29. november 2018

Referat fra Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 6. november 2018 kl. 10.00 – 15.00
St. Dannesbo, Odense
Mødedeltagere

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

Afbud
Referent

Medarbejderrepræsentanter:
Peter Godvin, Region Hovedstaden
Dennis Russi, Region Nordjylland
Sus Rask, Region Sjælland
Malene Lauersen, Region Syddanmark
Anders Nørgaard, Region Midtjylland

Joan Frislev

Dagsorden

Orientering

1.

Godkendelse og opfølgning på seneste referat
Ingen bemærkninger

2.

Regionsrunde: Medlemmer og eventuelle initiativer, herunder medarbejderrepræsentanter
på boformerne
Region Sjælland
Pt. ingen kontakt med medarbejderrepræsentanterne på nær Sønderskovhjemmet.
Regionsmødet den 20. september blev aflyst på grund af manglende tilslutning.
Der er et samarbejde i rammeaftaleregi med en stående arbejdsgruppe (bl.a. Næstved,
Slagelse, Roskilde), der arbejder på at stille løsningsforslag til for få § 110 pladser.
SBH følger initiativet, og Erik Søndergaard sender Jakob May status, korrespondance
og rapport.
Region Hovedstaden
Pt. ingen kontakt med medarbejderrepræsentanterne.
Flere boformer i Københavns kommune er gået selvstændigt og arbejder uden driftsoverenskomst.
Københavns Kommune laver fælles visitation omkring ungepladser.
Vi har aldrig beskæftiget os med rammeaftale, men har modtaget en mail om opholdslængderne i 2016-2018 fordelt pr. år og antal dage fra Region Hovedstaden.
Dette er tal, vi ikke får oplyst via boformstatistikken.
Nordjylland
Regionsmøde blev afholdt den 6. september med deltagere fra alle seks boformer. Den
efterfølgende feedback var meget givtig, og der var enighed om at afholde et årligt
møde. Dennis Russi har sendt et referat til bestyrelsen.
Støtteorganisation for Hjemløse og Social Udsatte er etableret pr. 1.10.2018.
Botilbuddet Tigó er lukket ned.

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 Syddanmark
Der er ikke meget kontakt med lederrepræsentanterne mellem møderne, hvilket vi
måske skal tage som et tegn på, at det går godt. Er der brug for os, skal de nok sige til.
Generelt god opbakning forud for regionsmødet, desværre meldte mange fra, hvorfor
mødet blev aflyst. Ny dato er fastsat i januar 2019, og den første invitation er udsendt.
Der opfordres til, at man prioriterer at deltage, når man har tilmeldt sig.
St. Dannesbo har ingen forstander, men tre afdelingsledere, som refererer til Odense
Kommune.
Vi har fået en henvendelse fra lederen af det nye veteranhjem i Odense (opstart i december) med seks § 110 pladser til dokumenterede veteraner.
Region Midtjylland
Det er mest personlige kontakter på baggrund af konkrete ting.
Potentialehotellet og Fastershus skal fortsat besøges.
Generelt for regionerne
Vi kan konstatere, at aktivitetsniveauet er forskellige fra region til region
For alle regioner gælder, at det opleves, at der mangler pladser/boliger. Der er enighed om, at det vil være værdifuldt med optællinger, så antallet af manglende pladser/boliger baseres på fakta.
3.

Økonomi (Søren Romar)
Omsætning 1,235 mio. kr., omkostninger 608.000 kr. herunder 454.000 kr. til betaling
af Hotel Nyborg Strand (Årsmødet).
Sekretariatsbetaling skal adskilles i hhv. ASI og SBH-sekretariat.
Der er 300.000 kr. i kassebeholdning.
Det aftales, at der indhentes tilbud på forsikring mod hacking af vores konto.

4.

