Fælles SAND møde, d. 15.12.15
Dagsorden
1. Præsentation af deltagere
2. SANDs bisidderkorps
3. Nyt fra boformer og udvalg
4. Nyt fra SAND
5. Nyt fra Hus Forbi
6. Solstråler
7. Evt.
Deltagere
Anders (SAND Aarhus, Foreningen Mølleparkens Subkulturer/FMS), Heidi (SAND Nordjylland),
Harald (SAND Nordjylland); Per Riel (Kolding, pt. Møltrup), Lars (SAND Nordjylland), Henrik (SAND
Nordjylland), Freddie (Aarhus); Kaffa (SAND Aarhus); Sanne (Kvindnettet, SAND Storstrøm); Jensine
(Kvindenettet, SAND Trekanten); Jette (SANDs Kvindenetværk); Helle (SAND Nordvestsjælland,
Kvindenettet); Sara (Tovholder, UngeCrew Fyn), Christina (SAND Aarhus), Eluf (SAND
Nordvestjylland), Leif (SAND Vestjylland), Hans (SAND Vestjylland), Martin (SAND Sønderjylland),
Jacob (SAND Aarhus), Jacob (SAND Trekanten), Per K. (Vejle/’løsgænger’), Per Larsen (Humlebæk);
Flemming (SAND Sydfyn), Rene K. (SAND Nordvestsjælland), Rani (SAND Nordsjælland), Ole B. (SAND
Hovedstaden), Steffen L. (SAND Sydvestjylland), Lasse (SAND Sydvestjylland), René Nielsen (SAND
Storstrøm), Ask (SANDs sekretariat), René (SANDs sekretariat), Sofie (SANDs sekretariat),
Gæster: Marianne – socialrådgiverstud./Århus; Karina – socialrådgiverstud./Århus; Marcel –
socialrådgiverstud./Odense/København; Aisha – socialrådgiveruddannelse/Odense/Kolding

2. Bisidderkorps – hvorfor og hvordan?
Både SANDs bestyrelse og brugerne har formuleret behovet for et bisidderkorps. I SAND
forsøger vi at klæde brugerne på så godt som muligt til mødet med systemet – men derfor kan
behovet for en bisidder godt opstå. På sekretariatet får vi også regelmæssigt henvendelser,
der går på behovet for en bisidder.
Bisidder-netværket skal også være med til at samle sager, vi kan løfte principielt, fx hvis vi
pludselig kan se at der tegner sig et mønster fx med mange udsmidninger.
Der har lige været afholdt bisidderkursus I. Dette kørte i to spor - et juridisk og et, der
fokuserede på kommunikation med mennesker. Begge dele er lige relevant i denne
sammenhæng.
Med udgangspunkt i de rammer, der blev udstukket på kurset, skal vi i dag arbejde videre
med bisiddernetværket. Hvem er fx målgruppe for vores bisiddernetværk? Udelukkende
hjemløse – eller også folk, der er ved at blive hjemløse?
Hvad er vores værdier?
Hvordan kommer vi videre herfra?
I midten af februar løber kurset Bisidder II af stabelen, ligesom der i slutningen af februar
tages spadestik til endnu et nyt netværk med endnu engang Bisidder I – denne gang fra de
byer, der ikke var repræsenteret sidst. Dog undtaget København, der skal repræsenteres hver
gang, da koncentrationen af hjemløse er størst her.
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Gruppearbejde:
I grupper med en socialrådgiver-toverholder ved hvert bord, diskuterer vi rammerne for
bisiddernetværket. Rekruttering, målgruppe, materiale, PR etc, etc…
SAMMENFATNING FRA GRUPPEARBEJDE:
Bord 1:
Samarbejdspartnere: Hus Forbi, presse inkl. lokal tv, veteranorganisationer, gadeteams –
kommunikationen skal styrkes her.
Forebyggende indsats. Fx hjælpe ved sanktioner, så lejlighed kan reddes.
Organisering:
Landsdækkende og lokalt forankret. Kontaktperson i hver enhed. Lukket online
diskussionsforum til erfaringsudveksling mv. Dette kunne være et blogmodul på
hjemmesiden.
Målgruppen: Stor vægt på socialt udsatte unge. Forebyggende indsats. Hjælpe inden det går
helt galt. Diskussion om tavshedspligt – meget vigtigt for professionalisme og tillid.
Bord 2:
Netværk og samarbejdspartnere: Relevante organisationer og politikere.
Lokalt kontor på herberg, værested, frivilligcenter. Et sted hvor man kan være fast. Hjælpen
kan så udgå derfra.
