Fælles SAND møde 19. december 2017 TAMU Center Odense.
Tema: Klage over udsmidninger v. Birgitte Mohrsen fra Ankestyrelsen
Præsentationsrunde:
Eluf fra Viborg, Lullu fra Svendborg, Sanne fra Storstrøm, AnnBritt fra Roskilde, Pino fra Aarhus,
Ole Skou (jurist SANDs sekretariat), Rani fra Nordsjælland, Asbjørn fra København, Torben fra
Solvang, John fra Solvang, Lasse fra Esbjerg, Lars fra Nordjylland, Ole B fra Hovedstaden, Tage fra
Aarhus, Henrik Maas fra Vejle, Benny fra Nordjylland, Heidi fra Nordjylland, Jørgen fra Aalborg,
Karsten fra Nordvestsjælland, Moos Nordvestsjælland, Patrick fra Storstrøm, Sara fra Sydfyn, Rikke
fra Odense, Sonne fra Odense, Bettina fra Odense, Helle fra Odense, Henriette fra Sydfyn, Svamp
fra Sydvestjylland, Anders SAND Østjylland, Henrik Nordjylland, Klaus SAND Østjylland, Topper fra
Østjylland, Flemming fra Østjylland, Johanne fra Østjylland, Esben Dahl fra Middelfart, Jensine fra
SAND Trekanten og kvindenetværket, Gerth fra Odense og grønlandske arbejdsgruppe, Pia fra
Odense, Pernille fra Trekanten, Leif fra Vestjylland, Per Riel fra Trekanten, Martin SAND
Sønderjylland, Hans fra Sydfyn.
Oplæg fra Birgitte Mohrsen – slides sendes på mail! HUSK: pr. 1. januar er det muligt at klage
over indskrivning/udskrivningen til Ankestyrelsen.
Husk også dine rettigheder inden der træffes afgørelse, ALTID bede om at se ALLE akter i sagen. Vi
oplever bare virkeligheden er anderledes, nemlig at de oplyser det er interne arbejdsdokumenter.
Disse undersøger Ankestyrelsen også, hvis de vurderer de er relevante for sagen!!
Husk I har ret til en partsrepræsentant, dette kræver en fuldmagt. Eller pege på en bisidder, som
kan hjælpe med at lytte og tale.
Krav til afgørelse: Hjemmel, kun afgørelse om det, loven giver lov til. Hvis ikke – er lederens
afgørelse ugyldig/får ingen virkning!
Klagevejledning.
Fremgangsmåden, fx gives klagen til lederen, som genvurderer og/eller videresender den til
Ankestyrelsen.
Tidsfrist for at klage.
Lederen skal på anmodning lave en skriftlig afgørelse og har 14 dage til det. Borgeren har ret til at
få en begrundelse, som skal være meget konkret, da du skal vide at afgørelsen er truffet overfor
dig. Det er ikke nok at få at vide du IKKE er en del af målgruppen – du skal vide mere specifikt,
hvorfor netop du IKKE er en del af deres målgruppe.
Husk INGEN krav til klage – den kan være mundtlig eller skriftlig!
Man kan stille krav til lederen om at tage stilling til om hvorvidt han/hun mener at afgørelsen vil
blive revurderet så man har mulighed for at blive boende på herberget. Hvis de fastholder
afgørelsen om udsmidningen og derfor ikke kan blive boende på herberget mens klagen bliver
behandlet, kan man bede Ankestyrelsen tage stilling til det omgående!
Ankestyrelsen har endnu ikke taget stilling til om man kan stille krav om, at man IKKE må indtage
rusmidler inde i ens eget rum på et herberg. Det kommer de helt sikkert til!
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ASK SENDER SLIDES UD TIL FOLKET!
Ole omtaler en rapport som er til at finde på Ankestyrelsens hjemmeside: Ankestyrelsens
undersøgelse af Kommunernes brug af handleplaner i indsatsen til hjemløse borgere.
https://ast.dk/publikationer/ankestyrelsens-undersogelse-af-kommunernes-brug-af-handleplaneri-indsatsen-til-hjemlose-borgere
Til foråret kommer en helt ny som er god at læse. Den kommer til at handle meget om
klagerettigheder!
