Referat bestyrelsesmøde 21. april 2020
Til stede: Harald, Robert, Henrik Mas, Susanne Moos, Karin, Hans (og Maria), Svamp, Christina,
Jonas
Afbud: Mette (Sønderjylland)
Sekretariat: Ask (ordstyrer), René, Tobias (referent)
Susanne, Nancy og Sofie deltager i opstarten, for at hilse på.

Dagsorden
1. Runden rundt

2. Aflysninger af arrangementer i SAND
•
•
•

Hvad har vi måtte aflyse?
Hvad skal flyttes og hvornår tror vi det kan lade sig gøre at afholde det?
Er der nye ting vi kan gøre indtil vi kan mødes på normal vis?

3. Hvad kan vi lære af Coronaen og hvordan kan vi bruge den viden i fremtiden?
•

F.eks. kan der pludselig laves ekstra herbergspladser, der er lydhørhed fra politikere, der
laves afdelinger, hvor hjemløse kan indlægges hvis de bliver smittet osv. Den villighed til
handling, skal vi have med ind i en ikke-coronatid, men hvordan?

4. Næste møde – dato, tid og sted

5. Evt.
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REFERAT
1. RUNDEN RUNDT
SAND formand: Christina har haft meget kontakt med sundhedsministeriet og socialministeriet,
både ift. hjemløse, misbrugere og ift. de udenlandske hjemløse (Rumænere). Der er nu givet
adgang til asylcentrene for de hjemløse, der opholder sig ulovligt i Danmark. Der er dog flere der
gemmer sig, af frygt for at blive udvist af Danmark.
Christina opfordrer til, at vi husker at ”hjemløse er hjemløse – uanset hvor de kommer fra.”
Dialogen med social- og indenrigsministeriet foregår via sms og opkald med Astrid Krag. Dialogen
med Sundhedsministeriet foregår over mail.
Der er ikke mange hjemlæse, der er testet positive med Covid 19, hvilket er godt, og samtidig viser
det også at de hjemløse ikke har en stor kontakt med ”hr. og fru Danmark.”
Der er rådsmøde i morgen, onsdag den 22. april, i Odense – hvor folk skal samles.
Mas har hørt at integrationsministeren har foreslået at sende de udenlandske hjemløse til
Brønderslev (Nordjylland) på et nedlukket plejehjem. Det er dog usikkert om den er strandet ved
”idéplan” eftersom de lokale vist ikke har været udelukkende glade ved forslaget.

Sydfyn: Det går rimelig godt i Svendborg. Gadeplansmedarbejderne har godt styr på det og er gode
til at komme rundt. Der bliver delt mad ud, dagligt. Sandwich der laves i Kommunens kantine.
Forsorgscenteret har haft lukket kantinen. Der bliver bragt mad ud på værelserne. Akutværelserne
fungerer også stadig.
Væresteder og hellesteder er lukket ned. Ensomheden driver folk til at mødes alternative steder,
hvor der ikke tages højde for hygiejne og lign. Det er lidt bekymrende, udtrykker Maria.
Værestederne har lige meldt ud, at de fra den 27. april inviterer til at mødes for at lave en plan for
langsom genåbning – med udeaktiviteter i begyndelsen.

Østjylland: Der er mange bisiddersager og bøvl med misbrugscenteret. Kommunerne virker til at de
ikke ved hvor de skal sende folk hen.
Bankerne har været gode og folk har fået deres udbetalinger.
Der har været svært at få NEM ID og personlig betjening på borgerservice. NEM ID har ikke været
en gyldig grund til at få den personlige betjening i flere situationer. Christina har nævnt det for
Astrid Krag. Kan der lægges noget på sociale medier, der sætter fokus på, at Aarhus kommune ikke
hjælper hjemløse personer der står i ovenstående situationer.

Nordjylland: Harald fortæller, at der ikke sker så meget, men både han og Heidi arbejder så godt de
kan med at hjælpe de hjemløse.
Det er mest Corona-relateret at folk kommer og ikke har et sted at være. Heidi er i kontakt med
nogle hjemløse på en campingplads i Hjørring og Harald er i kontakt med to personer fra
Svenstrupgård.

Vestjylland: Karin planlægger at besøge de steder i Holstebro, hvor de udsatte mødes. Hun er i
kontakt med den lokale udsatterådsformand.
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Der er ingen smittede på Skovvang – der er ingen der udviser symptomer.
Karin er i kontakt med den ene, af de nye, i SAND Vestjylland og han vil gerne mødes. Men gerne
når de kan mødes ”i virkeligheden”, fremfor virtuelt, igen.
Der er kommet et nyt sted i Holstebro hvor alle de sociale tiltag holder til.

