Bestyrelsesmøde i SAND d. 18. marts 2009
Deltagere:
Gæster:
Afbud:

Leif El, Jørgen Jensen, Torben C, Pia Nedergaard, Johnna E., Per K., Ewald P., René
H., Kristian Geisler, Ask (ref.),
Jørgen Anker, Hanne R, Birthe Poulsen
Stig Badentorph, Bjarne Rasmussen

1. Godkendelse af referat
Godkendes uden kommentarer.
2. Rambøll, med Jørgen Anker i spidsen, vil snakke hjemløsestrategi med os
Rambøll skal være konsulenter for kommunerne i forhold til udformningen af deres hjemløsestrategier
og de skal også evaluere dem. I denne proces er det vigtigt, at vi får brugerne med, synes han. Han kan
allerede nu sige, at vi bliver inviteret med i en følgegruppe. I følgegruppen kommer der også
medlemmer fra Sverige og Norge samt andre, der kan have skæve og nye ideer til, hvordan indsatsen
kan forbedres.
Der er allerede lavet en styregruppe, hvori ministeriet og borgmestrene fra de involverede kommuner er
med.
Målet med strategien er, at få nedbragt hjemløshed så meget som muligt og samtidig udvikle metoder til
at hjælpe forskellige grupper af hjemløse. Det kan f.eks. være hvordan man får unge til at komme ud fra
forsorgshjemmene. Et tredje element er, at det er kommunerne selv, der skal fastsætte hvilke mål de har
for deres indsats. Dette punkt lægger Karen Jespersen stor vægt på.
Der er knap 500 millioner kroner i puljen. Der kan fås støtte til forsk. boligtyper og til en boligsocial
indsats. Der er 8 kommuner med i ordningen: Kbh, Frederiksberg, Høje Tåstrup, Albertslund, Odense,
Randers, Århus, Esbjerg,
Der er 4 overordnede mål:
• Ingen gadesovere
• Ingen unge på forsorgshjem. Op til 25 år
• Når situationen er afklaret for folk på boformer, skal der være en boligløsning. Udredningstiden
skal ned på 3 måneder
• Når man bliver udskrevet fra hospital eller kommer ud af fængsel, skal der være en
boligløsning.
I hver kommune skal man forpligte sig på ét eller flere af disse mål. Udgangspunktet for indsatsen er
tallene fra hjemløsetællingen i 07. De skal også beskrive deres problemstillinger, f.eks. at de har mange
gadesovere og hvad de vil gøre for at få dem væk fra gaderne.
Kommunerne har indsendt en foreløbig plan 1. marts. De får nu kommentarer fra ministeriet for at forfine
dem. Denne proces er færdig d.1. juli 09. ’
Meningen er at de 8 kommuner skal arbejde med forsk. metoder. De metoder der virker, skal spredes til
andre kommuner.
Ewald mener ikke, der har været tid til at brugerne kan være med til at definere deres behov. Han har
været i dialog med Århus kommune og givet dem nogle fif, men han ved ikke hvor meget, der er
indarbejdet i Århus’ strategi.
El supplerer med, at man i region Midtvest har presset på for at alle kommunerne arbejder sammen med
Randers og Århus om strategien.
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Jørgen J er ked af, at region Nord ikke har mulighed for at komme med i strategiarbejdet. Desuden
mener han, der er så stor forskel på kommunerne, at det kan være svært at bruge erfaringer fra
indsatsen i den ene kommune i en anden kommune.
Der tales også om at forebyggelse skal ind i billedet. Geisler efterlyser f.eks. akutboliger til familier, der
er i krise, så familierne ikke splittes op. Det vil give mere plads og bedre tid til at arbejde med hjemløse
på boformer.
Vi kan ikke ændre på hvilke kommuner, der er med i strategien, men vi kan gøre opmærksom på, at der
er metoder, der spredes til andre kommuner, og hvilke problemer, der kan være ved det. Ligeledes kan
det være formålstjenstligt, at vi peger på alternative muligheder, a la dem Geisler peger på.
Ewald nævner også de psykisk syge, som er svære at håndtere på boformerne.
I forhold til Norge og Sverige, har man i DK afsat forholdsvist mange midler.
Birthe oplyser, at der bliver en pulje til bostøtte, som alle kommuner kan søge. Der er bl.a. en melding
fra Aalborg om at de gerne vil have noget mere bostøtte.
