incitament for at 

bringe borgeren videre. Kommunen kunne godt tænke sig at have mere styring på ind- 

og udskrivning. 

 

c. SBH: Kort oplæg om nuværende perspektiver og SBHs fremtid de nærmeste år. 

Fokus skal være på, hvordan indsatsen bliver bedre og ikke kun på kommunernes sty-

ring og budget. SBHs bestyrelse nævnte følgende: 

• Lange ophold handler om, at der ikke er et botilbud, der passer til borgeren bela-

stet som ikke belastet.  

• Flere og flere modtages fra psykiatrien.  

• Et tiltagende pres, mange bor længe på forsorgshjem, og egentlig skulle mange ind 

på en § 108 eller anden støtte.  

• Kommunen har ikke pladser + stigning i antallet af hjemløse.  

 

 

 



d. Samarbejdsformen historisk og i fremtiden. 

SBH stiller gerne op til enhver snak om hvad som helst men på et sagligt grundlag 

(økonomisk og pædagogisk). Vi skal samarbejde med borgeren omkring ind- og ud-

skrivning. Vi har brug for kommunerne til at løse boligforholdene. Kommuner, der 

modtager borgere, har en række omkostninger, der ikke knytter sig til nogen refusion. 

Der er tiltagende politisk fokus på forsorgshjems geografiske placering. 

 

e. Konkrete emner: 

• Kostbetaling.  

• Egenbetalingsbekendtgørelsen – Mange fortolkninger! Der kommer en oriente-

ringsskrivelse til kommunerne og § 110 ultimo august. Det er vigtigt, at sagen 

håndteres juridisk korrekt. Jakob lægger op til, at vi tester et brev inden den ende-

lig udsendelse.  

• Pt. er der ingen forlydender om en særskilt takst for efterforsorg, men Hanne Skov 

Andersen vil forhøre sig. 

• Danmarks Statistik har fra Ankestyrelsen overtaget Boformstatistikken, som laves 

én gang om året. Vi har afleveret input for 2017, men den bliver hele tiden ud-

skudt. Datakontoret melder, at den kommer i løbet af september/oktober. Alt blev 

trukket tilbage, begrundet i manglende anonymisering, og forsinkelsen skyldes, at 

de har haft et stort arbejde med at validere tallene.  

• Status på arbejdsgruppe vedr. fremtidig finansiering på § 110 området. 

 

f. Eventuelt 

Programmet til det kommende årsmøde sendes til ministeriet, der inviteres som gæst. 

De gøres opmærksom på, at dagsdeltagelse er gratis, og overnatning skal afregnes. 

Kl. 11.00 – 13.00 

Møde med SAND 

Tilstede: 

Ask Svejstrup, Helle 

Sibbersen, Rani Hen-

riksen, Henrik Mas 

 

 

2.  SAND foreslår følgende emner til diskussion; 

1. ”For syg til boform, for rask til psykiatrien”. Psykiatrien sender borgere tilbage til en bo-

form, selvom de langt fra er færdigbehandlede, og de øvrige beboere på boformen føler 

sig utrygge. SAND håber på en fælles strategi for at lægge et politisk pres. 

Vi optager ikke de borgere, der er for syge/farlige. Disse borgere befinder sig i en form 

for ”ingenmandsland”. De kastes frem og tilbage mellem psykiatrien og boformen, og 

ofte ender det med, at borgerne bliver hentet af politiet. Vi bliver nødt til at investere i 

bedre samarbejde mellem psykiatrien og boform. SBH vil gerne deltage i debatten og 

være med til at pege på nogle løsninger, fx et ”halvvejshus”.   

Eks. har 56 % af borgerne på Lindevangen en psykiatrisk diagnose foruden dem, hvor 

vi har en antagelse om, at der er noget. Udvidet samarbejde mellem parterne både 

personlig og på Skype er vejen frem. Det smitter af på os, at psykiatrien simpelthen 

ikke har et stabilt arbejdsgrundlag (bunder i uvidenhed).  

Boformerne og SAND offentliggør problemet via en saglig og faglig kronik for at få poli-

tisk opmærksomhed: De kolde facts til sundhedspolitikkerne, KL samt løsningsforslag 

fx psykiatriens hus i Silkeborg/Aarhus.   

Punkt på netværksmødet i oktober. 

 

2. ”Vold på boformer” 

SBH informerede om SBHs kursus ”Sikker Adfærd”, som understøtter ”De nationale 

retningslinjer. Socialstyrelsen har tilbudt 25 boformer efteruddannelse. 

