Fælles SAND møde d. 23.9.14
Deltagere: Tommy, Tre Ege; Scott, Århus; Christina, Århus; Anne Sofie, Højlykke; Cecilie, Højlykke;
Lea, Højlykke; Erik, Sønderjylland; Martin, Sønderjylland; Rani, Roskilde; Isabelle, Fyn; Johnna,
Sydvestjylland; Pia, Fyn; Ehsan, Solvang; Kaffa, Århus; Jane, Århus; Simon, Dalhoffsminde; Ole
Svendsen, Hovedstaden; Henrik P, Nordsjælland; Ole Kruuse, Sydvestjylland; Janni, Roskilde; Carsten,
Roskilde; Rie, Hovedstaden; Birthe, Socialstyrelsen (gæst); René Køhn, Nordvestsjælland; Steen,
Hovedstaden; Kurt, Storstrøm; Kenneth, Hovedstaden; Lotte, Fyn; Leif, Vestjylland; Ask, sekretariatet.
1. Præsentation af mødedeltagere
Ask Svejstrup fra SAND sekretariat byder velkommen og præsenter sig selv. Efterfølgende fortæller
deltagerne, hvad de hedder og hvor de kommer fra.
2.

TEMA: Indsatsen på hjemløseområdet, Rigsrevisionen v. Henrik Berg Hent deres rapport
her: http://www.rigsrevisionen.dk/publikationer/2014/222013/
Henrik kommer fra Rigsrevisionen. Den ser kritisk på stat og kommuners brug af midler, og om de
lever op til de krav man stiller til brugen af pengene. De har valgt at tage fat på hjemløseområdet,
fordi hjemløshed bare er steget og steget. Der vil være en gevinst ved at få folk ud af hjemløshed,
økonomisk og menneskeligt.
De indledte deres undersøgelse af området med at holde en masse møder med folk, der arbejder
på området: SAND, Hus forbi osv.
De har talt med kommunerne: Århus, Aalborg, København, Esbjerg og Hvidovre. De har talt med 10
borgere fra hver kommune.
De har set på om kommunerne giver en helhedsorienteret og sammenhængende indsats til
hjemløse. De har set på om Boligministeriet har lavet rammerne for at der kan laves tilstrækkeligt
med boliger. Og de har set på Socialministeriets indsats.
Overordnet kan man sige at myndighedernes indsats overfor hjemløse ikke har været
tilfredsstillende. Kommunerne har ikke lavet handleplaner, der er for få pladser på boformerne, for
lange ophold, og der er ikke boliger der dækker hjemløses behov.
Socialministeriet har kendt problemerne igennem længere tid. Det er godt de har lavet en strategi,
men de skulle have gjort mere, og de skulle have gjort det tidligere.
Boligministeriet har ikke sikret, at der er tilstrækkeligt med boliger.
Der laves en masse planer for hjemløse, men der er ikke en samlet indsats for hjemløse. Der er for
mange ting, der ikke hænger sammen.
De har set på 49 sager i kommunerne. I 15 af sagerne har man tilbudt en handleplan. Der er kun
lavet 5 handleplaner, dvs. hver 3. hjemløse har sagt ’ja’ til en handleplan. Der står i loven, at
kommunerne skal tilbyde at lave en handleplan til målgruppen. Det er kun den hjemløse, der kan
vælge den fra.
Cristina siger, at hun oplever, at sagsbehandlere og hjemløse er trætte af handleplaner. Man ser det
som noget der bare skal laves, men ikke er det papir værd den er skrevet på.
I de 49 sager, Rigsrevisionen har set på, er der nogle der har boet der rigtig lang tid. Op til 4000
dage. Henrik har også talt med en, der har boet på en boform i 20 år. Han var ikke utilfreds med at
bo der. Han havde det godt på sine 8 m2. Problemet er at en § 110 boform er midlertidig og lige
meget hvordan man vender og drejer det, er 20 år ikke midlertidigt.
Vi diskuterer hvad den rigtige løsning er for den enkelte. Det er svært at svare generelt på det
spørgsmål.