Vi snakker Skæve Huse midler. Disse kan stadig søges af alle kommuner, men hvis en af de 8
kommuner søger midler til skæve huse gennem deres hjemløsestrategi, tages de fra samme pulje. Med
andre ord er skæve huse puljen blevet en del af de 500 millioner til hjemløsestrategien, men at alle
kommuner stadig kan søge denne del af puljen.
Ask siger, at han har sendt et brev til de 8 kommuner, hvor han opfordrer til at kommunerne inddrager
brugerne, og at vi gerne vil hjælpe dem med det. Meget konkret har han inviteret dem til temadagene.
København, Frederiksberg og Århus har foreløbigt meldt sig interesseret i at deltage.
Ewald siger, at udvalgene også kan presse på. Han nævner, at SAND Fyn har henvendt sig til Fyns
kommune.
Geisler foreslår, at man laver et par dialogmøder, hvor man fortæller om, hvad vi synes kunne være godt
at tage fat på. Han foreslår et i øst og et i vest.
De nye kommuner, altså Albertslund, Høje Tåstrup og Randers har ikke været vant til at inddrage
brugerne. De skal nok bare hjælpes lidt mere i gang.
Hanne foreslår, at man har to forskellige strategier for hvordan man vil have indflydelse i henholdsvis de
8 kommuner og resten af kommunerne. Der er bred enighed om, at man skal angribe det forskelligt.
Dialogmøder kunne måske bruges i forbindelse med at bostøtteordningerne bliver meldt ud i efteråret.
Bostøtteordningerne er også en del af satspuljeforliget og alle kommuner kan søge denne pulje. Her er
der et bredere forum vi skal have i tale. Servicestyrelsen regner med at der i 35 – 40 kommuner, hvor
der er hjemløse og for hvem det kan være aktuelt at søge disse midler.
Vi skal gøre os klart i hvilke dele af processen vi gerne vil være med i hvad. Hvilke konkrete behov ser
vi? Hvor ambitiøse skal målene være?
Senere kan vi være med til at diskutere, hvordan hjælpen skal organiseres.
Der vil være forskel på hvordan det gøres i den ene og den anden kommune.
Ask foreslår, at kursusgruppen arbejder videre med hvad de enkelte kommuner gerne vil inddrage os i,
hvem der har ansvaret for at holde fast i kommunerne osv.
Vi skal lægge op til at mødes med kommunerne løbende for at diskutere strategierne. I denne
forbindelse kan vi foreslå, at man opretter udsatteråd, der spiller en eller anden rolle i processen.
Desuden er det vigtigt, at vi også er med i ’resultatet’. Det handler om borgerne. Bliver de hjulpet og
med hvad? Hanne mener, vi skal gå ind i debatten på de hjemløses vegne. Det kan f.eks. være de
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gadehjemløse, der skal melde tilbage om, hvad de oplever strategien giver dem. Det er vores opgave at
være deres talerør. Det er os, der skal hjælpe Styrelsen og Rambøll.
Anker siger, at vi kan overveje om vi skal lave en gruppe, der arbejder mere grundigt med strategien, og
som følger den løbende.
Vi synes, der skal laves en ny arbejdsgruppe, der arbejder fremadrettet med strategierne. Både Rambøll
og Servicestyrelsen vil selvfølgelig samarbejde og hjælpe.
Ask laver et notat om status på hvilket lobbyarbejder, der er gjort. Det kræver tilbagemeldinger fra de
lokale SAND udvalg. Vi finder medlemmer til gruppen på temadagene.
3. Formandens vise ord (punkt udsat fra sidste møde)
Ewald håber på vi får en ny sekretær hurtigst muligt. René og Ewald vil gerne være med til samtalerne.
Han gentager, at hvis man har svært ved at få fat i personalet, skal man ringe til deres mobiler.
4. Regnskab 2008 og budget 2009 (punkt udsat fra sidste møde)
Ask gennemgår regnskabet. Han påpeger, at vi har brugt mange penge på rejser og at stigningen
skyldes de mange hotelophold. Vi skal passe på med ikke at bruge for mange penge på hotelophold.
Det klæder ikke en hjemløseorganisation, mener han.