Der bruges virkelig mange ressourcer i voldsforebyggelse, og det fylder meget på alles 

dagsorden. Beboerråd på alle boformer vil være en hjælp – her kan tingene tages i op-

løbet. 

 

3. Evaluering af vores event på Folkemødet vedr. dilemmaer 

SAND og SBH havde indgået en Joint venture, som dog næsten kun blev en dialog mel-

lem SAND og SBH. Det kunne have været rart, hvis der også havde været nogen udefra.  

Begge parter er enige om, at det er oplagt at arbejde videre med det næste år, og at det 

sagtens kunne bredes mere ud og i et større telt. Måske hostet af en tredje part? Spea-

kers Corner kunne også være en mulighed? SAND (Ask, Nancy, René eller Tobias) skal 

informeres om, hvem i SBH der har ansvaret for Folkemødet 2019. 

 



4. Pladsmangel og afvisninger 

På SANDs bestyrelsesmøde udtalte flere bestyrelsesmedlemmer, at det er umuligt at få 

plads flere steder i landet. SAND mener, at der skal oprettes flere pladser, hvor SBH 

mener, at der skal oprettes flere boliger. Vi skal have plads til dem, der bor på gaden, 

og SBH anbefaler SAND at skrive til Socialministeren, at hvis der ikke kommer flere 

boliger, er der behov for flere § 110 pladser. 

 

SAND efterlyser åbenhed omkring afvisninger, idet afvisninger ikke systematisk regi-

streres. I 2015 forsøgte vi sammen med Ankestyrelsen at få afvisninger registreret. 

Det blev lukket ned igen. Der er regionale forskelle, og KL må have en interesse i at få 

belyst, hvor det står værst til. SAND kan bestille en måling hos SBH. 

 

Der er underverden af hjemløse, der slet ikke bliver registreret. 

 

SBH oplyser, at alle boformer i Region Sjælland afrapporterer afvisninger. SAND 

kunne skrive til ministeren og forslå, at de øvrige regioner følger Region Sjællands ek-

sempel.  

 

Vi skal være opmærksomme på, at flere københavnske boformer har opsagt eller er 

ved at opsige deres overenskomst med kommunen, fordi de føler, at kommunen er 

svær at samarbejde med.  

 

5. Logibetaling, opleves ikke som værende ens for hele landet 

Der er undren over forskellige betalinger. Kommunen kan bestemme taksten, hvis den 

ligger under den vedtagne logitakst, og det skaber uro blandt brugerne, at de ikke be-

taler det samme. Som udgangspunkt skal brugeren kende prisen for at bo på et for-

sorgshjem, men brugeren har ingen idé om, hvilken § de er indskrevet efter og dermed 

hvilken takst.  For nogle steder gælder det, at logi- og kosttaksten opkræves sammen. 

 

Der er forslag om at synliggøre og orientere om, at der er forskellige priser alt efter 

brugerens indtægtsgrundlag, og at prisen ikke kan udregnes på forhånd, idet den af-

hænger af udgifter og indtægter, samt hvilken kommune brugeren kommer fra. Men 

borgeren kan aldrig komme til at betale mere end kr. 87,-. SAND opfordres til at bede 

borgerne læse deres regning og se, hvad der står. 

 

Kost er et forhold mellem boform og borger. Kost opkræves på alt for mange forskel-

lige måder, men der skulle komme et orienteringsbrev, der retter op på den del.  

Jakob May og Ask Svejstrup følger op. 

 

6. §110 der styres af Region hovedstaden, er ikke med i SBH? 

Misforståelse, som nu er afklaret. Punktet udgår. 

Kl. 13.00-17.00 

SBH Bestyrelsesmøde 

3.  Godkendelse og opfølgning af seneste referat 

Ingen bemærkninger. 

Orientering 4.  Regionsrunde: Medlemmer og eventuelle initiativer, herunder medarbejderrepræsentanter 

på boformerne 

Region Midtjylland 

Der tages kontakt til Fastershus og PotentialeHotellet. 

Aarhus Kommune har igangsat en omfattende sparerunde. 

Anders Nørgaard melder permanent afbud af private grunde. 

 

Region Hovedstaden  

Der arbejdes med at afholde regionsmøde på Lærkehøj. 

KFUM’s Kollegium og Hørhuset har opsagt deres driftsoverenskomster med Køben-

havns Kommune begrundet i utilfredshed med samarbejde og økonomi. 