Steen påpeger, at der mangler de tilbud, man skal rykke ud til: en lejlighed, en permanent
opholdssted osv. Der er ikke pladser i psykiatrien, siger Rie. Det overbelaster også boformerne.
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Når man ser på de unge hjemløse, er hver det hver 5. hjemløse, der er mellem 18 og 24 år. Mange
af dem har psykiske problemer og misbrugsproblemer. Der er 1138 unge hjemløse (SFI tælling
2013)
Der er 294 pladser til unge (Ankestyrelsens undersøgelse 2012, Asks bud). Det svarer til 26
procent.
Vejledningen fra Socialministeriet siger at unge ikke bør opholde sig på forsorgshjem. De bør være
andre steder.
Hjemløsestrategien er et godt initiativ. Det har kørt i nogle kommuner. I 8 såkaldte
strategikommuner og 9 bostøttekommuner. Det skal rulles ud til flere kommuner. Man har været
meget hurtig til at udråbe Housing First til en succes og konkluderet, at det er den hjælp man skal
give hjemløse. Rigsrevisionen synes det er lidt hurtigt at udråbe det som en stor succes.
Cristina spørger til, hvad de midler Århus og Københavns Kommune ikke fik brugt er gået til. Alene i
København har man sendt 72 millioner tilbage. De skulle være brugt på at bygge boliger til
hjemløse, men da man ikke kunne finde penge til driften efterfølgende, har man valgt ikke at bruge
midlerne. Birthe siger, at de penge bruges på hjemløseområdet til bl.a. unge.
Rie siger, at det er altafgørende, at man får bostøtte når man kommer i egen bolig.
Simon synes det er en joke at se mod USA for at hente inspiration. Det er også en joke at man
søger penge og derefter ikke bruger dem. Man må da have haft en plan.
Steen siger, at han tror at flere af dem, der har fået egen bolig under hjemløsestrategien er røget ud
af boligen igen. Man har kun fulgt indsatsen under strategiperioden. Efter den er sluttet er det
kommunerne selv der skal betale hele indsatsen. Vi skyder på at der er flere der er røget ud siden.
Jane siger hun kom i egen bolig for 7 år siden. Hun har fået den støtte hun havde brug for.
Christina siger at 6 ud af de 40 mennesker, der bor på Tre Ege har fået tilbud bostøtte, når de skal
ud. Resten har ikke fået noget tilbudt. Der er rigtig mange i Odense, der bare bliver sat ind i en tom
skal uden støtte, siger Isabella.
Det er kommunens ansvar, at udbuddet af boliger dækker borgernes behov. Kommunerne har flere
gange gjort boligministeriet opmærksom på, at de ordninger der er, ikke er tilstrækkelige.
Boligministeriet har ikke fulgt med i om ordningerne var tilstrækkelige. Ministeren skal komme med
en redegørelse for den kritik de får.
Rani spørger til de problemer kommunerne har. Henrik svarer at der ifølge kommunerne bl.a.
mangler penge til skæve huse. Den pulje Socialministeriet har afsat til at støtte denne form for
byggeri er tom. Om det også har noget at gøre med, om de ikke vil bygge skæve huse, ved Henrik
ikke. Der er opgangsfællesskaber, f.eks. til unge. Det har nogle steder været en succes. Boliger i
kommuner er noget komplekst noget. De har anvisningsret til de almennyttige boliger. Omvendt vil
man gerne blande folk. Det skubber nogen andre ud – de økonomisk svage - vores folk. Overordnet
har ministeren et ansvar for at kommunerne har de redskaber de skal bruge for at bygge boliger.
Rigsrevisionen spurgte også om Boligministeriet har fulgt med i, hvordan det er gået med de billige
huslejer. Henrik viser en graf, der viser, at det går støt nedad med lejligheder med en lav husleje og
har gjort det længe.
Rigsrevisionen har sendt deres rapport til Socialministeren og Boligministeren. De har 2 måneder til
at svare på kritikken. I den forbindelse kan ministerierne tage fat i kommunerne og indkalde dem. Et
valg eller et ministerskifte vil ikke ændre på den plan. Henrik tror at der er nogle gode intentioner i
regeringen. Spørgsmålet er hvad de vil gøre.
