Referat Fælles SAND møde, 24/8 2016
Deltagere:
Rani (SAND Nordsjælland, Skansegården), Vendelbo (SAND Nordjylland), Hans (SAND Nordjylland),
Lars (SAND Nordjylland), Helle Madsen (SAND Nordvestsjælland, kvindenetværket), Peter Kutek
(Nordvestsjælland), Sara Mortensen (SAND Sydfyn, ungegruppen), Per Vesti (SAND Hovedstaden,
Blå Kors Tåstrup), Maria Nagel (Kvindenetværket), Susanne Larn Jørgensen (SAND Storstrøm,
Kvindenet), Betina (SAND Fyn), Stig Sonne (SAND Fyn), Ole B. (SAND Fyn), Bo Skytte (SAND Fyn),
Jens Dorow (SAND Fyn), Helle Sibbersen (SAND Fyn), Dorthe Blackmore (SAND Fyn), Hans
Mouritsen (SAND Vestjylland), Leif Jensen (SAND Vestjylland), Martin Christensen (SAND
Sønderjylland), Steen Rosenquist (formand), ”Iben” (Lærkehøj),
Ask (SANDs sekretariat), Sofie (SANDs sekretariat, ref.).
3. Nyt fra sandudvalgene
SAND nord: Har besøgt boformer og forsorgshjem. Herberget og Svenstrupgaard. Den nye leder
på Gården er blevet mere medgørlig. F.eks. gør det ikke noget at folk ryger hash. folk bliver mere
rolige. Han vil gerne have lavet nogle ting om. Han vil gerne have en speciel indgang hvor
hashpusherne kan komme ind.
De er nogen der vil deltage i kulturfestivalen på Mors.
De vil lave endnu en støttekoncert. De vil være med i udsattedagen 2017, i oktober. Der laves ikke
nogen i år. I år laves de en aktivitetsdag, hvor ikke alle kan være med. Det bliver holdt i dag fra 10
– 15 men folk på arbejde kan ikke deltage. Socialudvalgsformanden Maibrit Iversen kommer og
taler. Der er masser af aktiviteter.
Nogen fra udvalget har været over og se FOlketininget og har talt med Alternativet. De gav dem
gode råd om hjemløshed. De tog godt imod rådene, men Lars tvivler på hvor langt det kommer
med dem.
Lærkehøj: På vores herberg må vi alt. Det er så godt. Der er ingen rygelov. Det er i orden når vi er
udsatte som vi er, så synes jeg det er i orden. Man må bare ikke sælge i huset. Men alene det man
må gå ind på sit værelse og ryge det er genialt.
På Lærkehøj er der 4 ting man ikke må:
1. Trusler om vold og vold
2. Prostitution
3. Salg af hælervarer
4. Hvis man får tilbudt en bolig må man ikke sige nej.
Der er en god madordning og man har tre arbjedsopgaver om dagen – fx rengøring af
fællesarealer.
Det får man 5 smøger og en spisebillet for. Det er genialt.
SAND Vestjylland: I morgen tager vi til Kultur- og Folkemøde på Mors. Der er 400 forskellige
indslag rundt i hele byen.
SAND Vestjylland skal fortælle om SAND og om hjemløshed. De får hjælp fra SAND Nordjylland.
Går i gang med at sende plakater ud til alle skoler i området med tilbud om at komme rundt og