Kirkens Korshærs Herberg, Hillerødgade - Flemming Jantzen er ny forstander.  

RG60 (unge under 30 år) – Thommi Nielsen er ny leder. 

 

https://cms6073.hstatic.dk/upload_dir/pics/20180424_SBH-Bestyrelse-Referat.pdf
http://www.fastershus.dk/
https://www.potentialehotellet.dk/
http://www.kfumskollegium.dk/
https://www.kk.dk/institution/h%C3%B8rhuset
https://hilleroedgade.kirkenskorshaer.dk/
http://rg60.dk/


Region Nordjylland 

Der afholdes regionsmøde den 6. september. Alle medlemmer deltager undtagen For-

sorgshjemmet i Aalborg. Et oplagt punkt til dagsordenen er ”samarbejdet med psyki-

atrien”. Det planlægges at mødes to timer én gang om året. 

 

Region Sjælland 

Der afholdes regionsmøde den 20. september (Sus Rask kan ikke deltage). Det plan-

lægges at mødes én gang om året.  

Forsorgshjemmet Toften har studietur/personaledag den 8. oktober. 

 

Region Syddanmark 

Regionsmøde er aflyst pga. få tilmeldinger. Et nyt møde planlægges i januar 2019. 

Kirkens Korshær, Sønderborg har fået 8 ungepladser.  

St. Dannesbo har to ledere nr. 1 Pia Susanne Nielsen og nr. 2 Grethe Steffensen. 

Forsorgshjemmet Overmarksgården: Gitte Fisker er fratrådt. Janni Pallesen er fortsat 

leder af bo-delen. 

 5.  Kort om økonomi v/Søren Romar 

Alle regninger og kontingenter er betalt, og SBH har ingen skyldnere. Vi har endnu 

ikke modtaget en regning på ASI fra regionen. 

 6.  Kort orientering fra møde med socialministeren vedr. evaluering af Det Sociale Tilsyn – Bilag 

1 (Dennis Lindhardt) 

Dette møde lagde ikke op til noget bestemt. Det var sat i stand for, at ministeren kunne 

få input uden om den allerede offentliggjorte rapport. Generelt stor tilfredshed med 

Tilsynet - skal dog blive bedre til at inddrage de sværeste borgere. 

Selveje DK har bedt om aktindsigt, idet de vil undersøge, hvorvidt der er urimelige vil-

kår i at drive private vs. offentlige tilbud. 

Selveje Danmark og Socialt lederforum vil gerne samarbejde med SBH og har talt med 

Søren Romar og Jakob May om, hvordan organisationerne kan bruge hinanden. 

 7.  Kort orientering fra møderne med KL og Rådet for Social Udsatte (JM) 

Finansiering: KL har bl.a. problematiseret på de sundhedsomkostninger, kommunerne 

har ifm. hjemløse borgere fra andre kommuner. 

 

Afbrudt ophold: KL vil gerne have SBH til at formulere nogle hensigtserklæringer. Pt. 

holder vi pladsen op til 3 dage, inden der tages beslutning om at udskrive borgeren. Vi 

skal selv lave et notat/vejledning om, hvordan reglerne skal være, så vi får et ensrettet 

og fælles grundlag at arbejde efter.  

 

Undersøgelse om vold og trusler om vold:  KL er ikke interesseret i at være med. 

 

Socialpolitiske aspekter: Der er ikke en klar politisk kant fra KLs side. Holdninger/ 

meninger til forskellige spørgsmål er til debat. Det pointeres, at det er vigtigt, at SBH 

er repræsenteret i Rådet for Socialt Udsatte.  

 

Socialt frikort: KL og et eksternt firma arbejder pt. på en løsning til, hvordan man regi-

strerer indtægten til skattefrihed. 

Punkt på Ledernetværksmødet: Boformernes mulighed for at ansætte borgere i ord-

ningen Socialt Frikort (fx Hus Forbi salget). 

 8.  Uddannelse i Sikker Adfærd er udbudt af to omgange i uge 44 -2018 perspektivet i samarbej-

det med Jon Valdemar Andersen og Bjarne Frøslee Ibsen.  

Kursusholderne har tilbudt at afholde kurset til nedsat pris, fremfor at vi aflyser ved 

for få tilmeldte. Dvs. at kurset kan gennemføres med ned til 12 deltagere.  