Sydvestjylland: Svamp er flyttet i skæv bolig, lige udenfor Esbjerg.
Varmestuen har åbnet, så man kan komme ind i 1 time, 6 personer ad gangen.
Der er nødherberg. Svamp ved ikke hvor meget det bliver brugt.
Jyske Vestkysten har skrevet en artikel om brugen af dagtilbuddet, og Svamp er citeret fra et
Facebookopslag i stedet for at være blevet ringet op – det er han lidt muggen over.
Hellestedet er lige blevet spærret af, hvor Svamp holder til, men det giver god mening at lukke det
ned. Man sidder alt for tæt.
Folk samles omkring Kirkens Korshær og ved madudlevering. Der er typisk 10-20 personer samlet –
som sørger for at splitte sig op i mindre grupper.
Heroinprojektet er begyndt at give nok til folk, så de ikke bliver syge.
Der har været bøvl med at få udbetalt penge, fra kommunen. Der er én dag i ugen, tirsdag, hvor
man kan afhente penge.
Svamp har fået formanden i deres udsatteråd til at lave en skrivelse til politikerne, hvor
åbningstiderne ved et ekstra værestedstilbud blev kritiseret. Det åbnede en halv time før et andet
værested og lukkede en halv time efter det andet værested. Derfor var der ingen der brugte det.
Hvis man havde lagt åbningstiden der hvor det andet værested var lukket, tror han det ville være
blevet brugt. Nu er tilbuddet blevet lukket… fordi det ikke blev brugt.
I skrivelsen påpeges det også at hjemløse har brug for socialt samvær. Ask anbefaler andre at bruge
deres udsatteråd på samme måde.

Nordvestsjælland: Det var desværre svært at høre hvad Moos sagde – grundet dårlig forbindelse.
Der er oprettet ekstrapladser, til smittede, på et plejehjem – hvilket der heldigvis ikke har været
brug for endnu. Hun håber at de pladser bliver beholdt når Coronaepidemien er overstået. Det skal
vi huske at kæmpe for.
Moos er kommet med i et projekt hvor der køres rundt og opsøges socialt udsatte.
Toften – boform i Slagelse – er lukket for dagklienter/tidligere beboere.

Hovedstaden: Jonas har travlt med onlineskole.
Der har ikke været meget lyd i de andre fra udvalget ang. at mødes.
Claus Berggren og Jonas har talt om at mødes, virtuelt, ift. ny forretningsorden.
René supplerer:
Ligesom i andre byer er der åbnet nedlagt plejehjem.
Bankerne kører nogenlunde – på nær Nordea.
Nancy og René lavede en rundringning til landets forsorgshjem og det virker til at der er godt styr
på det – også dem der er talt med i Kbh.
René hører ingen klager fra forsorgshjemmenes beboere.
Der er lavet om i visitationsprocessen på Sundholm, så de kommer lidt udenom de normale
processer og ansøgninger. Der bor lige nu 10 personer mere end der plejer. Der opfordres til at
hovedstaden (og andre udvalg) husker hvor mange ekstra pladser, der kunne findes under coronakrisen, når det er ovre.
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Trekanten: I Vejle står det okay til. Kommunen har været god til at inddrage de socialt udsatte
brugere, bl.a. ift. brug af hellesteder. Herberget har genåbnet og har åbnet ekstra rum, så der er
plads.
Møderne i udsatterådet er aflyste.
Der bliver bragt medicin ud til de mest udsatte borgere og der er gadeplansmedarbejdere der er
gode til at tjekke op på tilstand.
Mas har lavet et læserbrev til Vejle Amts Folkeblad. Han og Ask og har søgt agtindsigt ift. Housing
First, men er lagt på ro af kommunen.
Der fokuseres en masse på Housing First, i Vejle, og det skaber en del udfordringer, da der ikke er
boliger og der ikke henvises til boliger.
Mas er også blevet kontaktet af Astrid Krag og har fået hendes nummer og er blevet opfordret til at
tage kontakt.
Mas har foreslået Astrid at forlænge ordningen med Social frikort, som udløber i år. Hun svarede at
hun vil få sine jurister og økonomer til at se på det.

Storstrøm: På Lolland Falster er der åbnet en campingplads til de trængende, det samme er på
bedding i Faxe og i Næstved.
Den lokale formand for udsatterådet er svær at tolke. Siger det ene og gør noget andet.
I går er det meldt ud, at man kan komme på værestedet 5 personer ad gangen og i et par timer.

2. Aflysninger af arrangementer i SAND
•

Hvad har vi måtte aflyse?
- Folkemøde
- Generalforsamling (rykkes til september/start oktober, som pejlemærke)
- Temadage. Der er booket et sted 23. og 24. september. Musholm.
- Bisidderkursus er planlagt i medio august.
- Tillidsmandkursus 1 er sat til juni og Tillidsmand 2 er sat til august (ugen efter
bisidderkursus)

•

Hvad skal flyttes og hvornår tror vi det kan lade sig gøre at afholde det?