Steen siger, at han oplever, at de handleplaner, der bliver lavet, bliver lavet om fordi kommunerne
ikke kan leve op til deres del af aftalen.
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Rani siger at kommunerne tolker Housing First forskelligt. Der er f.eks. nogle kommuner, der skruer
ned for støtten selvom borgeren har brug for støtte. Støtten skal følge borgerens behov. Den kan
skrues op og skrues ned alt efter behov. Vi ser kun at den skrues ned.
Henrik mener, at kommunerne bør sætte sig ind i hvad Housing First går ud på. De har flere gange
bare henvist til at Rigsrevisionen skal spørge boformerne om det.
Lotte siger, at der er stor forskel på den hjælp man får. De afhænger af hvem man får som
sagsbehandler. Nogle gange får man en kontormus, andre gange får man en der kender alt og alle
og kan guide dig gennem systemet. Det har Rigsrevisionen ikke undersøgt, men de har oplevet at
der er mange sagsbehandlere, der har op imod 200 sager. De er pressede.
Lotte har også oplevet, at der er nogen der ikke kender reglerne eller ikke vil fortælle dig om
reglerne.
Simon siger, at han tror det er en bevidst strategi for Haderslev kommune, hvor man skifter
sagsbehandler hver 2. – 3. måned. Det kører man træt i. De har lige ansat en advokat, der kan
hjælpe borgeren, hvis man har et problem med kommunen. Han er upartisk.
I Sverige har man noget der hedder en ombudsmand. Det er en personlig sagsbehandler. I Slagelse
vil man forsøge at lave en lignende ordning.
Rani siger at der er taget penge fra Landsbyggefonden til alt muligt andet end boliger. Der mangler
en overordnet plan på boligområdet, synes han.
Henrik synes at Handleplanerne bør kunne blive bedre. Man må ikke give fortabt. Især ikke overfor
unge hjemløse. Man kan også gå til KL. De skal hjælpe kommunerne med at tage affære.
Der skal være fokus på, at der skal være billige boliger til f.eks. unge.
Vi diskuterer forskellen på boligløshed og hjemløshed.
Vi diskuterer reglerne for forsørgerpligten.
3. Nyt fra boformer og SAND Udvalg
Leif sidder i SAND Vestjylland. Han bor i Holstebro. Han siger, at det går lidt skidt i naboudvalget i
Viborg. I Holstebro er man ved at lave Skovvang totalt om. Der skal være plads til folk, der har fået
en dom. Det er de gået i gang med at lave plads til. Efter klager fra udsatterådet er resten af
ombygningen sat på pause. De nedlægger kvindeafdelingen. De skal bo blandt de øvrige beboere.
Der skal nedlægges 13 forsorgshjemspladser. Dem skal der være plads til ude i byen. I stedet skal
der være 13 pladser til psykisk handicappede. Der er et alternativt plejehjem. Det udvides med 5
pladser. Det tages fra den gamle afgiftning. Der er stadig diskussion om detaljerne. Det er positivt,
at der bliver flere alternative plejehjemspladser. Det eneste positive mener Leif.
Afrusning og afgiftning er der stadig. Der er 12 pladser. Det koster 1930 i døgnet. En
forsorgshjemsplads koster 1312. En ambulant behandling koster 800 et eller andet.
Det er Ole Kruuse der spørger til pladserne. I Region Syd kan man højest have en døgnplads i et
døgn. Derefter er det ambulant behandling. Ole vil gerne have et bedre tilbud. Han vil tage
Holstebromodellen med hjem. Birthe tilbyder at sende Ole et skriv, hvor hun forsøger at beskrive
forskellen på, hvor man bliver afruset og hvad det indebærer. Rie oplever ikke at noget
forsorgshjem i hovedstadsområdet kan tage folk i afrusning. Det er typisk de store forsorgshjem, der
her afrusning: St. Dannesbo, Svenstrupgaard, Østervang, Skovvang. Hovedstadsområdet har aldrig
haft det.
