Fælles SAND møde d.4.oktober 2007
Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen (SAND Sydvestjylland), Ega, Egon Jensen (SAND
Fyn), Carsten Sørensen (Hillerødgade), Ewald Pohle (SAND Kolding), Ask Svejstrup, Trine
Fabricius (Sekretariatet), Chris (Karlsvognen), Jens Dorow, Kirsten Marie Petersen, Rose Dorow,
(SAND Svendborg), David Hansen (Lærkehøj), Ole Svendsen, Birgitte Brockmeyer, Niels Elbrønd
(SAND Kbh.), Jørgen V. Jensen (SAND Nordvestsjælland), Jimmy, Christian (Sølyst), Keld, Leif
El, Arne Stidsen (SAND Nordvestjylland), Bjarne (Borgerskolen).
1. Valg af dirigent
Torben er dirigent.
2. Præsentation af mødedeltagere
Vi kører en runde, hvor man fortæller hvad man hedder, og hvor man kommer fra.
3a. Netværksrådslagning
Ega har skabt kontakt til Bombay via Frelsens Hær, hvor borgeren fik kontakt til sin mor, som hun
ikke havde set i 15 år.
Torben fortæller, at vi skal have et 2 dages kursus i SAND på et tidspunkt. Det er en lang
følelsesladet procedure, man skal igennem, når man deltager i netværksrådslagning.
Har nogen her lyst til netværksrådslagning? – man skal have mod til det.
Leif fortæller, at en socialrådgiver hos dem gerne vil være med, og to, som er flyttet fra Møltrup, vil
gerne have gang i det.
Egon understreger, at det er ikke gjort med ”bare” at finde folk - Det er nogle ømme punkter, som
man skal overveje. Har selv gjort det tidligere.
Torben har rykket Bernhard fra SUS, for at han følger op på aftalen mellem SAND og SUS, om at
der skal laves et kursustiltag for SAND folk, så vi kan få flere oplysninger om hvad
netværksrådslagning går ud på, og hvordan folk på boformerne kan få glæde af det.
René og Torben har været på kursus – spændende og god sag men hårdt.
Der er stemning for at køre videre med det.
3b. Nyhedsbrev - evaluering
Kristian fortæller, at på Sølyst får alle sit eget eksemplar. Ewald synes de skal deles ud overalt til
alle beboere.
Ega siger, at Socialforvaltningen i Odense synes det er en god idé, og de er glade for at blive
informeret. De skal have 5 eksemplarer. Leif: Socialforvaltningen i Viborg vil gerne have flere.
Niels kunne godt tænke sig flere sider. Torben mener ikke det skal være længere – det er også et
spørgsmål om kroner og ører.
Mere spræl i farverne!!! Den røde farve lægger man f.eks. mærke til.
Carsten: Hillerødgade har ikke fået SANDsigeren. Han har sørget for, at de bliver hængt op på
tavlen, nærmest i provokation.
På Lærkehøj er de revet væk i løbet af 1-2 dage. De kan godt bruge flere.
Trine oplyser, at hun gerne tager rundt i landet og hjælper folk med at få sat ord på deres historie.
Torben er glad for, at vi har det – gode reaktioner, god markedsføring.
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Vi kigger på logoet:
Egon mener logoet er blevet for pænt og for nydeligt, og Leif supplerer med, at det er for stiliseret.
Hjemmesiden:
Torben opfordrer alle til at holde øje med hjemmesiden, så den hele tiden er ajour. Det er især
vigtigt, at alle adresser og telefonnumre er korrekte.
Logoerne kommer på udvalgenes hjemmesider, og man kan bruge dem på f.eks. brevpapir, hvis
man vil.
3c. Udsatteråd – hvor er de etableret, og hvilke erfaringer har vi?
Egon: Udsatterådet er kommet op at stå i Odense - spændende forum. Rådmanden har fået samlet
alle kritikerne, og folk der ikke er fedtet ind i noget som helst, så det er et slagkraftigt forum.
Havnefronten skal være vældig nybyggeri, og han har i Rådet spurgt til, hvor den fattige mand så
skal drikke sin bajer i det område, om det er tænkt ind i byplanen.
Det kan blive en rigtig rusken op i Odense, og der er lydhørhed omkring det.
Det første møde i Odense brugte de bl.a. på at diskutere, hvordan de skaffer statistik og tal der kan
bruges til noget; hvilke områder vil vi (rådet) sætte ind på; komme med programerklæringer.
Egon har slået på at efterværn er billigere og mindsker tilbagefald.
Udsatterådet vil også gerne blande sig i/lave oplæg til en samlet socialpolitik.
Man kan finde udsatterådet under ”voksne” på hjemmesiden.
Lemvig, Holstebro og Struer har fået en del penge til udsatteråd.
Kbh.: intet nyt.
Leif fortæller, at Herning Kommune har fået udsatteråd. I Viborg er der møde i løbet af en måned.
Christian fortæller, at Horsens Kommune er obs på udsatteråd, men han har ikke hørt noget konkret.
I Nordvestsjælland snakkes der om det i kommunen.
I Svendborg tror de derimod ikke rigtigt på det.
I Kolding er der gang i det. Det er ikke sikkert, det kommer til at hedde udsatteråd, men det bliver
til noget næste forår.
Torben fortæller, at han har kæmpet i 1 ½ år i Esbjerg, og det har været en sej kamp. Nu er det
kommet så langt at ’Borger- og Sundhed’ har vedtaget at det skal være. Der nedsættes en
arbejdsgruppe, som Torben skal sidde i. Rådet kommer op at stå næste år, men det er ikke sikkert
det kommer til at hedde udsatteråd.
