27. marts 2017

Nyhedsbrev 3-2017

Kære alle sammen.
Repræsentantskabsmødet for 2017 er afviklet, og vi kan konstatere, at det var et rigtigt godt
arrangement. Vi havde den glæde, at der deltog 96 medarbejder-, leder- og arbejdsmiljørepræsentanter, hvilket er meget tilfredsstillende.
Formanden aflagde beretning, og beretningen kan i overskrifter ses på SBHs hjemmeside, ligesom et referat fra repræsentantskabsmødet som helhed kan ses der.
Der blev ligeledes drøftet fremtidig sekretariatsfunktion og medarbejdernetværk på landsplan
og i regionerne. Aktiviteten omkring vores udvikling på de elektroniske medier og især Facebook er stor, hvilket I alle gerne må være meget opmærksomme på.
Der var valg i Region Sjælland og Region Syddanmark. Der var genvalg til lederrepræsentant
John Eriksen og medarbejderrepræsentant Sus Rask fra Region Sjælland og til lederrepræsentant Gitte Kromann og medarbejderrepræsentant Malene Laursen fra Region Syddanmark. Tillykke til de valgte.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Jakob May, Region Midtjylland, som formand,
Sus Rask, Region Sjælland, som næstformand og Søren Romar, Region Hovedstaden, som
kasserer.
SBH er en paraplyorganisation i god gænge. Der er balance i økonomien og mulighed for at
udvikle på den sekretariatsfunktion, vi helt konkret og i mange sammenhænge mangler til fx
afgivelse af høringssvar, håndtering af henvendelser fra samarbejdspartnere, kontakt til Socialstyrelsen i forhold til hele boformsområdet mv. SBH efterspørges i forskellige sammenhænge, og vi svarer så godt som muligt på alle efterspørgsler.
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For at sikre fortsat kvalitet i repræsentantskabsmødet vil vi bede om, at alle laver den elektroniske evaluering. Bestyrelsen tager evalueringen meget alvorligt med henblik på ændringer
og/ eller forbedringer.
Socialstyrelsen orienterede på mødet veloplagt og inddragende om de nye anbefalinger for forebyggelse af vold, trusler om vold og kritiske hændelser, og Marie Østergaard Møller, ProPublic, havde et topkvalificeret og højaktuelt oplæg om, hvordan organisationer møder udefrakommende påvirkninger af den slags, som netop anbefalinger for forebyggelse af vold og trusler om vold udgør.
Anbefalingerne for forebyggelse af vold, trusler om vold og kritiske hændelser forventes at udkomme sidst på foråret 2017, og der er ingen tvivl om, at alle boformer i den sammenhæng
vil få noget at forholde sig til.
SBH er repræsenteret i en styregruppe og en arbejdsgruppe i samarbejdet med Socialstyrelsen om udrulning af ”Housing First” og udredningsmetoder på boformer. Socialstyrelsen vil i
den sammenhæng forsøge at etablere netværk i regionerne. Det vil vi høre mere om.
Repræsentantskabsmødet gav en god og solid bund til vores Årsmøde d. 5-6 oktober 2017,
hvis fokus bliver håndtering af vold og trusler om vold på § 110-boformer med inddragelse af
både praksis og teori.
Godt forår til alle.

På bestyrelsens vegne
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