Møde med VIVE om undersøgelse af vold og trusler om vold. Kort status. (Jakob May)
Søren Romar og Jakob May mødtes i sidste uge med Lars Benjaminsen, VIVE med det
formål at designe og udrulle en professionel og systematisk undersøgelse af niveauet
for vold og trusler om vold rettet mod § 110 medarbejdere. Det blev aftalt, at et antal
boformer udvælges, så undersøgelsen er dækkende og repræsentativ for området.
Lars Benjaminsen kommer med et tilbud på en råskitse, og undersøgelsen forventes
udrullet i efteråret 2019.
Budgettet er 0,5 mio. kr. (svarende til 420 timer i VIVE), og foruden SBHs bidrag søger
vi medfinansiering hos 4-5 interesserede. DS og SL har allerede tilkendegivet positivt.
Satspuljemidler er en mulighed.
Bestyrelsen kommenterede følgende:
•
Der er mange ”nærvedsoplevelser”, som kunne gøres skarpere.
•
Vi har mange funktioner, så det skal afgrænses, hvad undersøgelsen skal indeholde.
•
Vi skal uddanne de medvirkende boformer i at bruge begreberne korrekt og inden for straffeloven (Heri ligger også en betydelig ledelseskraft).
•
Hvem skal indberette, når noget er sket? Vi skal se på praksis.
•
Der er forskellige forståelse af vold og trusler om vold.
Jakob May laver et opsamlende notat med forslag til arbejdsgang, som fremlægges på
repræsentantskabsmøde 2019. Finansieringsmodellen fremlægges ligeledes. Forslaget skal tiltrædes, og de boformer, der kommitter sig, skal deltage.
ASI (Landsdata og brug af landsdata)
Lars Benjaminsen, VIVE er meget interesseret i ASI materialet og anbefaler, at vi peger
på et analysebehov fx målgrupper ift. anbefalinger? Hvem er det, vi optager ift. hvem
der henvender sig? Passer vores tilbud til dem, vi optager? Forskningsrådet kræver, at
hvis de skal yde støtte, skal data sættes i forhold til hinanden.
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

18 boformer er tilmeldt ASI. Det vurderes, at der er boformer, der ikke tjekker ind,
fordi det er stort arbejde at implementere ASI til trods for den viden og støtte disse
data kan bidrage med i det pædagogiske arbejde.
ASI håndbog udvikles fx som Pixi udgave (let håndterbar)
ASI Præsentation – overvej, hvad I ikke skal mere!
ASI som punkt på næste ledernetværksmøde.
5.

Kostbetaling status
Søren Romar oplyser, at der ikke er nyt siden sidst. Det ankendes, at det er svært at
komme med en vejledning, der passer til alle, og måske skyldes forsinkelsen, at der er
en problemstilling, Ministeriet ikke kan løse? Det aftales, at Søren Romar og Jakob
May kontakter Ministeriet for at undersøge sagen og evt. tilbyder SBHs hjælp.
Opkrævningspraksis afgøres af Ankestyrelsen.
Der udsendes en Survey Monkey for at få et generelt overblik samt undersøge praksis
omkring, hvad priserne dækker over. Dette kan evt. ske i samarbejdet med ministeriet.

Drøftelse

6.

Opfølgning og evaluering af årsmødet 2018 – Bilag 1a, 1b og 1c. V/alle
Erfaringsudveksling er en af kernefordelene, og da deltagerne gerne vil netværke, skal
der være en tydelig forventningsafstemning. Med udgangspunkt i evalueringen er der
følgende bemærkninger/forslag:
•
Lokalerne skal passe til indholdet.
•
Styring hele vejen igennem.
•
Oplægsholdernes får den præmis, at flere diskussionsrunder skal indgå i oplægget.
•
Opfordre deltagerne til at sidde mere mikset.
•
Deltagerne får strategiske pladser (bordkort?)
•
Længere pauser – heri opgaver til diskussion indlagt.
•
Deltagerne fordeles efter, hvilke opgaver de ønsker at diskutere i pauserne
•
Fredag forlænges mødet og afsluttes med en sandwich to go.
•
Speakers Corner er godt modtaget – kan sagtens gentages.
•
Vi skal konstant arbejde med at øge kvaliteten.
Konklusion: Den samlede evaluering kombineret med at vi var så mange, er flot.

7.

Kommissorium for arbejdsgruppe og følgegruppe vedr. styrkende rammer for midlertidige
boformer – Bilag 2a og 2b. (Søren Romar og Jakob May)
Status og perspektiver:
”Boliger” ”Organisering og samarbejde” – Der er ikke indkaldt til møde endnu.
”Forebyggelse” ”Lovgivning” - Tynd mødedeltagelse. Regelsættet blev gennemgået minutiøst.
Jakob May har ikke modtaget et referat. (Notat er udsendt senere i forbindelse med
Rammevilkårsgruppen).
”Målgruppe” SAND, RG60, Københavns Kommune. Peter Godvin har udsendt mødereferat. Underbyggende cases sendes til Peter Godvin, som opsamler og videresender.
Deadline for aflevering 16.11.2019.
”Indsatser” – Der er ikke afholdt møde endnu. Dog er der enighed om, at der skal sættes ind med forebyggelse i overgangene.
Tilbagemelding og eventuelle opgaver fra øvrige nedsatte arbejdsgrupper. v/Alle.
Konsensus mellem de forskellige aktører i følgegrupperne:
•
Hjem til alle projekt uden for KFUM, Kirkens Korshær, Blå Kors - ingen uenighed i
følgegruppen.
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