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På Møltrup er de også ved at bygge om. Ebbe – forstanderen – er på orlov resten af året. I Herning
går det stille og roligt på det ene forsorgshjem og der er fest på det andet. Borgerskolen i Lemvig
skal man visiteres til. Dem har de ikke så meget føling med.
Rani fortæller at der er mange forsorgshjem, der har noget de kalder akutten eller svalereden, hvor
meget berusede personer ’sover den ud’. Det er ikke egentlig afrusning.
Christina fortæller fra SAND Århus. Hende og Kaffa har været på Vibohøj med aksionsgruppen.
Der er møde d. 7.10. De har fået nyt kontor i Århus. Et lille kontor de deler med en socialrådgiver.
Det er kommunens bygninger. Der er flere sociale projekter. Det er et sted, man kan få lov til at låne
et kontor, hvis man er et socialt projekt. Der er også noget, der hedder step 2, som er næste skridt
fra Værestedet. Der ligger også noget, der hedder Fundamentet. Det er en meget initiativrig person,
der har startet Fundamentet. Han tilbyder psykologhjælp og hjælp til en masse andre ting. Han vil
forsøge at være hjemløs i et halvt år. Han ved godt det ikke er helt realistisk, men han vil prøve det.
Det nye sted er en god base for Århus udvalget. De har åbent hver tirsdag. De skal på Østervang
og Tre Ege. De skal på Tre Ege i den nærmeste fremtid, hvor Østervang og ungegruppen er
inviteret. Rene fra SANDs sekretariat skal fortælle om de 10 vigtigste pargraffer for en hjemløs.
De har lavet et samarbejde med Blå Kors, der hedder Nye Netværk. Hver anden tirsdag skal de ud i
byen og se byen på en anderledes måde. Det er udsatte, der er målgruppen. Man kan forestille sig
at man går en tur i biografen eller på museum.
Sammen med Værestedet, Hus Forbi, Det grønlandske hus og Kirkens Korshær arrangerer man
hjemløsedag i Århus. Der skal sættes fokus på os selv og hjemløshed.
De samarbejder med et projekt for unge eller subsistensløse. Nogen af dem har været med i
Banegårdsprojektet. Nu er der lavet noget, der hedder Håbets Allé som er et frisk nyt projekt.
De har fået 3 nye bisidderjobs. Kaffa siger, at der er en del arbejde, der skal følges op på. Bl.a. er
der Den Grønne Gren, hvor man skal lave et beboermøde. Der er lidt problemer med racisme.
Personalet smider også gæster væk.
Østervang skal der også ses på igen. De serverer portioner igen – frem for at man kan tage den
mængde man ønsker. Hvis folk ikke er mætte skal de betale 20 kr. mere for at få anden gang.
De har også lavet aftaler med Klyngehusene, som er skæve boliger, og med Storbylandsbyen.
Storbylandsbyen er 50 procent hjemløse og 50 procent ’normale’.
Solskinshistorien er, at der er 3 nye med fra Tre Ege i dag.
Tommy er en af dem. Han har været på Østervang og kommet på Tre ege. Der har han ikke
køleskab. Det skal man dele med andre. De får en lille boks til et fælles køleskab. De skal selv lave
mad. Tommy fik et køleskab med fra Østervang. Det ville personalet på Tre Ege ikke være med til.
Han argumenterede for, at det blev han nødt til, hvis han skulle have de madvarer han skulle bruge
til at lave mad. Hans køleskab står på værelset, men de er ikke glade for det.
De har fået trumfet internet igennem på alle værelser. Det var kun oppe ved receptionen før. De får
også snart nye senge på alle værelserne. Det gælder om at stå sammen som beboere. Nu er der
åbent for dialog. Beboerne er positive og har de gode argumenter. Der er mange ting, der ikke er
orden. Man skal f.eks. bede om at få knive til at skære brød. Det kan man ikke få når der er overlap.
Men der er forbedringer undervejs på Tre Ege.
Der sker noget i Århus. De er optimistiske.