Ask gennemgår de to projektregnskaber for henholdsvis ’Drift’ og ’UDD’. Vores bogholdere har taget fejl
af vores samlede drift og projektregnskab ’Drift’. Det har bevirket, at vi har fået indtryk at vi havde et stort
overskud vi skulle bruge. Derfor har vi lavet et underskud på knap 80.000 kroner, som vi forhåbentligt
kan overføre til i år. Hvis ikke det kan lade sig gøre må vi bruge NSJ – midler på at dække
underskuddet.
Ask gennemgår næste års budget. Budgettet godkendes.
Stig Tarnow, leder af Hjemløsehuset er blevet pålagt af Hovedstadens Røde Kors, at gøre SAND
opmærksom på, at de skal betale noget mere i husleje. Bestyrelsens er ikke enige i at vi skal stige i
husleje og fremhæver, at vi lige er steget og at vi altid har været en del af huset og derfor ikke bør betale
andet end et symbolsk beløb. Ask skriver et brev til HRK og opfordrer til at vi bibeholder det gode
samarbejde.
Vi snakker om andre lokaler. Vi tager emnet op på bestyrelsesseminaret.
Ask vil gerne have en ny revisor, det får han lov til at arbejde videre med.
5.

Generalforsamling
a. Vedtægtsændringer
Det vedlagte forslag godkendes.
b. Opstillede til bestyrelsen
Der opstilles folk fra alle udvalg undtagen fra Nordvestsjælland, hvor René ikke er på valg. Ellers er alle
udvalg repræsenteret.
Ask har desuden lavet et forslag om at lave strammere regler for, hvordan man skal stille kandidater op
til SANDs bestyrelse. Det diskuteres. Bl.a bemærker Jørgen J, at han ikke er sikker på, at man i
Nordjylland synes det er nødvendigt at have vedtægter. Vi fremsætter forslaget som et selvstændigt
forslag i år.
c. Indkomne forslag
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Ingen forslag
d. Bestyrelsens beretning: hvad skal der stå i den?
Nye tiltag: tour de hjemløs, bisidder og social manager, gældskonference, finlandstur, temadage,
feantsakonference, døde personer, nye mødelokaler og It forbedringer, sidste års tema, næste års tema,
fremtiden (flere tour de hjemløs, hjemløseår, hjemløsestrategi) besøg i folketinget to gange, nye
udsatteråd, Ole og Carsten er nye folk, Jette er stoppet, brugerpanel i sus.
6.

Hvor mange penge skal vi skyde i kampagnevognens (campingvognens) tur rundt i
landet og hvor skal den hen?
Stadepladser på markeder koster mellem 250 – 300 kr. pr. løbende meter. Vi skal bruge ca. 10 m. Dvs.
2500 – 3000 pr. marked. Det synes Per er dyrt. Vi snakker om hvor vidt det er muligt at få lov til at stille
op gratis. Der er også omkostninger til andet end pladsen, men omvendt skal vi sove i vognen, hvilket
minimerer omkostningerne.
Per regner med at hente vognen i maj, gøre den rent og klæbe de sidste mærkater på.
Vi skærer aktiviteten ned til Hjallerup, Skovvang, Vildsund og Egeskov. Fra Egeskov laver vi en
Sjællandstur på 3 – 4 dage.
7. Nyt fra sekretariatet
Ask informerer om HF og de to forskellige vedtægtsforslag. Torben C, Leif El og Pia vil gerne stille op
igen. Ask stiller også op. Ask finder nogle, der gerne vil opstille. SV skal ikke stille op for SAND igen.
8. Evt.
Ewald og Jakob May skal lave et radiointerview sammen om hjemløsestrategien. Det bliver i marts eller
april.
Geisler skal interviewes på TV af SUS. 6- 7. Maj på Brogården er der netværksdage. SUS afholder det.
Pia, Per K., El, Johnna og Geisler tager med.
23. marts inviteres Leif EL til et interview med TV Midt Vest. Der er tre punkter. Hvem er Leif, hvad er
SAND og skæbner han har mødt på sin vej? Leif regner med at Sofie kan mangfoldiggøre udsendelsen.
Özlem og EL har lavet en klub. Den skal skrive til de socialpolitiske ordførere i folketinget og foreslå at
der kommer udsatteråd i hele landet.
El har lavet en liste med udsatteråd i DK. Den sender han til Ask, som sender med referatet rundt.
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