9. februar 2018

Nyhedsbrev 2-2018
Kære alle sammen.
Dette er en orientering om, at der for tiden er en del opmærksomhed på takststrukturen på forsorgsområdet.
Gadejuristen, der primært arbejder i København, har kastet en del lys på, hvad man især på Københavnske boformer får for pengene. Hun har nogle eksempler, hvor hun finder, at døgntaksten er meget høj i forhold til den ydelse, der leveres. Gadejuristen har været på turné med Lars
Seier fra SAXO Bank, og de kommenterer flittigt på det, de ser. Turnéen, der er lavet i samarbejde med P1, har været bragt på P1 tre søndage i træk.
Ligeledes er der en forstander, der er blevet ringet op af Hus Forbi, der har spurgt til taksten, og
hvad man får den.
På baggrund af udsendelserne har SBH henvendt sig til P1 og kommenteret på den, efter vores
opfattelse, noget unuancerede fremstilling af sagen og spurgt, hvorvidt P1 har tænkt sig at
bringe et mere nuanceret billede af, hvordan takststrukturen er, og hvad man får for pengene.
Vi vil under ingen omstændigheder forhindre nogen i at mene det, de mener, eller forsøge at
forhindre P1 eller anden presse i at bringe det, de mener, der skal bringes. Det hører med til at
leve et samfund med en fri presse. Vi vil selvfølgelig gerne medvirke til, at billedet bliver nuanceret, og at de synspunkter, vi har på sagen, også komme frem. Det hænger også sammen
med, at vi jo ikke bestemmer, hvordan en takst skal regnes ud. Det er besluttet i bekendtgørelse fra Ministeriets side, og vi er, som alle ved, under skarpt tilsyn på den del.
Samlet set viser forskning med alt tydelighed, at det boformernes indsats, der rent faktisk bringer folk ud af hjemløshed, så vi har efter vores opfattelse intet at skjule. Alt både er og skal
være gennemsigtigt, og vi er klar til at tage en hvilken som helst nuanceret diskussion om de
forhold, boformerne har.
Vi har modtaget svar fra DR1, som oplyser, at de mener at have nuanceret, og at de meget
gerne vil have vores forslag til udsendelser. Vi overvejer lige nu, om vi skal genreagere og vil
ligeledes drøfte det på Ledernetværksmøde i marts.
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Som I ved kan en borger nu klage over ikke-optagelse/afvisning, udskrivning og bortvisning.
De af Socialstyrelsens udsendte skabeloner lever efter både SANDs og vores mening ikke op til
behovet for skabeloner, og der kan ret hurtigt opstå divergerende meninger om, hvad saglige
grundlag for beslutninger er. For at få en samlet konsensus for forståelsen og niveauet for saglighed og sagsbehandling, inviterer SAND og SBH os selv til et møde i Socialministeriet, hvor vi
gerne vil drøfte problemstillingen med alle parter.
Som I ved, skal der af ministeriet nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på strukturen på
§ 110, herunder takststruktur og finansiering. Vi har tilkendegivet, at vi mener, at vi er en hel
naturlig del af den arbejdsgruppe, og vi afventer reaktion fra ministeriet.
NB! Vær opmærksomme på, at tilmelding til ledernetværksmøde onsdag den 14. marts er åbnet
via et tilsendt link. Hjem Til Alle Alliancen kommer på besøg, og der er generelt nok at forholde
sig til.
Dagsorden til ledernetværksmødet udkommer den 6. marts 2018.
Vi ses til marts.

På bestyrelsens vegne
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