Johnna bor i Varde. De er ved at få SAND Sydvestjylland op og stå. De skal rundt på
værestederne i området. De har været på charmeoffensiv på boformerne i Esbjerg og Varde. På
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Skjoldbo var forstanderen ikke helt glad for at se SAND. På Stormly gik det godt. Der var 6 kvinder
ud af 7, der gerne ville være med i kvindenetværket. Der var mange kvinder der bruger Stormly til at
komme på benene igen, hvis de vakler lidt. Stormly har fået ny forstander: Anne.
På Bøgely var de meget glade for at SANDs campingvogn/kampagnevogn kom forbi i sommer. Vi
besøgte 13 boformer på 2 måneder på en Tour de Boform.
De samararbejder med frivillighusene i Varde og i Esbjerg. Her kan man holde møder.
Martin er fra SAND Sønderjylland. Det er ganske nystartet. De er ved godt mod. De skal
planlægge en tur rundt i området på næste møde. De var til møde med Åbenrå Kommune sammen
med Blå Kors. De snakkede om at oprette 14 §110 pladser. Eller muligheden for at man kan lave
Den Blå Oase om til et halvårsherberg. Det er kun et vinterherberg/nødherberg.
Kommunen er meget afventende. De vil det hele, men det må ikke koste penge. De mener, at det er
nok med Alberta i Sønderborg og Dalhoffsminde i Haderslev. Martin mener ikke, det er nok med de
to steder. Martin har et begrundet håb. Vinterherberget får penge fra Socialministeriet til driften fra
en pulje afsat til nødherbergspladser i vinterperioden.
Solstrålehistorie: Martin er formand i Haderslev Kommunes Udsatteråd. De har lavet en ansøgning
om en styrket ungeindsats. De har lige fået bevilliget 2,6 millioner kr. De skal række til udgangen af
2017.
Det glæder han sig til at se resultatet af.
Lea fra Højlykke kan fortælle, at Højlykke er blevet påbudt at lukke. Det er kvindeafdelingen.
Mandeafdelingen er under skærpet tilsyn. Den er lige flyttet til Fyn.
De skal lukke efter det nye tilsyn har været der. Der kører en ankesag fordi Højlykke er uenig i
lukningen. Alle skal andre steder hen. Det vigtigste argument for at lukke stedet er, at man ikke kan
have misbrugsbehandling det samme sted, som man har forsorgshjem. Tilsynet tror heller ikke på at
der ikke er magtanvendelse. Dem har der ikke været nogen indberetninger af. Magtanvendelse må
kun foretages på borgere, der er til fare for sig selv eller andre.
Lea siger, at flere af de kritisable forhold tilsynet omtaler er ting, der er foregået på
mandeafdelingen, men at det går ud over kvindeafdelingen.
Lea undrer sig, fordi der har været et fuldstændigt problemfrit samarbejde med Hedensted
Kommune da de førte tilsyn. Der er lavet et nyt tilsyn, så det ikke længere er den kommune man
ligger i, der kan føre tilsyn med boformerne.
Mange af pigerne i behandlingen kommer i behandling, fordi de er på forsorgshjem. Det er netop
sammenblandingen mellem behandling og forsorgshjem, der gør stedet godt. Lea siger, at
beboerne ikke er blevet hørt. Det er d. 1.11. 2014 de skal lukke. Der er mange, der synes det er
hårdt at skulle ud. Lea synes det virker rigtig godt med den kønsopdelte behandling.
Birthe fortæller, at inden udgangen af 2015 skal alle boformer nygodkendes.
Misbrugscenteret er begyndt at sende pigerne til andre behandlingssteder. Der skal også laves
planer for dem på § 107, 108 og 110. 107 er en midlertidig boform for folk med større støttebehov
end der er på en 110 boform. § 108 er til længevarende ophold for folk med kroniske problemer. Vi
kender det typisk som alternative plejehjem. § 110 er forsorgshjem, herberg og pensionater.
Vi kan læse mere på tilbudsportalen om kritikken af Højlykke, siger Lea.
Pia referer lidt fra SAND Trekanten. Der er kommet nye formand. Det er Emma. Både hende og
Bettina er til fattigdomskonference i Bruxelles.
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På Fyn er Sankt Hans Kirke blevet meldt til politiet for ikke at have meldt de brugere, der er omkring
kirken for at handle stoffer. De forretningsdrivende i Odense er meget fjendtligt indstillede overfor
hjemløse. De siger bl.a., at de vil trække dem om bagved og tæske dem.