•

Jakob May og Søren Romar deltager i møde om rammevilkår den 9.11.2019, hvor
arbejdsgruppen og følgegruppen arbejder sammen.
•
Der er aftalt møde med DF, for at tale om Udsatte (Der var skrevet til alle partier,
kun DF viste interesse!)
•
Selveje DK – Der er aftalt et frokostmøde, hvor vi vil diskutere vores områder faglighed, forskning og uddannelse.
Generelt holder vi løbende hinanden ajour, så vi ved, hvad der foregår. Hvis vi synes,
det bliver for løst, må det bringes med ind i følgegruppen.
8.

Fælles konsensus ved udeblivelse og lign. – Bilag 3 (Jakob May)
Vejledende standard for en fælles forståelse og dermed en fælles praksis.
Punkt 6 slettes (samme som punkt 1)
Tiltrædes.

Punkt fra best. møde
den 24.4.2018

9.

Og nu til en gammel traver! Konkretisering af hvilke oplysninger der skal kunne findes på
SBHs hjemmeside? Vi har før arbejdet systematisk med punktet. Men kræver det, at vi har
professionelle hjemmesidefolk, der kan sige noget begavet om, hvad der er klogt/
ikke klogt at have på en hjemmeside? v/Alle
Kredsens behov skal afdækkes.
Der mangler et samlet overblik over boformer i DK (kan ses hos SAND!). Bestyrelsen
er enige om at hyre en fagperson til at designe og opsætte en professionel hjemmeside.
Punkt på næste bestyrelsesmøde.

Opfølgning fra bestyrelsesmøde
20.8.2018

10.

Vi skal undersøge, hvor stor en udgift Folkemødet 2018 er. Søren Romar laver et regnskab,
der fremlægges og drøftes. – Bilag 4.
Camping og færge kr. 9.704, diæter kr. 12.400 og transport kr. 6.377 I alt kr. 28.481.
(Det bemærkes, at kørsel i boformens bil afregnes efter samme takst som privat bil)
Bestyrelsen kan stå inde for økonomien og godkender regnskabet.

11.

Folkemødets indholdsmæssige initiativ planlægges af Dennis Lindhardt, Peter Godvin, Gitte
Kromann, Søren Romar (Kick-off Folkemødet 2019) Indhold og praktik.
Gitte oplyser, at der er kontakt til:
•
Rene fra SAND.
•
OMBOLD (Thomas Hye-Knudsen)
•
HUSVILD (Isabella ?)
Søren Romar oplyser, at er kontakt til:
•
Selveje Danmark, der får eget telt. Medlemmer har mulighed for at byde ind på et
arrangement via en platform (1 time ca. 15.000 kr.)
•
Lars ? fra Politiet - hvis vi har noget konkret.
•
PKA Pensionskasse arbejdes der videre med.
•
SL – intet konkret. JM og evt. uddannelse.
•
Rådet – intet konkret
•
SAND – intet konkret
Dennis Lindhardt peger på, at der kan ligge en lille strategi i at få vores problemstillinger hostet af andre fx en uddannelsesdiskussion med SL.
Blå Kors Danmark vil gerne i dialog for at tale om fx målgrupper.
”Pop-up-events” er punkt næste bestyrelsesmøde.

12.

Personlige oplysninger og persondataforordningen (GDPR) Bilag 5. (Jakob May)
Ikke behandlet.

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

13.

Udgivelse af bøger - Bilag 6, 6a og 6b (Jakob May)
Bjarne Frøslee Ibsen har i samarbejde med SBH skrevet en bog om Mental parathed og
sikker adfærd. Det aftales, at der fra SBHs side gives en forhåndstilkendegivelse på at
aftage et antal bøger (100 stk.) med det forbehold, at bøgerne har det indhold, der lægges op til.

14.

Retningslinje for håndtering af lukning af tilbud.
Med udgangspunkt i en sag fra Nordjylland spørger SAND, om vi vil støtte, at der arbejdes
med en slags procedure, der tages i brug, hvis fx Tilsynet lukker et sted akut. (Jakob May)
Det undersøges, om Tilsynet har vejledning/procedure for brugerne, når noget lukker
med øjeblikkelig virkning. Sekretariatet.