Rekrutteringen af socialrådgiverstuderende gennem SDS – Sammenslutningen af Danske
Socialrådgiverstuderende. De kan fx også stå for udfærdigelse af materiale til rekruttering af
egne medlemmer.
Bord 3:
Skele til SINDs bisidderkorps for erfaringer. Men også fordi der er overlap i målgrupperne,
fordi psykisk syge fylder forholdsvist meget på boformerne.
Bisidderkorpsene skal hjælpe hinanden – fleksibilitet.
God idé med en gruppe på Facebook – til at dele erfaringer, søge hjælp. Få og give gode råd.
Vigtigt med løbende efteruddannelse
Reklamere alle mulige steder - store plakater på fx borgerservice, flyers (her kan du også få
hjælp!)
Christina har lavet en gruppe på Facebook: ”SAND og SDS’ bisidderkorps”. Her er det
erfaringsudveksling, gode råd, lovstof etc.
Bord 4:
Nævner også SIND som samarbejdspartner – i lyset af at det kan være relevant både at trække
på deres erfaring, men også pga. overlap i målgrupper.
Andre samarbejdspartnere er Kriminalforsorgen og Boligkontorerne. De ved hvem der er
truet af hjemløshed og kan ha brug for hjælp.
Er det nok med fire udvalg i netværket? Bør man lave mindre geografiske enheder.
Beliggenhed ift. frivilligcentre – det ville give mulighed for fast kontortid, så brugerne ved
hvornår de kan henvende sig.
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Bord 5:
Her diskuterede vi netværk, ydelsesservice, natteravnene, politikere, børn- og ungeråd i
større byer.
RUSK- strafferetslige sager
Drøftede også muligheden for et kontor: Kommunen? Frivilligcentre?
Ift. Soldater-veteranerne. De er jo teknisk set hjemløse, men har også andre problemstillinger,
man skal tage højde for.
Kunne evt. være relevant at indgå et samarbejde med veteranforeningen og se om man kan
hjælpe hinanden.
René K.: Vi har snakket om i vores Udsatteråd om vi skulle inkludere veteranerne i vores
Udsatteråd. Men vi blev enige om, at der er mange veteraner, der ikke er socialt udsatte – der
er mange der har et godt liv
Strukturere arbejdet i netværket omkring tre teams: Et udgående team, et forebyggende team
og et lokalt team.
Christina: Det er vigtigt at have en fast ugentlig tid fx på et værested. Men man skal kunne
være mere bevægelig en gang om måneden – fx på et forsorgshjem, på gaden mv.
Per R: Vi skal huske, at hvis en person er blevet smidt ud fra en boform, så er det svært for
stedets socialrådgivere at hjælpe vedkommende – og der har vi en klar rolle.
Fx har SAND Aarhus fået henvendelser pga. dette dilemma.
Flemming har gode erfaringer med at være hyppigt til stede fx på det lokale værested. Her ved
folk at de kan finde ham, og det er begyndt at give pote.
3. Nyt fra boformer og SAND udvalg
Hjørring:
Bostedet Den Blå Café har lige fået godkendt 5 mill. fra Mærsk Fonden til renovering af
bygningen. Forhåbentlig kommer der flere akutpladser.
Heidi har insisteret på, at der kommer et møde hvor alle beboerne indkaldes, så alle får
samme informationer på samme tid. Hvad skal der fx ske med bolig i mellemtiden?
SAND Nord:
Henrik har været i Frederikshavn – har besøgt værestedet Skrubben.
Rygtet går, at der er nogle hjemløse narkomaner i kommunen, der ikke får den hjælp, de har
brug for. Han forudser at der kommer nogle bisidderopgaver her. Henrik tager kontakt og
tilbyder hjælp.
Ålborg Kommune har startet hjemløseprojekt, Lars og Harald har været til møde. I løbet af få
måneder (3 -4 mdr.) har de fået 36 mennesker i lejlighed. De har lavet opgangsfællesskab. Tre
værelses lejligheder blev til dele-lejligheder, så man har eget værelse og så deler stue og
køkken. Billig husleje.
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Man oplever et stigende antal rumænere i kommunen. De kommer i store biler og busser og
tager pladserne for de øvrige socialt udsatte. Der er derfor lavet en regel om at man kan bo
tyve gange i løbet af et år på natvarmestuen. Fra næste år skal man formentlig vise
legitimation – og så kan man få tyve overnatninger på et år.
Men er det lovligt? Vi holder øje med lovgivningen.
Det er i hvert fald ikke lovligt at sætte et fast antal nætter på – for brugen skal være
behovsstyret og målgruppestyret – og ikke antals-styret.