Pia mener, det er de unge mennesker, der går larmende i byen i weekenden, der forveksles med
hjemløse.
Der er sat gps på 20 hjemløse. Dem vil man følge rundt i byen med henblik på at kortlægge deres
ruter, for at kunne give dem nogle opholdssteder på deres ruter. Det er en forsøgsordning.
Steen frygter at en gps overvågning kan ende med at man sætter gps’er på
kontanthjælpsmodtagere for at tjekke om de opholder sig i kommunen. Argumentet for at udstyre
dem med en gps er, at de ikke kan huske deres færden. Han mener heller ikke at de så kan huske,
at de har indgået aftalen. Kaffa mener der mangler en etisk diskussion.
Vi har en heftig diskussion om, hvordan man kan inddrage hjemløsegruppen. Herunder har vi også
en diskussion om forretningsdrivende, der ikke ønsker hjemløse i bybilledet. Det er svært at komme
i dialog med dem, hvis de kun vil se sålerne af os.
Varmestuen giver livsvarige karantæner til folk. De har også givet 3 ugers karantæne til hjemløse
der fik tøj fra Isabella og hendes projekt.
Isabella mener ikke at SAND Sydfyn eksisterer lige for tiden. De ligger lidt ned.
Stenpladsen, det lokale forsorgshjem, bad SAND Fyn, om at komme til et beboermøde, fordi de
trængte til at se nogle SANDfolk. Vi diskuterer muligheden for at slå de to udvalg sammen. Det har
begge udvalg diskuteret før og været villige til at gøre. Det kan være vi skal gøre alvor af det.
SAND Nordvestsjælland: Køhn fortæller at de har været ude og tage nogle målinger på
Skimmelsvamp på Roskildehjemmet. Den var positiv. Det har René fra SANDs sekretariat haft en
dialog med forstanderen om. Der har været folk, der har haft problemer med luftvejene.
Der er ved at blive lavet et udsatteråd i Roskilde, har vi ladet os fortælle. Det finder Carsten ud af
om der er hold i, og hvorfor SAND ikke er inviteret med. Rani, Carsten og Janni er alle fra Roskilde.
De er også i dialog med Odsherred Kommune om et udsatteråd. Det er en vestremand, der har
henvendt sig. Rani fortæller om et kvindenetværk, der er lavet i Holbæk kommune. Målgruppen er
voldsramte kvinder. Tovholderen hedder Ane. De kan noget med fundraising og SAND kan noget
med social netværk. De to ting i forening kunne der komme noget godt ud af.
De har aftalt at holde kontakten.
Rani mødte et af bestyrelsesmedlemmerne fra Toften. Hun ville gerne forsøge at få åbnet op for at
SAND får en rolle på stedet. René Holmgren og René Køhn er efterfølgende inviteret til møde med
bestyrelsen i Toften.
Beboerne og personalet vil meget gerne have SAND ind i billedet, men forstanderen står i vejen,
siger Rani.
Rani var på besøg på Karlsvognen. Her sagde en fra personalet, at han meget gerne ville køre
beboerne til Brugernes Bazar, hvis de ville det.
Det er mange gange personalet, der er forgangsmænd for brugerorganiseringen.
Rani spørger, hvad man skal gøre, når et forsorgshjem skal nedlægges eller renoveres i en grad,
der gør at det kan huse mennesker. Han foreslår et nødherbergshjem.
Ask fortæller om hvordan man historisk set har ombygget forsorgshjem. Der lægges som regel en
plan for hvordan folk genhuses eller flyttes rundt. Der er altid småproblemer, men i det store og hele
er det gået godt.
Rani mener, at folk på Roskildehjemmet bare vil have, at der sker noget. De er ligeglade med om
det bliver lukket. De vil bare have et godt sted at være.