Opfølgning fra besty-

relsesmøde den 

24.4.2018 

9.  Region Nordjylland  

Mere information omkring et nyetableret mandecenter og et lille center på 8 pladser, som vi 

forsøger at invitere ind i SBH v/Dennis Lindhardt  

Mandecentret er endnu ikke kontaktet. Botilbuddet Tigo er inviteret til kaffemøde.  

https://toften.slagelse.dk/
http://sonderborg.kirkenskorshaer.dk/
https://www.kolding.dk/borger/handicap-psykiatri-og-misbrug/hjemlose-og-socialt-udsatte/hjemlos-og-overnatning-overmarksgarden
http://mandecentret.dk/
https://botilbuddet-tigo.dk/


Drøftelse 

Synspunkt/beslutning/ 

ansvar/opfølgning 

10.  Hoteldøgn versus, at vi opkræver for kalenderdøgn. En boform problematiserer betalings-

praksis fra Kolding kommune ift., hvilken model der bruges. Drøftelse af viden, konkrete er-

faringer og eventuelle fremadrettede handlinger (JM) 

Indsættes i vejledningen for ind- og udskrivning. Flyttes til KL. 

 11.  Konferencested årsmøde 2019 og booking af konferencesteder fremover. Hotel Nyborg 

Strand har ikke plads i hele oktober 2019 – forhåndsbooket november i stedet, hvilket ind-

virker på december ledernetværksmødet. Alternativt skal mødet flyttes til Radisson Blu H.C. 

Andersen, Odense – Bilag 2 

Datoen for årsmødet 2019 bibeholdes og afholdes på Radisson Blu H.C. Andersen i 

Odense.  

Hotel Nyborg Strand er forhåndsbooket til årsmøderne oktober 2020 og 2021. 

Hotel Munkebjerg er forhåndsbooket til repræsentantskabsmøderne marts 2020 og 

2021. 

 12.  Folkemøde 2019. Udgangspunktet er analyse af, hvad udbyttet er for 2018 og, i den konse-

kvens, hvordan vi evt. deltager i 2019? 

Spørgsmålet blev rejst; ”Hvad er SBHs reelle udbytte? Hvor kan vi se, at det rent fak-

tisk giver noget?  

Der var enighed om, at arrangementet med SAND var godt. Vi får skabt kontakter, og 

det gør en forskel på den lange bane. På den anden side er der mange private omkost-

ninger. Og hvordan skal man argumentere for, hvilken værdi og udbytte vi kommer 

hjem med? For hvem tror vi, at vi kan tiltrække? For nuværende finder Jakob May det 

svært at argumentere for Folkemødet.  

Bestyrelsen beslutter at deltage i 2019. Det er frivilligt for alle i bestyrelsen at deltage. 

Sus Rask deltager ikke. Med hensyn til transport er der mulighed for at flyve til Born-

holm. 

Næste år skal vi: 

• finde en partner, der kan hoste en platform for os, så vi kommer længere ud (en 

stor spiller som facilitator, så der tiltrækkes flere politikere) 

• have et emne med et politisk parti fra hver side (så vi kommer på programmet) 

• være paneldeltagere ved debatter. 

• planlægge noget mere, så vi kommer i panel osv.  

• fremlægge en plan for Folkemødet 2019. 

• tale med Reden om, hvordan de fik sig arrangeret med PFA. 

Vi skal undersøge, hvor stor en udgift Folkemødet er. Søren Romar laver et regnskab, 

der fremlægges og drøftes på næste bestyrelsesmøde.  

Folkemødets indholdsmæssige initiativ planlægges af Dennis Lindhardt, Peter Godvin, 

Gitte Kromann, Søren Romar. Punkt på næste bestyrelsesmøde. 

 13.  Planlægning af repræsentantskabsmøde 2019 

Sted: Severin Kursuscenter 

Tema: Hvilke kulturelle forhold understøtter segmenteringen blandt kønnene? 

Hvad er det for nogle fænomener, vi kan aflæse i samfundet, når vi nu får mandecen-

tre? Hvorfor får hjemløse kvinder mere opmærksomhed end hjemløse mænd? Hvorfor 

har vi § 110 for kvinder og opdeling af kønnene? Findes der noget forskning i forskel-

lene med kønnene i forhold til udsatte? Har Institut for Menneskerettigheder under-

søgt ligestilling på boformerne? Hvorfor har Kriminalforsorgen mande- og kvinde-

fængsler (kønsopdelte)? 

Jakob formulerer et oplæg til repræsentantskabsmødets program. 

Årsmødets oplæg tager udgangspunkt i forskning, faglighed og arbejde. 

