Referat, Bestyrelsesmøde d. 29.01.21
1. Dagsorden godkendt
2. Sidste referat er godkendt
3. Jette valgt som referent
4. Runde siden sidst, inklusive referat fra de møder ledergruppen i bestyrelsen har holdt.
Medarbejdergruppen har mødtes online. Der er tre der er helt nye i bestyrelsen. Medlemmerne
har ikke haft så meget at gøre med bruddet i SBH. Man set frem til at kunne byde ind, på både
det praktiske og faglige plan.
Ledergruppen har haft forskellige opgaver. Der sker meget der har betydning for §110 fremtid,
flere af bestyrelsens har været på teams, med forskellige folk fra både departement og
styrelse.
Det er vigtigt, at vi finder ud af, hvordan medarbejderne skal repræsenteres i det nye SBH,
når vi har fundet en ny struktur som sandsynligvis vil blive anderledes end repræsentation
med regionsopdelingen.
Medarbejderrepræsentanterne er i dialog med vedtægtsgruppen angående samme tema.
I SBH-regi på ledersiden. Vi har holdt ledernetværksmøde på teams med omkring 35
deltagere. Mødet omhandlede, hvordan vi ser SBH i fremtiden. Der viser sig en stor
entusiasme på ledersiden. Det der er tydeligste udkomme, var at der blev nedsat en gruppe
der arbejder med at opsætte nye vedtægter.
På landsplan er der meget aktivitet omkring §110. Der er arbejdes med en ny lov i forhold til
110. Der blev udfærdigede et høringssvar fra SBH. Der blev lagt op til en del principielle
ændringer i forhold til, efterforsorg, ydelser og målgruppeafklaring, og Housing First som
metode. Det var et startskud til alt det der rører på sig.
Yderligere er ”Hjem til alle” initiativtager til møder vedr. herbergernes rolle fremadrettet, hvor
2 fra SBHs bestyrelse deltager.
Kommunernes Landsforening (KL) reagerer på at det stigende antal §110 pladser, hvor stat og
kommune betaler taksten, men ikke har indflydelse på optaget.
Det oplyses, at det umiddelbart ikke en spareøvelse, men mere en omlægning af midlerne.
Man ønsker hurtigt flow på forsorgstilbud / herberger så borgerens kommer i boliger.
I KRAKA rapporten tales der om at ændre fra ca. 2000 til ca. 1000 pladser på landsplan. Fra
SBH ønsker vi, at den faglighed der er på forsorgstilbuddene kan benyttes som medarbejdere i
bostøtte / SKP, eller hvordan det benævnes, så fagligheden ikke mistes.
NGO´erne er i et samlet netværk og taler også med ind i denne her virkelighed.
Der er kommet nye retningslinjer for arbejdet på § 110 i december. Her er link
Nationale retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed (sim.dk)

Strategisk fremadrettet skal vi huske at det fremadrettet ikke skal være en
trepartsforhandling, men en firpartsforhandling, så SBH også kan blive hørt. Regering KL og
civilorganisationerne + SBH, så får vi også en stemme!
Yderligere arbejdes der med en henvendelsesstatistik, på §110 området. Vi ved ikke mere om
det nu, men det kan blive et tema.
5.

Nye vedtægter for SBH:
• Status på arbejdsgruppen som er blevet nedsat
• Bestyrelsens holdninger til vedtægterne – herunder formål og valg til bestyrelse
• Medarbejderrepræsentanternes rolle i dette arbejde
Der er nedsat en gruppe blandt lederne der arbejder med at udforme nye vedtægter
Medarbejderrepræsentanter er inviteret ind i gruppen. Ledermedlemmerne er: Vivi Ravnskjær
Terp (Kirkens Korshær Sønderborg), Henrik Edward Verner Vest (Dalhoffsminde), Jakob
Dirksen (Sønderskovhjemmet), Camilla Grothe Stahl (Novavi) – Peter Lavdal (Blå Kors Hobro)
medarbejderrepræsentant fra bestyrelsen kan også deltage.
De nye vedtægter skal vedtages på repræsentantskabsmødet, som afholdes d. 20.05.21.
Ifølge de nuværende vedtægter skal de udsendes 1 måned inden, altså senest d. 20.04.21.
Vi indkalder til ledernetværksmøde i marts måned, så vi kan nå at præsentere
vedtægtsgruppens forslag for SBHs medlemmer og få tilbagemeldinger herfra.
Der er aftalt med en jurist, at vedtægterne kan gennemgås inden de præsenteres på
repræsentantskabsmødet.
6. SBH sekretariat
På mødet deltog Karin Rye Riddermann fra Dit Sekretariat, der har mulighed for at etablere
sekretariatsbistand for SBH.
Det ville være formålstjenligt, at kunne overdrage SBH til den nye bestyrelse der vælges i maj
måned, med en administrativ opsætning, der kører. Der forhandles en aftale på plads.
7. Repræsentantskabsmøde d. 20.05.21
Planlægning af dette møde: Det vides endnu ikke om det kan blive fysisk eller onlinemøde
Det vigtigste er, at vi får godkendt de nye vedtægter og nedsat en ny bestyrelse.
8. Planlægning af datoer for kommende bestyrelsesmøder.
Næste bestyrelsesmøde er d. 26.02.21.
Tak for et godt møde