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Kurt fra SAND Storstrøm fortæller om deres aktiviteter. SANDs campingvogn var på besøg i
sommer og Kurt var på Bornholm. Marskgården har fået et rimelig godt beboerråd op og stå. Der
skal laves en fisketur for Marskgårdens beboere. Kurt er kommet i udsatterådet for Næstved. De
skal til indledende møde om et udsatteråd i Faxe. Kurt vil gerne rundt på værestederne inden jul.
Kurt har brug for lidt opbakning.
Steen siger, at det er vigtigt at han kontakter os andre i SAND, når han føler det kører på pumperne.
Det er det vi er her for. Ligesom vi har gjort i Århus og Holstebro, hvor man støtter lidt i Viborg.
Kurt vil gerne have en med rundt til værestederne.
Hovedstaden fortæller, v. Ole. De har sagt farvel til to medlemmer og de har suppleret op. Den ene
er Richardt, den anden er Axel. De kan mærke at aksionsgruppen har sit udspring i København. Det
har tæret lidt på kræfterne.
Nu vil man forsøge at gøre det på en anderledes måde. Der er to, der sidder og arrangerer besøg
på boformer, mens det er nogle andre der tager ud til selve besøget. Det sidste er lettere at få folk
til.
Frivillighedsbørs på Frederiksberg. Her vil SAND fortælle noget om hjemløshed. Der er også en
pulje for samskabelse man kan søge, hvis man ellers er direkte eller indirekte lønnet af kommunen.
Det er SAND ikke og skal derfor gå i partnerskab med nogen, der er.
Der har været lidt problemer på Solvang. Ehsan er den første nye beboerrepræsentant i et stykke
tid. Der har været to beboerrådsformænd, der er blevet smidt ud. Det har rystet beboerne. To
tidligere beboerrådsformænd lavede en underskriftsindsamling i protest mod et personalemedlem.
De blev smidt ud. Det har gjort, at folk ikke tør gå ind i beboerrådet.
SAND har lovet at være der til hvert beboermøde indtil der igen er ro på. Steen mener, at der
kommer et beboerråd indenfor et par måneder.
Steen synes de bruger rigtig meget tid på at tale med studerende.
SAND Hovedstaden har en i praktik i lidt over 3 måneder. Det kører rigtig godt mener Steen.
Jesper, som han hedder, er udvalgets mand på gaden. Han kommer med tilbagemeldinger om hvad
der sker derude. Det er essensen i praktikken. Det er kommunen med på.
Jesper har også interviewet socialborgmesteren i København til Hus Forbi.
SAND Nordsjælland har lige lært at gå, siger Henrik. Han synes det har fået et udmærket
samarbejde op og stå med Humlegården og Skansegården. Det er de to store steder deroppe. De
er også blevet inviteret til Stubben i Helsingør. De er stadig ved at samle informationer.
De mangler, som andre, også lidt folk i bestyrelsen. De startede med 7 og er nede på 5. Henrik er
optimistisk. De holder skiftevis møde på de to omtalte steder, så folk kan føle de er der for dem.
Folk fra boformerne er velkomne til møderne. Sidst var der 3 fra Skansegården for at se hvad det
var for noget. Det er anbefalelsesværdigt at gøre det på den måde.
4. Nyt fra SAND
Per Kragh drosler lidt ned med arbejdet i SAND. Hjertet har det ikke så godt lige for tiden. Hvis man
skal bruge en formand, skal man henvende sig til Steen og Pia – næstformændene.
Rie opfordrer folk til at melde sig til aksionsgruppen. Den har sit liv på Facebook. Gruppen er en
selvstændig arbejdsgruppe. Dvs. de har penge
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Lotte fortæller om ungegruppen. De fokuserer på unge sofasurfere. F.eks. her i Odense.
I sidste uge var de til netværksmøde, hvor der var misbrugsbehandlere og sagsbehandlere fra hele
landet.
De har gang i et musiknummer med Den Sorte Skole og LOCs producer. Det er en langsigtet plan.
De arbejder på at lave en mentorordning på uddannelsesinstitutionerne. Hvis der er en studerende,
der er ved at løbe ind i problemer, kan man få en hjælp og støtte fra en mentor (hjemløs med
overskud og erfaring).
Der arbejdes på en støttefest for hjemløse. Der inviteres bredt.