holde oplæg om misbrug og hjemløse.
Endvidere bliver der sendt plakater rundt til boformer i området med tilbud om at komme og
fortælle om SAND.
På Skovvang har man fået en beach volley-bane.
Der er indvielse af det nye byggeri på Vibohøj 1/9. Udvalget tager op og viser flaget.
SAND Sønderjylland: Det er lidt stille pt. Der har været mandefald i udvalget fra 5 til 2,5. Dette pga
næstformanden har fået fuldtidsarbejde.
En del ontakt med Den Blå Oase da de har overtaget det sociale kollegie. Her kan man leje et
værelse med morgemmad for 2500,- /mdr.
Dem der flytter ind er fx beboere fra Dalhoffsminde – det er ikke studerende mv. Det er et tilbud
til hjeløse/socialt udsatte. Der er gode folk ansat.
Martin har støttet tre i at komme på Overmarksgården i Kolding.
Nu giver vi den en skalle med at få gang i udvalget. Beboerne på Dalhoffsminde har generelt ikke
overskud pt.
Udvalget vil gerne være med til hjemløsedagen i Vejle.
SAND Fyn: Udvalget er mødt talstærkt op i dag – flot!
VI har fået os en nordatlantisk repræsentant der skal varetage forholdet til grønlandske, færøske
mm hjemløse. På Folkemødet opsnappede vi at der ville blive givet en pose penge til udsatte
grønlændere. Derfor skal Gerth stå for kontakten til og arbjedet med dette.
Gerth og Jens kommer til at stå for kontakten til sekretariatet.
Vi er ret nye – vi skal lige rystes sammen. Pt søger vi fonde mm.
SAND Sydfyn: Vi har været lidt opløste. Formanden ville gerne have været her, men skulle i retten.
Vi har indgået et samarbejde med Forsorgsmuseet i Svendborg. Vi skal lave den Skjulte
Danmarkshistorie – også i samarebjde med væretsedets brugere.
Værestedet har også fået en drejebænk og en keramikovn så de producerer på livet løs og det
sælges rundt omkring i byen og er ved at blive ret populært.
Men de er udfordret på at de er så få i SAND Sydfyn – men løser sog forhåbentligt på sigt.
Den 4/10 kommer Hus forbi-udstillingen til Svendborg – her er alle SAND folk inviterede. Der
kommer mange mennesker, mulighed for rundvisning på fattiggården.
SAND Storstrøm: Vi er også lidt udfoprdrede mandskabsmæssigt - men vi arbejder på at arbejde
godt sammen igen.
SAND Nordvestsjælland: Vores kasserer er gået af pga fuldtidsarbejde. Der er fundet en afløser i
udvalget.
Der skal snart holdes bestyrelsesmøde.
SAND Nordsjælland: Er beboerrepræsentant i SAND. I forgårs var Skansegården i Ribe og spille
Jydske Mesterskaber i OMbold. Godt arrangeret. Og det er noget der bliver brugt tid på. Fast
træning hver mandag.
Rani skal tvangspensioneres. Det vil han ikke – derfor skal han bevise at han kan passe et arbejde.
For at tage til SAND møde skal han bede om ferie!

Hillerød kommune har inviteret SAND Nordsjælland med for at etablere et udsatteråd. Der skal
være dialogmøde. Rani vil gerne have erfaringer med udsatteråd fra andre SAND folk for at få
gode erfaringer med udsatteråd.
Rani er blevet valgt som kasserer i SAND Nordsjælland, men de bøvler lidt med banken.
Henrik – der også er næstformand i HF – har trukket sig som kasserer pga travlhed i HF.
Henrik er fra Helsingør og Birgitte er fra Hillerød og vi prøver at dele området lidt mellem os.
SAND Hovedstaden: Vi holder faste møder hver mandag. Ellers er vi i udsatterådet i Kbh, og
frivilligrådet. VI skal rundt på boformer – herunder Blå Kors med bankospil.
VI er i gang med at søge sponsorater.
PER Vesti var frivillig under Copenhagen Pride. De delte brochurer ud og fik en masse gode snakke.
Bl.a. med Dennis Knudsen der gerne vil give i form af klipninger og produkter.
Blå Kors Tåstrup. Der bor 19 beboere – det er en meget bredt sammensat beboergruppe. PER har
været med til at formulere nogle nye regler for hvordan man modtager nye beboere – at det fx er
naboen til den nye der viser rundt og lige giver en introduktion til stedet.
Vi har en masse arrangementer – Blå Kors-udflugter. Tidligere beboere har en egenbetaling på 50,Der er god kontalt til de tidligere beboere – der bor 19 – men der kommer fx 100 til bankoaftener.
Det er et meget rummeligt sted.
Oplæg:
Kontanthjælpsloftet – er det en slags tag over hovedet?
V. Mette Berthelsen, Dansk Socialrådgiverforening
Kontanthjælpsloftet:
Der indføres et loft for hvor meget man kan få i kontanthjælp, boligstøtte og særlig støtte (§34)
Alt hvad man får over det loft/beløb det tager man væk. Først tager man en bid af den særlige
støtte og dernæst boligstøtten til man rammer loftet. Man rør ikke selve kontanthjælpen.
Tommelfingerregel: Jo dyrere husleje og jo flere børn – jo hårdere bliver du ramt.
§34 er en støtte man kan få bevilget hvis man har høje bolig udgifter eller høje forsørgerudgifter
(mange børn) – det er en ydelse man får hver måned.
Sp.: Vil det sige at §34-støtten afskaffes?
Sv.: Super godt spørgsmål. Det er svært at sige – den bliver ikke afskaffet formelt i loven, men der
vil være en stor gruppe mennesker, der ikke længere kan få det.
Boligstøtten fordeles på alle voksne i boligen.
Dvs. er man en husstand med to personer, der får 800,- vil der indgå 400,- i hver persons
’regnskab’.
Nye satser – se slide