•

Er der nye ting vi kan gøre indtil vi kan mødes på normal vis?
- Kaffeklub hver mandag og torsdag kl.13 – 14
- Åben rådgivning v. Nancy (og René) onsdag fra kl.13 – 14
- Der bedes om at lave møder/temamøder om eks. foredrags-træning (Svamp)
- Der bedes om at lave aktioner, nu vi ikke deltager i Folkemødet. ”Ud og lave ballade!”
Tobias starter en ”ballade-zoom-gruppe” op også.
- Der er planer om at lave en zoom-workshop omkring hjemfølelse på en onsdag.
- Vi vil også gerne lave webinarer (online undervisning/oplæg)
Jonas forespørger, i manualen til Zoom-møder, at der også fortælles hvordan man laver
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skærmdeling og andet smart.

3. Hvad kan vi lære af Coronaen og hvordan kan vi bruge den viden i fremtiden?
•

F.eks. kan der pludselig laves ekstra herbergspladser, der er lydhørhed fra politikere, der
laves afdelinger, hvor hjemløse kan indlægges hvis de bliver smittet osv. Den villighed til
handling, skal vi have med ind i en ikke-coronatid, men hvordan?

-

Christina vil gerne vende vores forhold til Astrid Krag (som social-/indenrigsminister). Mas
tilføjer, at hun har givet udtryk for, at hun kun ved hvad hun får at vide fra KL om hjemløshed.
Derfor er det vigtigt at vi også give hende vores viden. Hun efterspørger den.
René: hun er ikke interesseret i voksne hjemløse, men i børn. Der kunne evt. spinnes på ”Er du
klar over hvor mange anbragte børn, der senere i livet ender som hjemløse?”
Svamp: Jeg kan godt lide hende, hun er meget brugerorienteret og jeg føler mig lyttet til.
Mas: Det kan godt tyde på at eks. rådet bliver til en kaffeklub, hvis ikke vi følger op på at få os
gjort synlige og komme afsted med vores budskab.
Maria: Hvorfor ikke lade en happening der gør hende klar over hvorfor vi er vigtige at have med
og at vi er eksperter i eget liv?
Vi skal også blive bedre til at tale med de andre brugerorganisationer, så vi som
brugerorganisationer, kan stå sammen.

-

Vejle kommune kan pludselig godt finde pladser til folk. Andre har også oplevet, at når
kommunerne endelig ”skal”, så ”kan” de også godt.
René:
Det bekymrer ift. genåbningen af Danmark, om tiltagene så stille og roligt gemmes væk igen.
1. Hvor mange har benyttet sig af Hus Forbis Danhostel-løsning?
2. Hvor mange har benyttet sig af alternativerne (plejehjem og lign.)?
3. Hvad er det egentlige behov for de alternative pladser?
4. Hvad med effekten af jobcenterets nuværende lempelser? Hvad har det givet folk, at de ikke
er blevet ”pisket” af jobcentrene? Tilsyneladende fungerer folk meget bedre uden pisk og
kontrol. Det er i hvert fald det indtryk vi får.
Christina har en lang liste med ting der skal kigges på, hvor man både finder ud af hvad der
fungerer og hvad der ikke fungerer. Den sender hun til bestyrelsen.
bl.a.
- Misbrugsområdet. Lægetider og henvisninger til læge/opstart af medicin. Der har været lov til
at få mere styring. Det har været svært at få kontakt til ”hele systemet”.

-

Rasmus Helveg (socialordfører for De Radikale), har Ask skrevet et brev til, hvor han påpegede
nogle ting han mente var vigtige at have øje med – han har ikke svaret. Det skal der følges op
på. (Ask, Christina, Mas og Jonas)
Ask har også været i kontakt med KL, op til den 1. april, ift. udbetalinger. De blev der gjort
opmærksomme på de situationer hvor folk uden hævekort skal i banken. Dette var de ikke
opmærksomme på/bevidste om i KL, så der kom der hurtigt gang i processen. KL sagde i den
forbindelse, at vi bare skulle ringe, hvis der opstod nye behov eller problemstillinger.
René tilføjer, at det kunne være i alles interesse at få lavet et makkerskab omkring §110
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kommissorium, med KL.
Alle melder løbende ind, over mail til bestyrelsen og Ask, så der bliver noteret hvad vi skal
huske på.

4. Næste møde – dato, tid og sted
Fredag den 15. maj kl.10:00 – 12:00
5. Evt.
Christina vil gerne have Rådets sammensætning på dagsordenen til næste SAND Bestyrelsesmøde.
Kaffeklubdeltagelse fra bestyrelsen.
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