Kvindenetværket har fået fornyet sin bevilling fra d. 1.1.2015 og to år fra. Bestyrelsen har besluttet
at holde fast i Junes ansættelse og tage nogle penge fra den arv vi fik sidste år. Det betyder at
netværket holdes i gang men på et lavere aktivitetsniveau end det plejer.
Selvmøderprincip under pres
Ask mener, at der er pres på selvmøderprincippet på boformerne. Altså princippet om at du som
hjemløs kan henvende dig til hvilken som helst boform og bede om at komme ind. Kommunerne vil
meget gerne bestemme hvilken boform en hjemløs skal på. De har derfor lagt pres på for at få
ændret loven. Finansministeriet har lovet at der skal ses på princippet i efteråret.
Vi skal være opmærksomme på, om folk bliver bedt om at flytte til en boform i deres hjemkommune
eller om de bliver nægtet optagelse med en begrundelse om, at de ikke er fra den kommune
boformen ligger i. Hvis det sker, skal SAND på banen med det samme.
Fokus på opholdstid i 2020 målene
Danmark har i deres 2020 mål opstillet flere mål. Det ene er at nedbringe hjemløsheden til 4000 på
en uge inden 2020. I 2013 talte man knap 6000 på en uge.
Et andet mål er at nedbringe opholdstiden på boformer. Det har man også arbejdet med under
hjemløsestrategien. Ask synes, alle skal være opmærksomme på, om der er nogen, der bliver truet
med at blive smidt ud fra en boform ”fordi man har været der længe”. Der er en politisk målsætning
om at hjemløse skal videre, men loven giver ikke boformen ret til at smide nogen ud med henvisning
til at man har været der så og så lang tid.
Isabella fortæller om en person, der har brug for en beskyttet bolig eller lignende i Odense.
Problemet er, at han kommer fra København og Københavns kommune kan ikke anvise en bolig i
en anden kommune. Birthe henviser til VISO, som er en specialrådgivende enhed i Socialstyrelsen.
En kommune eller en borger kan henvende sig for at få råd og vejledning.
Ask mener, der i det hele taget er problemer mellem opholdskommune og hjemkommune. Han
fortæller om en hjemløs, der kom fra KBH, men kom til Århus for at komme væk. Han kunne ikke få
en bolig i Århus. Han blev sendt tilbage til Kbh. Det spænder tit ben for de gode løsninger, at man er
”bundet til” sin opholdskommune.
Christina spørger, om vi har hørt om at unge sofasurfere er blevet bedt om skriftligt at redegøre for
deres færden den sidste måned. Ellers får de en bøde. Der hvor de sover mest, vil de sætte til at
være ens Folkeregisteradresse. Det vil de unge ikke, fordi de ikke ville lade det gå ud over deres
venners boligsikring. Ask vil gerne se kravet på skrift. Han har hørt om andre der har fået samme
besked, men aldrig set det på skrift. Han tilføjer, at alt er tilladt indtil det modsatte er bevist, når det
gælder vores område. Vi bliver nødt til at kunne lægge sag an for at få ændret praksis.
5.

Nyt fra Hus Forbi
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Der var generalforsamling i Hus forbi i sidste uge.
Bestyrelsen konstituerede sig med Ove som formand og Ole som næstformand.
Ove Abildgaard, leder af værestedet I Århus. Pia Nedergaard er hans suppleant. SAND.
Ole Skou, ansat i SAND. Ask Svejstrup er hans suppleant. SAND.
Jens Vestergaard. Steen Rosenquist er hans suppleant. SAND.
Henrik ”Holbæk” Jakobsen. Allan Andersen som suppleant. Fra gulvet.
Henrik ”Helsingør” Pedersen, SAND Nordsjælland. Bo Carlsen som suppleant. Fra gulvet.
Ole Skou forsætter som ansvarshavende redaktør.
Bestyrelsens besluttede at supplere sig med Kim Rydahl – leder af beskæftigelsescenteret i Faxe.
6. Solstrålehistorier
Dem tog vi undervejs.
7. Eventuelt
Der er Fælles SAND møde igen i slutningen af december.
Ask/d. 23.9.14.
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