225-timers reglen
Hvis man har været på kontanthjælp i sammenlagt et år bliver man ramt af 225-timers reglen.
Det svarer til 6-7 ugers arbejde 37 t./ugen
26 ugers arbejde med 8-9 t./ugen
48 ugers arbejde med 4-5 t./ugen
Det skal være ordinært, ustøttet arbejde.
Vurderer kommunen at man har så begrænset arbjedsevne at man ikke kan arbejde de 225-timer
kan man blive undtaget.
Det er en konkret vurdering, kommunen laver.
Er man på vej i et ressourceforløb er man også undtaget.
Sanktioner
Det er ikke sanktioner – det er reduktioner!
- Hvis man er ægtepar/samlevende skal man leve på det der svarer til én kontanthjælp.
- Enlig – trækkes 1000,-/mdr
- Enlig – jobparat/uddannelseshjælp – trækkes 500,-/mdr
- Enlig – Uddannelseshjælp på SU-niveau og integrationsydelse – trækkes ikke
Man er ikke samlevende med logerende eller familie! Dette er dog ikke noget der står i loven. Men
der står at man ikke har forsørgerpligt i direkte op- og nedadgående linje.
Det er en individuel vurdering om man er samlevende eller ej.
Flere har erfaringer med at blive set som samboende selvom de har eller er logerende.
Sådan træder ordningen i kraft – se slide
Hvis man ikke har hørt noget, er det højst sandsynligt fordi man er fritaget fra 225-timers reglen.
MEN TJEK OP PÅ DET! Der er sendt varslingsbreve ud.
Integrationsydelse
For alle nytilkomne efter 1/9 2015
Stramning: Pr. 1/7 2016: Har man opholdt sig mindre en 7 ud af 8 år i DK skal man på
integrationsydelse.
Satser – se særskilt slide
SAND er ved at prøve at rejse en sag om lovgivning med tilbagevirkende kraft. Man kunne jo ikke
vide for 5 år siden at man ikke skulle være blevet den ekstra måned i England fordi man ville ryge
på integrationsydelse i 2016.
Mange vil blive ramt af integrationsydelse fordi de ikke kan dokumentere hvor de har været henne

– desuagtet vedkommende har været i landet hele tiden – men måske har været på gaden,
indlagte mm.
Dem på integrationsydelse kan også blive ramt af loftet og af 225-timers reglen.
-

se slide

Vi må slå alle gode kræfter sammen. SAND kan evt. levere cases til Dansk Socialrådgiverforening –
vi skal hæfte kød og blod på alle tallene og vise hvordan virkeligheden ser ud.
Evt en workshop hvor vi samler cases sammen med DSR
Vi skal arbejde på at lovene giver mening – fx hvis man har en der er fritaget fra 225-reglen fordi
han er for dårlig til at arbejde, men som ikke kan få pension.
’Pr. 1/10 er der ingen syge på kontanthjælp i DK – der er alle i ressourceforløb’
Det dækker man sig ind under politisk når det anfægtes at der er folk der er så dårlige at de ikke
kan arbejde 225-timer.
Nyt fra boformer
Marskgården, Næstved: Maden er forfærdelig. Plejehjemsmad og brændt. Meget svært at få hul
igennem til personalet.
Der er erfaringer fra Blå Kors med mad fra Fødevarebanken – men engang fik de kylling 18 gange
på en måned. Men godt nok var kokken meget kreativ – men folk fik nok og boycottede. Nu bliver
der handlet igen – og kosten er mere varieret.
På Skovvang har man også aftaler – fx med en fiskemand og andre leverandører.
Skovvang: SummerSound – en slags festival. En slags arrangement hvor byen deltog. Der blev også
indviet beachvolley-bane.
Dagen efter var der hyggearrangement på Skovvang med OL-finale – og snacks købt for den pant
der var blevet samlet ind til SummerSound.
Fodboldstævne i Holstebro – hver by må stille med to hold.
Planer om petanque-turnering – gode erfaringer fra Thisted.
Indvielsesfest på Vibohøj 1/9. Meget dårlig stand. For et par år siden påbegyndte man en
omfattende ombygning – nu står første etape af byggeriet klar.
Dalhoffsmande/Marslev Kirkevej: Problemet er ikke at finde boligerne, problemet er at få gjort
folk klar til at komme i egne boliger.
Flere hører slet ikke hjemme i egne boliger, de skal ud i et botilbud, men der findes ikke nogle
botilbud i Haderslev. Der kan naturligvis visiteres til tilbud i en anden kommune, men det er dyrt.
Vi må finde nogle sager med eksempler på at man svigter udsatte borgere fordi der mangler
relevante tilbud – og så går vi i pressen med dem.

