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Nyhedsbrev 1-2017 

 

 

 

Kære alle sammen. 

 

Jeg håber, at I har haft en god jul, et godt nytår og er godt på vej ind i det nye år. 

 

I 2016 var et af temaerne for SBH ”Magt i organisationer”.  

 

Vi afholdte på den baggrund et repræsentantskabsmøde, hvor magtforholdet i organisationen 

mellem medarbejdere og ledelse blev belyst.  

Årsmøde 2016 handlede om magtforholdet mellem brugere og medarbejdere og blev belyst 

både teoretisk og med praktiske eksempler.  

Fælles for begge arrangementer var, at de har fået vældig god feedback både på form og ind-

hold. Og det er jo det vigtige: At det, vi arrangerer, giver god mening for medarbejdere og le-

delse i forsorgsfeltet. 

 

I 2016 blev SBH også inviteret af Socialstyrelsen ind i samarbejdet om udrulningen af Housing 

First-strategi i en række kommuner. En række boformer er siden blevet inviteret direkte ind i 

arbejdet, hvilket vi i al beskedenhed ser som en del af resultatet af SBHs samarbejde med So-

cialstyrelsen. 

Vi havde flere møder med socialminister Karen Ellemann, herunder et møde om vold og trus-

ler om vold på boformer, hvor vi sammen med Bo Mollerup, direktør i Socialt Lederforum, 

havde en hel halv time med ministeren. Det er ret ualmindeligt. 

 

Socialt Lederforum og Bo Mollerup kan være en god samarbejdspartner for SBH i det fremad-

rettede arbejde, og der er derfor arrangeret møde med Bo her i januar. 

 

SBH blev af Socialstyrelsen på flere niveauer inviteret ind i arbejdet om udarbejdelsen af for-

retningslinjer for håndtering af vold og trusler om vold på boformer og forsorgshjem. 
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Vi afholdte sammen med SAND en velbesøgt politisk konference på Islands Brygge. Temaet 

var fattigdom, og lidt af kritikken var, at der ikke var strækkelig fokus på hjemløshed i den 

sammenhæng.  

 

Antallet af medlemmer fra 2015 til 2016 har været nogenlunde konstant, og det kan tydeligt 

ses og høres, at der en del samtaler på kryds og tværs blandt boformerne, hvilket i sig selv er 

et af formålene med SBH. 

Vi kan også se, at der sker flere valg af medarbejderrepræsentanter på boformerne, hvilket vi 

selvfølgelig er rigtigt glade for. 

I 2016 har vi også fået iværksat en analyse af mulighederne for at udvikle sekretariatet even-

tuelt med ekstern økonomisk støtte. Perspektivet er, at vi som SBH kan samle og løse opga-

ver, der ift. hjemløshed og forsorgsfeltet ikke løses andre steder. 

Analysen er ikke er tilendebragt endnu, og I kommer selvfølgelig til at høre mere om resulta-

tet på repræsentantskabsmødet.  

 

Det er i 2017 idéen, at repræsentantskabsmødet og årsmødet kommer til at dreje sig om ind-

holdet af retningslinjerne for håndtering af vold og trusler om vold og omsætning og imple-

mentering af retningslinjerne i forsorgsfeltet, der jo, som alle ved, er karakteriseret af optag i 

døren og ikke i visitation. Der er ikke tvivl om, det er en stor og ambitiøs sag. 

 

Det er i samarbejde med SAND besluttet, at den politiske konference, der i en årrække har 

været sidst i august, ikke afholdes i 2017. Overvejelsen er i stedet at undersøge, hvilke mere 

fokuserede konferencer, fx forskningskonferencer, der kunne være ift. hjemløshed. 

Det er meget vigtigt at fremhæve, at dette sker i fuld overensstemmelse med SAND, og at vi 

oplever samarbejdet med SAND som fornuftigt, godt og smidigt både lokalt og generelt. Vi har 

derfor også i 2017 fælles bestyrelsesmøde med SAND. 

 

Der afholdes fortsat dialogmøder med Socialstyrelsen, hvilket vi finder både værdifuldt og gi-

vende for begge parter. Til disse dialogmøder deltager også KL og SAND samt evt. andre ad 

hoc interessenter. 

 

Et væsentligt opmærksomhedspunkt, der er arbejdet med i nogle år, er opkrævning af logi på 

boformerne. Der er lovændringer på vej, og SBH følger selvfølgelig med i de konsekvenser og 

den omsætning, ændringerne får i det praktiske arbejde, ligesom vi fortsat foreslår ministeren 

at arbejde med et fælles beregningsgrundlag for rådighedsbeløb. 
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2017 bliver endnu et spændende år for SBH, og bestyrelsen glæder sig rigtigt meget til at 

komme i gang med arbejdet! 

 

Godt nytår til jer alle! 

 

Pva. Bestyrelsen 

 

 

Jakob May 

Formand 
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Datoer for 2017 
 

SBH Bestyrelsesmøder 
 

 

 19. januar  Bestyrelsesmøde, Herberget i Odense 

 

 27. april  Bestyrelsesmøde, (?) 

 

 21. august  Bestyrelsesmøde, København 

 

 14. november  Bestyrelsesmøde, (Fyn?) 

 

Repræsentantskabsmøde 
 

 16.–17. marts  Munkebjerg i Vejle 

 

 

 

Årsmøde 
 

 5.-6. oktober  Årsmøde, Nyborg Strand 

 

 

Ledernetværksmøder 
 

 15. marts   Munkebjerg, Vejle. 

 

 4.-5. oktober  Nyborg Strand, Nyborg. 

 

 7.-8. december  Hovedstadsområdet. 
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