Der deles julegaver og kalender ud ☺ Der købes flere julegaver, så bare rolig – der vil være nok til
alle.
HUSK: Generalforsamling i SAND d. 27. marts i Odense.

Nyt fra udvalg/boformer:
Nordjylland: I Aalborg har vi været forbi Svenstrupgård og arbejdet på at stifte beboerråd – vi
satser på at d. 4/1 kommer der et råd på Svendstrupgård. Vi har fået lokale i det frivillige hus, som
gør at vi har faste mødetider i udvalget. Derudover er vi meget flittige i Aalborg. Jørgen supplerer,
at det er okay på varmestuen, men man skal være på beatet for at få en seng at sove i. Benny
fortæller, at der i sommer var en kommunalpolitiker, som udtalte at der til vinter ikke skal være
nogen som sover på gaden i Aalborg! Men det gør der. Benny vil gerne, at der arbejdes på at lave
nød-overnatning. Der er lavet noget som hedder nød-overnatning til kvinder i alle aldre og mænd
under 30, men ikke til den gruppe som i realiteten overnatter på gaden. Kromann supplerer at han
vil sætte et møde i stand med den gældende politiker.
Vestjylland: Det går godt. Genopbygningen af Vibohøj er udsat indtil videre, de skændes om
pengene. Belægningen på de vestjyske forsorgshjem er der overbelægning. Man reder op der hvor
der er plads!
Østjylland: Det går også fint nok lige nu. Der har lige været stor julefrokost for de hjemløse,
afholdt af Hjælp til Hjemløse. Der uddeles julehjælpskasse de næste par dage. Christina er rejst
væk på ferie, det samme er Jakob også, så Anders sidder lidt alene med tingene. Udvalget har lagt
penge ud til Folkemødet til Bornholm til rystesammentur – dem skal der lige lidt styr på.
Trekanten: Vi får et nyt herberg i Vejle til marts. Spørgsmålet er om politikerne vil gøre det til et
§110 herberg. Pengene er blevet bevilget – vi glæder os!
Det gamle nødherberg lukker til april. Vi har søgt Kolding Kommune om at få en plads til SAND i
Udsatterådet. Vi håber de siger ja! Sølyst har lovet beboerne internet – men værelserne fremstår
stadig IKKE prangende!!
Sydvestjylland: Det går jo stille og roligt – der er fuldt hus på herbergerne, vi har fået renoveret
herberget og fået hundepladser. Esbjerg byråd er helt uvidende fandt vi ud af til valget. Liberal
alliance tror der er et fungerende fixerum i Esbjerg. Vi får udarbejdet en udsatte politik i Esbjerg –
skal bare lige finde ud af hvordan vi gør det.
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Sønderjylland: Det kører af helvede til lige nu, men har efterhånden fundet et par stykker til
udvalget. Vi har været med til at afholde to vælgermøder i Haderslev og Aabenraa – stort
fremmøde af både politiker og vælgere. Jeg har også en del at lave i Udsatterådet. Der er godt
fyldt op på forsorgspladserne i Sønderjylland, siger Martin.
Fyn: Vi har haft mange bisidninger og journaliststuderende, sosu-hjælpere har lavet opgaver. Helle
har været forbi Socialrådgiveruddannelsen og holde oplæg og interviews. I forbindelse med valget,
har vi været meget aktive og gjort os gode venner med alle. Det har betydet, at vi i Odenses
borgmester har fået en KULDE GARANTI, som betyder at pengekassen bliver åbnet, hvis vi har en
på gaden. Så kommer man på hotel/vandrehjem. Vi har i samarbejde med herberget på
Benediktsgade, lavet en bisidderaftale hver uge på herberget. Herberget kontakter os, hvis der er
brug for en bisidder til beboerne, f.eks. til lægen eller kommunen. Det har styrket vores
samarbejde med herberget. Helle oplever der er nye toner dernede og tonerne er positive!