 14.  Gennemgang og perspektiver på nedsatte grupper ift. ”Nationale retningslinjer for indsatser 

mod hjemløshed”. Vi skal dels følge op på vores bestykning i grupperne og dels drøfte de fag-

lige og politiske linjer, vi lægger ift. SBH i grupperne – Bilag 3a-3b 

Vi er enige, og et entydigt skema med mailadresser på alle indsendes til Christina Han-

sen.  

https://menneskeret.dk/
http://www.kriminalforsorgen.dk/


Når vi sidder i grupperne, kan vi blive udsat for nogle forskellige diskussioner. Hvis 

der opstår et dilemma, smid time out kortet og kontakt bestyrelsen.  Det er helt reelt 

at sige, at lige nu er det ens egen holdning.  

Referaterne fra arbejdsgruppernes møder sendes til alle. 

 15.  Status – ASI (Søren Romar) 

En drøftelse af om vi skal gøre mere for at gøre ASI mere udbredt? Der følges systema-

tisk og formelt op på både antal deltagere og funktionalitet. Kontakt Penille Mau eller 

Dennis Lindhardt for en introduktion af, hvad ASI kan. 

Vi anbefaler, at medarbejderne kan arbejde i pivot teknik, for så kan man udlede me-

get med ASI data. 

Det skal besluttes, om punktet skal med på: 

• ASI møde om formiddagen, hvor Penille deltager? 

• Eftermiddagens netværksmøde (for en introduktion til ASI)? 

 16.  Skal vi have en særlig strategi ift. samarbejdet med Selveje Danmark?  

1. Stormly har valgt at melde sig ud af SBH for at melde sig ind i Selveje Danmark. Er der 

noget, vi skal være opmærksomme på? 

Gitte Kromann kontakter Stormly for at høre, hvad Selveje kan levere, som vi ikke kan 

levere? 

2. ”Selveje Danmark skal anmode om aktindsigt i de budgetskemaer for 2018 og 2017, der 

er fremsendt til godkendelse i forhold til en række § 109 og § 110 tilbud (krisecentre og 

herberger) drevet af kommuner. Det gælder såvel tilbud drevet direkte af kommunen 

som tilbud med driftsoverenskomst med kommunen. Såfremt budgetter ikke er god-

kendt, skal der venligst anmodes om, at dette oplyses.” v/Gitte Kromann 

Det handler om prisgennemsigtighed, og hvorfor taksterne ser ud, som de gør. 

Beslutning 17.  Bestyrelsesmødet den 15. november er flyttet til den 6. november.  

Hvor skal mødet afholdes?  

Mødet afholdes hos St. Dannesbo i Odense. 

 18.  Mødekalender 2019 – Bilag 4 

Bestyrelsesmødet 17. januar 2019 flyttes en uge frem. Dato er ikke afklaret? (Jakob May) 

Den 17. januar bibeholdes. 

Det aftales, at den årlige bestyrelsesmiddag i fremtiden afholdes i august søndag aften 

før bestyrelsesmødet.  

Bestyrelsesmedlemmerne bookes, og mødekalender 2019 opdateres. 

Eventuelt 19.  Oplæg til det nye Udsatteråd på Frederiksberg, der kort fortæller om målgruppe, pladser og 

lidt statistik fra Lindevangen og Lærkehøj v/Søren Romar 

Søren fremviste sit pædagogiske slideshow med tal genereret ud fra indskrivningsske-

maer. 

Punkt fra bestyrelses-

møde den 24.4.2018 

til den 6.11.2018 

20.  • Det konkretiseres, hvilke oplysninger der skal kunne findes på SBHs hjemmeside v/alle.  

Punkt fra bestyrelses-

møde den 20.8.2018 

til den 6.11.2018 

21.  • Folkemødets indholdsmæssige initiativ planlægges af Dennis Lindhardt, Peter Godvin, 

Gitte Kromann, Søren Romar.  

 

• Vi skal undersøge, hvor stor en udgift Folkemødet er. Søren Romar laver et regnskab, 

der fremlægges og drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

Punkter til netværks-

møde den 3. oktober 

22.  • ”For syg til boform, for rask til psykiatrien”. Psykiatrien sender borgere tilbage til en bo-

form, selvom de langt fra er færdigbehandlede. 

 

• Boformernes mulighed for at ansætte borgere i ordningen Socialt Frikort. 

Næste møde er den 6. november 2018 på Forsorgshjemmet St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV 

http://www.filadelfia.dk/centre/stormly