15.

Forslag til anderledes organisering af bestyrelsesarbejdet i SBH – Bilag 7 (Dennis Lindhardt).
Herunder drøftelse af den fremtidige bestyrelses størrelse/opdeling/sammensætning (evt.
nedlægger regionsopdeling?) v/Alle.
Det er bestyrelsens holdning, at repræsentationskraften skal bibeholdes. Regionsopdelingen bibeholdes.
Vi arbejder videre med Dennis Lindhardts oplæg, og det aftales, at vi skal se på vores
opgavefordeling på et bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.

16.

Har SBH den rette struktur ift. bestyrelsens aktivitetsniveau og mulighed for de rette bestyrelsesmedlemmer? (Sus Rask)
Se punkt 15.

17.

Repræsentantskabs- og årsmøde 2019 – forberedelse - Bilag 8 (Jakob May)
Repræsentantskabsmøde – Identitet for § 110 og faglighed. (færdigplanlagt inden udgangen af december)
Vi skal tale om identitet. Hvad er det for en identitet, vi er på vej til at få, og kan vi blive
ved med at definere os som et omsorgstilbud? Hvad skal vi uddanne os til? Følgende
kompetenceudviklingsprogrammer blev nævnt:
•
Recovery
•
Kommunikation
•
Samarbejde og procesfacilitator
•
Tværfaglighed (fagligt kunne lidt af hvert)
•
Specialisering og generalisering på oplægssiden
•
Certificeret motivationsarbejde – hjælp til at få fokus på kerneopgaven
•
Forsorgsfaglighed = Håndtering af dilemmaer.
Som udgangspunkt et fælles oplæg efter frokost, hvorefter vi går i grupper for at tale
om identitet. Der er enighed om at fastholde strukturen. Jakob kommer med et programudkast.
Malene Lauersen orienterede om, at hun ikke modtager genvalg.
Det blev generelt aftalt, at et fratrædende bestyrelsesmedlem afvikler sine opgaver
under repræsentantskabsmødet, dvs. endelig udtrædelse sker, når repræsentantskabsmødet er afviklet.
Der blev opfordret til kort at beskrive, hvad det vil sige at være medarbejderrepræsentant i en bestyrelse.

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

Årsmøde – Fremtidens medarbejder og leder
Hvad skal vi møde borgeren med? Hvordan laver man uddannelse? Hvilken vej skal
man i de forskellige systemer (indhold og finansiering)?
Perspektiver på uddannelse med inddragelse af medarbejdere ved interesseopdelte
workshops.
Efteruddannelse - Hvilken faglighed er nødvendig, for at kunne udføre det arbejde,
som § 110 bevæger sig mod? Vi skal synliggøre, hvilke muligheder vi selv har, og hvad
det er vigtigt, at vi kan. Samtidig skal vi undersøge, hvilke aktører der udbyder aktuelle uddannelser, der kan have værdi for os.
Der er enighed om at fastholde strukturen. Jakob kommer med et programudkast.
Identitet – hvilke forståelser skaber en identitet? Hvis basismedarbejderen skal se sådan her ud, hvordan skal lederen så se ud? Punkt på ledernetværksmødet.

Punkter til næste
bestyrelsesmøde

18.

Bostøtter og Hus Forbi. (Sus Rask)
HUS Forbi vil gerne komme på repræsentantskabsmøde for at fortælle om at være distributør – Jakob tager kontakt til Rasmus Kristensen.

19.

SBH hjemmeside
Bestyrelsen er enige om at hyre en fagperson til at designe og opsætte en professionel
hjemmeside.
Folkemøde
Pop-up-events”.

Punkt til bestyrelsesmøde efter
rep.møde

20.

Organisering af bestyrelsesarbejdet.
Vi skal se på vores opgavefordeling.

Punkter til næste
ledernetværksmøde

21.

ASI
Identitet - Hvilke forståelser skaber en identitet? Hvis basismedarbejderen skal se sådan her ud, hvordan skal lederen så se ud?

Punkter til repræsentantskabsmøde

22.

Undersøgelse af vold og trusler om vold
Jakob May og Lars Benjaminsen laver et opsamlende notat med forslag til design, som
fremlægges på repræsentantskabsmøde 2019. Finansieringsmodellen fremlægges ligeledes. Forslaget skal tiltrædes, og de boformer, der kommitter sig, skal 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