Vi mangler hænder i SAND Fyn – der er masser af arbejde!!
Sydfyn: Vi har haft travlt, vi afholdte et vælgermøde med meget stor succes. Gjorde det lidt
anderledes med borde blandet af politiker og borgere. Stort set alle partier var repræsenteret.
Planlagde en masse gode ting, ex. fremtidige lyttermøde med fokus på alternative boliger. Ingen
konkrete datoer, men vi arbejder på det! Der er blevet åbnet/flyttet ny varmestue.
Forsorgshjemmet holder juleaften på Carlos Kitch’n, det kræver tilmelding. Helle vil gerne rose
SAND Sydfyn for at støtte op om nisseeventet i Odense – tak for det ☺
Nordsjælland: Vi holder bestyrelsesmøde d. 27/12 på Skansegården. Rani har forsøgt at rekruttere
nye folk. Før valget talte Rani med viceborgmesteren i Farum omkring at lave skæve boliger til
løsladte. Skansegården og Solvang er slået sammen til én stor institution. Vi forsøger at undersøge
samarbejdet med ledelsen.
Vi er blevet lovet at der vil komme et Udsatteråd i Glostrup. Vi er et beboerråd på 5 fra Solvang,
hvor 4 deltog på lovgivningskurset.
Nordvestsjælland: Der er ikke sket det vilde, vi har været forbi Roskildehjemmet. De ligger i
byggerod. AnnBritt har meldt dem til Det Sociale Tilsyn fordi der var skimmelsvamp og latterligt
klamt. Efter hun meldte dem, blev hun udskrevet derfra. Moos fortæller at Det sociale tilsyn har
været derude og taget prøver, som viser der ikke er svamp og byggeriet forløber som planlagt.
Rani supplerer at konsekvensen ved at der er skimmelsvamp eller lignende, kan være at man er
nødt til at smide en hulens masse på gaden. Beboerne har fået en plads i en følgegruppe, som skal
følge byggeriet og dennes proces. Det skal stå klar foråret 2019.
Karsten fortæller at de skæve boliger i Roskilde står klar i 2018. Der kommer til at være 5 pladser
og et fælleshus. De kommer til at ligge mellem banen og retshuset. Karsten kan være bekymret for
placeringen, da det kommer til at ligge klods op af Banedanmark, der kommer et kæmpe byggerod
de kommende år og grunden er forurenet. Vi bestræber os på at komme rundt på varmestuer og
herberger og vi kunne også bruge et par hænder mere, slutter Karsten af med at sige.
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Storstrøm: Det går rigtig godt i vores udvalg, Jonas og jeg (Patrick) havde et rigtig godt møde med
Pernille Skipper, gode spørgsmål og god stemning! Hun var lydhør. Vi har haft et par interviews i
lokalområdet. Vi prøver på at komme rundt omkring og der er kommet et par nye hænder.
Saxenhøj har gode 1 værelses lejligheder, de har et tilbud som hedder Livsskolen, hvor man kan få
massage med healingmusik.
Hovedstaden: En del bisidderopgaver, skoleklasser på besøg. Vi skal i gang med boformer, besøg
på Solvang d. 15/1, hvor vi samme dag har nytårskur ved overborgmesteren. Vi har haft to
vælgermøde – et på Sundholm og et på Kofoeds Skole. Vi har haft Rigspolitiet ude, som gerne ville
tale om bandepakker, men kom omkring en masse andet. Asbjørn forsøgte at blive slettet i
Kriminalregistret, men det er ikke sket endnu ;-) Vi skal også have fyret op i boformsbesøgene.
Asbjørn har været på bisidderkursus – det var super godt. Hovedstaden har fået en plads i
Udsatterådet på Bornholm.
Hovedbestyrelsen: Det går skide godt – vi har aldrig haft større indflydelse på det politiske niveau,
det har I også lokalt – skide godt! Bare se med klageadgangen til boformer, det var SAND der var
medvirkende til at få den tilbage. HUSK at støtte folk i at benytte klageadgangen til Ankestyrelsen.