Det er forskelsbehandling – og det strider mod alle mulige regler.
Det er meget svært at gennemskue, hvornår man må benytte et tilbud og hvornår man ikke
må, når man som udlænding kommer til Danmark.
Der ligger en tvist i mellem hvem der skal tage stilling til, om de kan komme ind eller ej. Det er
noget vi løbende forholder os til i SAND.
KK Herberget, Ålborg
Naboerne har klaget over, at der lugtede af hash udenfor når de røg. Nu skal de ryge indenfor,
så det ikke generer naboerne – de har fået en skurvogn til formålet.
Der bliver skaffet nogle flere skurvogne. De står bag herberget. Det er også pga. pladsmangel.
Det er godt at bo der.
SAND Aarhus
SAND Århus holdt julefest d. 12.12. Fik doneret virkelig mange julegaver. Masser af
samarbejdspartnere. Der kom rigtig mange – stor succes. Der fandt også et frieri sted – da
Anders friede til Katrin ; ) Så der skal være gadebryllup d. 2.7. 16!
Udvalget var også involveret i festugen, hvor der bla. blev sat fokus på unge hjemløse. SAND
blev spurgt, om de ville hjælpe med at skabe opmærksomhed.
Der blev i denne sammenhæng sat nogle gadeskure op forskellige steder i byen.
Efterhånden godt samarbejde med kommunen – lånte bla. lokale af kommunen til julefesten.
Vi arbejder også med at få sat fokus på, at det ikke nytter noget at begynde at sanere området
nede i bunden af Jægergårdsgade, hvor man i årevis har presset socialt udsatte ned - og nu
pludselig ønsker at få samme gruppe væk derfra uden at kunne tilbyde dem noget andet.
Nye skæve boliger inde i centrum til under 5000,- om måneden. I realiteten er det blot 12 nyrestaurerede boliger – pladserne var allerede kommunens.
Ny storbylandsby på tegnebrættet i Aarhus – også som ungdomsboliger
Storbylandsbyen bærer lidt præg af, at projektet ikke var helt færdigt, da folk begyndte at
rykke ind. Et dilemma var, at dem der var visiteret dertil godt vidste hvad de gik ind til, mens
de der kom fra ventelisten ikke helt vidste hvad det indebar. Så ’minus-beboerne’ blev ’plusbeboere’ og omvendt.
Der er endelig blevet lavet en sti til Storbylandsbyen – men først efter Christina og Betty
truede med bål og brand, indtil de fik deres vilje – og det gjorde de så. Inkl. gadebelysning.
Udvalget sidder i følgegruppen på det nye ungeherberg. Her får Århus UngeCrew lov til at
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holde møder.
Der kommer et nyt værested. FMS har fået en henvendelse fra en stor festival der gerne vil
spytte nogle penge i et nyt værested.
Den lokale ungegruppe vokser og er fremadstormende…
SAND Nordvestjylland
Der har været holdt ekstraordinær GF. Der kom desværre kun én. Der er derfor overvejelser
omkring at lave en sammenlægning med SAND Vestjylland. I mellemtiden er der kommet to
mere – så nu prøver de at køre videre indtil næste GF, og ellers lægger man sammen.
Vibohøj er ved at bygge om. Første del er færdig 1.7. 16. Og det går godt fremad.
Der er fyret tre medarbejdere. Det hedder sig, at det er pga. besparelser.
Spørgsmål:
Hvad med SAND Østjylland?
Det eksisterer på papiret, men ellers ikke. Aarhus inviterer Jette til et møde, og så kan det
være, at en sammenlægning også kan komme på tale her.
SAND Vestjylland
Her går det godt. De omkringliggende kommuner støtter arbejdet godt med §18 midler – så de
klarer sig.
Der har også været fyringsrunde på Skovvang – seks er røget. Primært i afdelingen for
domsanbragte. Der er delte meninger om den afdeling – den ’kostede’ 13 værelser og
resulterede i seks små lejligheder.
Borgerskolen har mistet en enkelt medarbejder.
Ellers går det godt i udvalget – de er stort set fuldtallige.
Man har holdt oplæg for socialrådgiverstuderende – og der er bud efter mere.
Skovvang har haft 150 års jubilæum.
På Møltrup er der kæmpe opbakning fra lokalsamfundet – bl.a. kæmpe julemarked.
Der laves et nyt herberg i Skjern. For unge hjemløse under 30. Og det, der er det særlige, er at
de unge betaler husleje – og når de så flytter, får de alle de penge de har betalt i husleje med
som etableringsstart.
