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Nyhedsbrev 5-2018 
 

 

 

Kære alle sammen. 

 

 

 

Folkemøde 2018 

Med sommeren står også Folkemødet på Bornholm for døren, og vi har indgået et samarbejde 

med SAND, hvor vi skal deltage i deres opsætning omkring temaet: ”Fordomme og viden om 

hjemløshed” 

 

Det er lidt en kontroversiel kant, SAND har stillet op. Vi har leveret en række fordomme om § 

110 boformer, og vi forventer selvfølgelig både et godt samarbejde og en god drøftelse med fol-

kemødedeltagerne i almindelighed om, hvad forsorgsområdet og § 110 boformer er for nogle 

størrelser. 

 

Derudover indgår vi i en række aftaler med direkte samarbejdspartnere. Vi forsøger at lave afta-

ler med politikere, men det er en anelse svært på nuværende tidspunkt. Vi vil selvfølgelig del-

tage i så mange relevante debatarrangementer som overhovedet muligt og gøre os gældende 

fra forskellige vinkler. Endelig afholder vi også et bestyrelsesmøde.  

 

Årsmøde 2018 

Årsmødet 2018 den 4.-5. oktober er på plads. Det betyder, at programmet udkommer fredag 

den 7. juni og i den forbindelse åbnes der også for tilmelding. 

 

Vi mener, at vi har fået skruet et rigtigt godt program sammen med udgangspunkt i det, vi drøf-

tede på repræsentantskabsmødet, nemlig fokus på brugere, faglighed og samarbejde. Det er 

lykkes os at få engageret nogle af landets førende kapaciteter på de områder, hvor vi gerne vil 

have noget sagt, hvilket vi selvfølgelig er meget tilfredse med. Vi er naturligvis også spændte på 

deltagerantallet, da det jo de seneste år har været støt stigende, og uanset hvor mange der 

kommer, glæder vi os til at se alle. 
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Siden sidst 

I forhold til nogle af de initiativer, der blev formuleret i satspuljeforliget, følger vi selvfølgelig lø-

bende op på, hvad der sker, hvilke arbejdsgrupper der nedsættes, og hvordan vi kan deltage. 

Der er dog ingen tvivl om, at vi fortsat er på ”lystavlen”. 

 

Søren Romar deltog i et møde omkring evaluering af tilsynsreformen, og dette møde følges op af 

et møde med ministeren i juni, hvor Dennis Lindhardt deltager. Der er selvfølgelig også andre 

tilstede, men vi gør os klart inden da, hvilken position vi skal indtage. 

 

Vi har ligeledes for nyligt været inviteret til et møde om koordination af specialiserede indsatser 

på landsplan i Styrelsen. Erik Søndergaard og jeg deltog i dette møde, og Sus Rask deltog i det 

opfølgende møde, der handlede om høring. 

Den proces, der altså handler om at analysere, hvorvidt de rigtige tilbud er tilstede på landsplan 

for socialt udsatte og mindre grupper er afsluttet med et spørgeskema, som vi har besvaret. Det 

er første gang vi er inviteret i den proces, hvilket selvfølgelig er meget positivt.  

 

Sus Rask deltog i indvielsen af Hus Forbi’ flotte nye lokaler, som virkelig er et besøg værd, hvis 

man skulle komme på de kanter. 

 

Vi har skrevet til vores minister og foreslået en videnskabelig undersøgelse af vold og trusler om 

vold på § 110 området, fra borger mod medarbejder, i lighed med den, der er lavet for lærere, 

og vi har indtil videre kontaktet DS og SL for støtte til sådan en undersøgelse. DS har meldt po-

sitivt tilbage. Vi følger op med debatindlæg i fagbladene. 

 

Vi har i de seneste år haft et rigtigt godt samarbejde med departementet og ”vores” kontor Ud-

satte Voksne og Civilsamfund. Det har vi selvfølgelig været rigtigt glade for. Nu er der imidlertid 

udskiftning på stort set alle poster, og vi vil derfor dels takke for samarbejdet, ønske god vind til 

især Jeppe Villumsen, og dernæst sikre et godt, fortsat samarbejde med kontoret. 

 

Ellers er det daglig drift som sædvanlig. Der er sket lidt udskiftning på lederstillinger rundt om-

kring, som vi prøver at følge med i, og vi følger op på, at boformerne er orienteret om medlem-

skabet og får indsigt i, hvad vi deltager i fra SBHs side. 

 

Med disse ord ønsker vi en god sommer til alle. Vi annoncerer på alle vores platforme, når til-

meldingen til årsmødet er klar. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Jakob May 
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