HUSK det er først episoder som sker efter d. 1/1 2018 der kan klages over.
Vi har modtaget 25.000 kr. fra Berlinfonden og 34.000 fra Samfundsprisen vi fik af De
konservative. 35.000 kr. spyttede Hus Forbi i vores fælles julehjælpsindsats.
Vi har købt en masse gavekort, som er delt ud til hjemløse og deres børn på nat-herberger rundt i
landet. Hus Forbis distributører har også delt ud. Og vi har allieret os med gadeplansmedarbejdere
i flere byer, som har delt ud.
D. 25-26 april holder vi temadage og 3-4 uger efter holder vi tillidsmandskursus 1 og igen 3-4 uger
efter er der tillidsmandskursus 2 – det hele kommer til at stå på bagsiden af Sandsigeren.
June – vores medarbejder i Kvindenetværket, stopper her til jul og vi vil savne hende rigtig meget.
Det har været en fin afsked, bortset fra at hun var forhindret i at komme i dag. Der bliver spurgt til
hvad hvis vi finder penge til hende? Ask siger at beslutningen i bestyrelsen er at hun ikke
fortsætter. Bestyrelsen har dog afsat midler til at hvis kvinderne lokalt vil lave noget sammen, så
er der afsat midler til det.
HusForbi: Henrik har været oppe at bakke op om Horne Efterskole, som har samlet penge ind til
hjemløse, udfordringen er hvad og hvordan pengene skal bruges.
Det der har fyldt mest i Hus Forbi er at man har købt sit eget hus i Vanløse. I den forbindelse har
man fået en masse donationer. Bl.a. har Real Dania givet 1 million til at renovere det, så det
bevarer sit oprindelige majestætiske udseende.
Avisen kører videre og flere sælgere end nogensinde før. Svamp fortæller at de sidder en del og
afventer sælgerkort i Esbjerg. Det har de gjort i over en måned – hvad gør vi?? Henrik tager den
tilbage til Vanløse.
Vi har nogle gode nye folk i bestyrelsen og vi søger en ansat i salgsafdelingen.
Solstrålehistorier:
Vi har fået de konservatives ærespris, som kommer fra medlemmernes egen lommer via
Mobilpay, hvor vi fik 34.000 kr.!! Det er dem vi har brugt til julehjælp.
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Det er også værd at nævne at vi har fået Christina i Udsatterådet! Ole Skou besluttede sig for at gå
af og overtalte Socialminister Mai Mercado til at give Christina plads i rådet.
Per Riel: I foråret landede jeg på forsorgshjem igen igen, men denne gang er det sidste gang. Jeg
hjalp en ung fyr på Overmarksgården, som hedder Alex og han er ikke blevet passet på som barn. I
dag har han været clean i ca. 1 år og starter som murerlærer efter nytår.
Heidi: Vi får et Udsatteråd i Hjørring!! Jeg skal forhåbentlig være en del af det.
Sanne: Var i efteråret i radioen i forbindelse med hjemløsetælling og nu med nye tænder ☺
Helle: I Odense har vi fået Mette Frederiksen til at dele brunsviger ud.
Anders: SAND Østjylland har modtaget 200 gavekort til hjemløse på 300,- til Røde Kors butikkerne,
som er delt ud på de forskellige herberger i Aarhus.
Moos: Er flyttet i lejlighed pr. 15/11 efter laaaaang tid på forsorgshjem – jubiiii ☺
Svamp: ”Tænd et lys” i Esbjerg, involveres Varmestuen nu i.
Asbjørn: Vil gerne være med til at få HusForbi og SAND til at arbejde endnu bedre sammen.
Opdagede en dag en ”fake” HusForbi sælger og anmeldte ham til HusForbi. Vær opmærksom på
stjålne sælgerkort.
Der er møde igen d. 7/3 – Fælles SAND møde – formentlig her på TAMU ☺
Referent
/Nancy
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