SAND har en plads i bestyrelsen.
Det nye herberg er ikke et kommunalt tiltag. 25 firmaer i lokalområdet har sagt, at de gerne
vil ansætte de unge, hvis de unge ønsker det. Der er tandlæge, psykolog, udslusning mv. i
tilknytning til stedet.
Pino og Steffen fra UngeCrew starter med at sidde i bestyrelsen.
SAND Trekanten
Der sker ikke det vilde. Lidt tungt med mødeaktiviteten.
Bettina og René har været på Overmarksgården og hjælpe med at få et beboerråd op at stå.
Til januar skal Jacob i arbejde, så hans tid bliver begrænset.
SAND Sønderjylland
Et stille år. Og dog. Lone sidder i Udsatterådet – her gør hun et kæmpe arbejde. Specielt i
Haderslev hvor hun har god kontakt til værestederne.
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Boligselskab har en række kollegieværelser som de ikke kan få lejet ud. Konverteres til
nødboliger. Billig husleje – 2700/mdr.
Martin har god kontakt til Blå Kors Åbenrå. Og til socialrådgiveruddannelsen i Åbenrå.
Udvalget dækker fire kommuner – man har søgt §18 midler i alle kommunerne, men kun fået
fra en.
Det kniber lidt med at få kontakt til Dalhoffsminde. Der har bl.a. været stor
personaleudskiftning.
SAND Sydvestjylland
Kenneth har trukket sig som formand fordi han skulle på skole. Indtil for tre måneder siden
var Steffen ret alene, men nu er der kommet tre mere med.
Han har lavet en aktion sammen med SUF om manglen på ungdomsboliger. Ret effektivt.
Steffen er herudover bisidder for en ung, der oplever ret stor modstand i kommunen.
SAND Sydfyn
Meget roligt, da alle valgte at trække sig så Flemming var helt alene. Der er nu kommet tre nye
med. Det er godt. De starter på en frisk til januar.
SAND Nordvestsjælland
Mandefald og René Køhn har haft pause pga. familiære årsager.
Nu starter det dog op igen, skal bla. til møde med psykiatrien vedr. hvad SAND er.
Vedr. Roskildehjemmet:
SANDs sekretariat har fået en henvendelse fra en ung gut, der blev smidt ud fra
Roskildehjemmet uden grund. Sagens forfølges…
Rani og Ask har tidligere været til møde med Region Sjælland vedrørende Roskildehjemmet
og med Lejre Kommune. Det gode var, at de holdt møde med direktøren og med en fra
beskæftigelsesudvalget, som også sidder i bestyrelsen på Roskildehjemmet. Han ville tage
nogle pointer med til næste bestyrelsesmøde.
Er det mon snart på tide at aktionsgruppen kommer af stalden igen??
SAND Storstrøm
Generelt satser vi stadig på at få vores hjemløsedag op at køre d. 7.5.16.
Vi har allerede fundet den første musiker.
René tager et møde med Lissi fra Varmestuens Venner og se om hun vil gå med ind som
forening i projektet. Der skal også tages kontakt til borgmesteren og anden underholdning,
ligesom der skal styr på mad, sponsorater mv.
Ude på Marskgården er der lidt problemer. Der skal skæres i det hele. Der bor mange psykisk
syge, og de burde slet ikke været der. Politiet er hyppige gæster og maden er elendig.
René N.: Har Ole ikke en gang vundet en sag vedr. at man kunne fravælge maden på en
boform?
Ask: Jeg tvivler – for det der står i vejledningen er, at den enkelte boform kan beslutte,
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hvordan deres madordning skal være. Men beboerne skal jo sikres indflydelse på
madordningen. Det kan f.eks. ikke nytte noget, at man skal betale for maden, hvis beboeren fx
er væk en uge, og har meddelt boformen det. Her skal man have sine kostpenge tilbage.
Per: Jeg ved at i Svendborg registrerer man sig med en brik hvis man spiser – og hvis man ikke
spiser, så betaler man ikke.
René finder noget lovgivning og lægger det på bisidder-facebook’en.
Rani har bla prøvet at blive tvunget af sin kommune til at betale for tre måltider om dagen –
også selvom han var væk fra stedet 48 timer eller mere. Han klagede og vandt. Det var efter
stedets gamle regler – at man kunne få kostrefusion hvis man var væk fra stedet 48 timer eller
mere.
SAND Hovedstaden
Vi har besøgt en del boformer.
