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Kære alle sammen. 

 

Sommeren er her, sommerferien nærmer sig med raske fjed, og I skal have en opdatering på 

SBHs aktiviteter.  

 

Som I ved, er der blevet talt hjemløse i uge 6. Parallelt med dette har SFI en undersøgelse, 

ligeledes forestået af Lars Benjaminsen, der hedder ”Veje ud af hjemløshed”. SFI har valgt at 

nedsætte en følgegruppe til begge undersøgelser, og SBH er blevet inviteret ind i følgegrup-

pen. Konkret er Søren Romar og undertegnede inviteret. Vi er selvfølgelig rigtige glade for in-

vitationen, og det første møde er den 27. juni.  

 

Som vi drøftede på repræsentantskabsmødet, har vi valgt at deltage i Folkemødet på Born-

holm, hvor Sus Rask, Peter Godvin, Gitte Jacobsen, Søren Romar og undertegnede er repræ-

senteret fra SBH. Vi har kontaktet forskellige organisationer for at gøre opmærksom på, at vi 

er tilstede, og at vi meget gerne vil deltage i de debatter, der er omkring hjemløshed, udsat-

hed mv. Som vi talte om, deltager vi også for at finde ud af, om vi på længere sigt skal være 

mere proaktive evt. i samarbejde med SAND eller andre organisationer, der også kan have en 

interesse i både deltagelse og mere synlighed på Folkemødet.  

 

SBH sidder fortsat i den styregruppe, Socialstyrelsen har nedsat ift. udrulning af ”Housing 

First” og de metoder herunder udredning af planarbejde, der kan understøtte ”Housing First”. 

Socialstyrelsen afholder i den sammenhæng også en række regionale netværksmøder.  

 

Arbejdet med udarbejdelse af ”Nationale retningslinjer for håndtering af vold og trusler om 

vold på boformer” er blevet udsat, og næste møde i følgegruppen ligger først efter sommerfe-

rien. Fra bestyrelsens side er vi fortsat meget opmærksomme på konsekvenserne, og årsmø-

det planlægges ud fra temaet ”Håndtering af vold og trusler om vold på boformer” i et medar-

bejder-/brugerperspektiv. Planlægningen af årsmødet er dermed godt i gang, og vi satser me-

get på, at det færdige program er klar ultimo juni måned.  
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SBH har også været inviteret til møde om social frikort, der er en mulighed for udsatte for at 

tjene penge uden konsekvenser for andre ydelser og skat, i samarbejde med Beskæftigelses-

ministeriet, Finansministeriet samt Skatteministeriet. 

 

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har på vegne af Karen Klint (S) stillet et 

spørgsmål til ministeren om bl.a. vilkår for ophold på en § 110-boform. Der er givet et svar, vi 

drøfter på kommende ledernetværksmøde. Svaret vedlægges dette nyhedsbrev. 

 

Vi har endnu ikke modtaget svar på vores spørgsmål til ministeren om, hvilken formel status 

et § 110 værelse har. 

 

Rent organisatorisk kan vi konstatere, at der fortsat etableres § 110 boformer. Vi søger selv-

følgelig kontakt med dem, når de etableres, og uanset om boformen melder sig ind i SBH eller 

ej, har vi en god kontakt til dem, der åbner. De er under alle omstændigheder samarbejds-

partnere, når nu vi er landsdækkende. 

 

De elektroniske platforme giver nye muligheder. Noget af det vi godt kunne tænke os at dis-

kutere og som vi gerne vil i gang med, er, hvorvidt vi på en relevant elektronisk platform via 

en enkelt og entydig manøvre kan etablere en udveksling af oplysninger om ledige pladser re-

gionalt såvel som på landsplan.  

 

Vi har, som vi også har drøftet, givet fuld adgang til vores SBH facebookgruppe, så der ikke 

ligger opslagsbegrænsninger her, og indtil videre har det ikke givet problemer. Hvis det skulle 

give udfordringer, vil vi selvfølgelig forholde os til det, men vores holdning er jo så meget 

åbenhed som mulig, hvorfor vi lige nu fortsætter åbenheden.  

 

Det var alt i denne omgang, tilbage står kun at ønske alle en god sommer og en afslappende 

sommerferie. 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Jakob May 

Formand 

mailto:jmay@aarhus.dk