Skovvang hedder du Specialcenter Skovvang – dvs folk kommer lige fra psykiatrisk afdeling og ud
på Skovvang.
Skovvang har købt ’Manden på bænken’ af Jens Galschøtt - og den bliver stillet op og indvies d.
8/10 – og den skal stå på Kaj E’s plads – opkaldt efter en tidligere beboer, der kom på Skovvang og
kom på ret køl og gav alt hvad han efterlod til Skovvang – og derfor kunne man købe ’Manden på
bænken’.
Overførstergården har haft 20 års jubilæum. Der er udgivet jubi-skrift, hvor Ask bl.a. har skrevet et
indlæg. SAND Hovedstaden var repræsenteret.
Nyt fra SAND
Steen besøger boligselskaber, der gerne vil være klogere på hvilke boligformer hjemløse efterlyser
– alternative boliger, ældreboliger, plejehjem mv.
Man vil gerne bygge boliger der tager hensyn til at det er socialt udsatte – ældre – der skal bo i
dem.
Steen har besøgt et plejehjem på Thorsgade, Nørrebro.
Det er positivt at boligselskaberne er begyndt at interessere sig for det her.
Steen er gået i gang med at undersøge om man kan lave et samarebjde med boligselskaberne med
nødovernatning til vinter i form af containere. Det kan gøres billigt. Steen kan frygte at der
kommer flere hjemløse efter årsskiftet – også børn og unge.
Helle Sibbersen har i sin afdeling drøftet om man kunne åbne beboerhusene som nødherberg i de
koldeste måneder. Steen tager idéen med videre.
Lars har været i Aarhus og se på boliger, billige boliger for psykisk syge og socialt udsatte. Med
gratis vask, fællesrum, madordning, social vicevært samt to praktiske viceværter til alt de
forefaldende. Nul energi-huse med el-paneler, genanvendelse af vand etc…
Man er inspireret af det i Ålborg kommune.
Debatten om SAND og tiggerne…
Der har den seneste tid bølget en debat om hvorvidt man skal give til tiggere.
Både Sofie og Steen har været i medierne om det – der ligger et debatindlæg om emnet på SANDs
hjemmeside.
Ny ansættelse. I morgen skal der afholdes samtaler med den nye socialrådgiver, der skal dække
Jylland. Hvis alt går vel, starter den nye socialrådgiver 1/10.
SAND har fået nogle penge 2-300.000 der dels skal aflønne den nye medarbejder, men også til at
lave netværksskabende aktiviteter – fx sport, bål og snobrød mm. det skal være uforpligtende
lokal hygge – dog med det sigte at få et indblik i tilværelsen som hjemløs.
Der er nogle tovholdere.

Leif og Hans har fx gang i petanque-turnering i deres region.
Til vinter kan de være indendørs aktiviteter – eller workshops – fx ’find på et slogan til SAND’ eller
lidt mere fagligt – vi skal lave cases til at påpege et givent problem og løfte de politisk.
Ask laver et skriv på det med grund-idéen og så kommer sekretariatet ud og støtter og hjælper.
Der er 3-5000,- pr. arrangement.
Endnu et godt Folkemøde – det er endnu ikke besluttet om vi tager af sted næste år, men det
bliver besluttet snarest. Men har man gode idéer er det bare med at lufte dem.
Vi har været på FerieCamp – som sædvanlig en god uge. Vi var ca. 20 af sted.
Nyt fra Hus Forbi
Hus Forbi fylder som bekendt 20 år i år. Det har været fejret hver måned med et event,
arrangement, en lille film (den usynlige mand). I denne måned – d. 30/8 er det den store fest for
folket i Kongens Have i Odense med koncerter etc.
Der er generalforsamling i Hus Forbi d. 7/9
Vi opstiller Jens Vestergaard, Kim Hoffmann
Som suppleanter opstiller vi Sara Mortensen, Susanne Larn Jørgensen
Kaffa sidder allerede i bestyrelsen og har et år mere tilbage.
Det går godt for Hus Forbi. Salget går strygende.
Samarbejdet med Fakta går også godt. Aldrig har så mange trykket på pant-knappen som siden
Hus Forbi kom på.
Opfordring: Hvis I kommer forbi Århus så tag ind og se jubilæumsudstillingen. Pr 4/10 er den i
Svendborg hvor den bliver permanent.
Solstrålehistorier
Sara: Maria og jeg har en kollega der i mange år har haft det svært og har boet på forsorgshjem.
Han kommer i praktik og kommer i lejlighed. Nu er han ansat på museet i fleksjob, er holdt op med
at drikke og har det godt.
Jens fra Fyn fik et wake-up-call i form af en blodprop i hjernen. Siden har han ikke drukket – og
knokler for SAND.
René friede til Sanne på sommercampen. Nu skal de vies på næste års sommercamp.
Henrik har været med Stig Badentorph og Harald Gjersøe til HOPEs generalforsamling. Nu har man
fået et sæt vedtægter der gør at man kan søge støtte fra EU og komme rigtig i gang med arbejdet.
Man har også fået en formålsparagraf, der ligner noget der kunne være kraftigt inspireret af SAND.
Meget positivt at være vidne til.

Evt.