Nytårskur på Kbhs Rådhus d. 7.1.16 – kl. 15.30-16.00
Der har været julemiddag på Café Sommersko for hjemløse
D. 29.12 holder udvalget julefrokost for hjemløse i Hus Forbis lokaler
Ole B. har selv to bisidderopgaver pt.
Steen (formand i SAND), Ole S og Edmund fra SAND Hovedstaden spiller pt. med i et stykke på
Edison.
SAND Nordsjælland
Rani sidder i Nordsjællands bestyrelse + i Skansegårdens beboerråd.
De har haft en del sygdom med indlæggelser, derfor blev bla. den varslede Tour de
Nordsjælland udskudt.
På Skansegården bliver der også skåret ned. Bla. bliver rengøringen skåret fra. Det bliver lidt
problematisk. Beboerne skal gøre det selv som en del af botræningen, og Rani er ikke
optimist…
Der er pt. en sag på Skansegården, hvor de har smidt én ud, fordi han vendte øjne og var
’vredladen’.
SAND var på barrikaderne i Helsingør kommune vedr. Fremvisning af bon’er for at
dokumentere tilhørsforhold til kommunen.
Der arbejdes stadig på Palmehaven og værdige forhold der.
5. Nyt fra Hus Forbi
20 års jubilæum næste år. Gang i den på landsplan. Hver måned kommer der en happening, et
arrangement eller en markering.
Der arbejdes på, at man efter Brugernes BaZar holder fødselsdags/jubilæumsfest
Hus Forbi skal til Folkemøde – det plejer at være rigtig godt.
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Ekstraordinær GF d. 14.1. i Odense. Der er samlet en del penge ind i Fakta via
pantautomaterne. Der skal nu stemmes om en vedtægtsændring, der siger hvem der skal arve
Hus Forbis penge, hvis HF går ned. Alle sælgere er velkomne og har stemmeret. Kom kom kom
:)
6. Solstrålehistorier
Christina og Johanne har været til møde vedr. 9999 postnummer. I Århus fik man trusler om
bøder mm.
En der hedder Jesper raslede meget med sablen i den sammenhæng og blev inviteret til møde
på kommunen. Han bad Christina og Johanne om at tage med.
Nu er sedlen lavet helt om, der står ikke noget om bøder mere og der er en vejledning på
bagsiden om, hvorfor man har fået sedlen og hvad formålet er.
Johanne har fået bolig, mens hun har været studerende imens hun har været hjemløs. Nu har
hun lige været til eksamen – og fået 12 i samfundsfag.
Per: jeg fik min førtidspension i år. Min egen læge spurgte om det var en idé, at hun tog med.
Men jeg skulle selv henstille om det. Den sag blev afgjort til min fordel, fordi min læge var
med, så jeg kan kun anbefale at man tager sin læge med, hvis man har et godt forhold til
vedkommende.
Kaffa: Har holdt den lidt ude af rampelyset… Men for et par måneder siden skrev Lone og Ove
til ministeriet om en trailerpark. Men der skete ingenting.
Men så skrev Pino også, og så pludselig skete der noget. Vi har tilladelse til ti pladser indenfor
– og tre vogne udenfor. Og indtil nu går bevillingen frem til maj. På sigt kan det være, at de kan
finde en permanent plads til campingvogne til dem, der ikke rigtig kan finde ud af andet.
Jette: jeg vil gerne sige tak til UngeCrew for at SANDs campingvogn kom ned på
forsorgsmuseet i Svendborg. Det er bla. vores fortjeneste. Jeg ved, at der er planer om mere
samarbejde.
7. Evt.
SAND optimister – hvad er det?
En lille gruppe der blev dannet efter et tillidsmandskursus. De vil gerne lave noget
oplysningsmateriale, man kan tage med ud på boformerne, når man skal ud og fortælle om
SAND. Den er blevet koblet sammen med Aktionsgruppen, kommunikationsgruppen mv.
For over et år siden blev det vedtaget at der skulle laves en ’veteran-klub’ for gamle SAND
folk. Det er ikke blevet til noget. Men bestyrelsen har vedtaget, at der skal sættes skub i det
næste år. Der står en slat penge til det.
Forsikring:
Jacob har mistet et kamera, det er blevet stjålet til et SAND arrangement.. Er vi overhovedet
forsikret?
Ja – I er forsikret under SAND arbejde hvis I gør skade på andre, på andres ting eller på jer
selv under et SAND arrangement – så er I forsikret under en ansvarsforsikring.
SAND kan ikke betale for eller forsikre private genstande når I er ude.
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SANDs sekretariat holder lukket fra d. 18.12 – 4.12.
God jul og godt nytår!!!!

15.12.15
/Sofie, ref.
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