Torben understreger, at SAND skal have repræsentanter i samtlige råd, og det bakkes op i salen.
4. Nyt fra Hus Forbi
SAND har 3 faste bestyrelsesposter og 3 suppleantposter i Hus Forbi, som udpeges af bestyrelsen.
Leif fortæller at generalforsamlingen bl.a. var en forherligelse af Hus Forbi, og der var rigtig gode
salgstal. Robert har trukket sig som formand, og Dieter (forstander på Skjoldbo i Esbjerg) er valgt
som ny formand. Journalisterne vil rundt og lave interviews med folk fra boformerne rundt omkring
i landet.
SAND har Leif El, Niels Elbrønd og Jørgen Jensen i bestyrelsen. Deres suppleanter er Ask, Jens
Vestergaard og Torben Christiansen.
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Torben fortæller, at i princippet kunne SAND få 4 ud af syv poster – og altså have flertallet i
bestyrelsen - men vi har valgt ikke at benytte os af den mulighed, da det er en farlig vej.
Hvilke kriterier bliver SAND-folkene valgt ud fra? Torben fortæller, at der er blevet strammet op,
og det skal være mødestærke folk, så man kan opfylde posten. Lyst og interesse skal drive værket.
Det er bestyrelsesfolk, men det kan i princippet godt være andre.
Ask opfordrer til, at man melder ind til ham, hvis man er interesseret.
Der har været snak om rod i økonomien på Hus Forbi. Der har været stor udskiftning i
regnskabsfolket på Hus Forbi det sidste 1½ år. Ask fortæller, at når man er en hurtigt voksende
forening, er det vigtigt, men svært, at der er styr på økonomien, og det har vi i SAND.
Der er helt ny besætning, ny redaktør, ny halvtidsmedarbejder (Tina en gammel kending på Hus
Forbi), ny studentermedhjælper, en ekstern bogholder og Henrik, som er salgsmedarbejder. Der er
sket meget, men de er ved at have helt styr på det.
Indholdet er blevet lidt plat – denne måneds forside med damen og flasken er for hård. Hvis
sælgerne ikke må drikke, når de sælger Hus Forbi, hvorfor så sådan en forside? Der skal tænkes
over forsiderne, og det skal tages op på et bestyrelsesmøde i Hus Forbi.
Ole spørger, hvem der er stemmeberettigede i Hus Forbi?
Det er sælgerne, foreningerne (SAND har f.eks. 3 stemmer), men man kan også melde sig ind privat
og få en stemme.
Der var 16 stemmeberettigede på generalforsamlingen denne gang.
5a. uddannelsestilbuddet ”Next Stop Job” – et tilbud til folk, der vil i arbejde
Next Stop Job er et projekt, som SAND er gået ind i sammen med LAP, AOF og DISCUS
(konsulentvirksomhed). SVID er med på sidelinien. Socialministeriet har givet ca. 20 mio. til det.
Målgruppen er matchgruppe 4 og 5, men det kan også være førtidspensionister.
Vi har alle mødt folk som siger, hvis jeg bare lige kunne få 20 timer, og bare lige blive støvet lidt af
først, så kunne jeg godt være i job.
Det er meningen, at kursisten bruger de andre deltagere, vejledere og coaches til afklaring på kurset,
og så er man i virksomhedspraktik. Det er individuelt orienteret.
Vi er gået med i det, fordi vi som brugerorganisation har utallige eksempler på, hvordan det ikke
skal gøres.
Det er et 4-årigt projekt, og i første omgang bliver der et pilotprojekt i Odense.
Vi er tovholder på den gruppe, som skal finde ud af, hvordan vi får fat på folk.
Der afholdes bl.a. informationsmøder på AOF, og så reklamerer vi lidt for det på boformerne. Det
kan godt være strategien bliver anderledes i andre byer.
Det er frivilligt at deltage på Next Job Stop.
Egon fortæller, at der ikke trækkes i folks kontanthjælp, hvis man er væk. Hvis man har så meget
fravær, at man må af holdet, ryger man bare tilbage, hvor man kom fra.
Foreløbigt er det gået godt med at få de kommunale enheder til at arbejde sammen, og de er
interesserede i projektet.
Ega spørger om der samarbejdes med de udkørende konsulenter, som skaffer job til borgeren?
Ask fortæller, at der skal gøres brug af AOFs virksomhedsnetværk, så vi kan få folk i praktikophold
på virksomhederne.
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Ewald mener det er en god idé og tror godt, det kan lykkedes, da der er gode erfaringer fra et
lignende projekt i Kolding.
David mener, at det er vigtigt, at det er frivilligt. Netop det har SAND lagt meget vægt på under
hele forløbet – også i kontakten med Odense Kommune.
Leif fremhæver, at mange gerne vil i arbejde men ikke magter det, og Ega supplerer med, at folk
gerne vil ud, men det skal være på deres egne præmisser. Det giver indhold i tilværelsen, og det kan
være en idé at sige 20 timer om måneden, og folk så selv kan fordele timerne, i stedet for 2 timer
dagligt.
Ewald fremhæver, at folk generelt har mange ressourcer, og de kommer frem med lidt hjælp og
støtte.
Bliver projektet ikke en succes i Odense, trækker SAND sig ud. Men bliver det en succes fortsætter
vi i ca. 16-18 byer.
Man kan læse mere på www.nextstopjob.dk
Der laves plakater og foldere. Der sendes en folder sammen med referatet her.
5c. SAND har lavet en brugerundersøgelse. Rapporten er på gaden. Hvordan har reaktionen
været?
Ask vifter lidt med den korte version af rapporten, som er sendt ud til alle boformer og anbefaler, at
alle reklamerer for den rundt omkring. Der står mange gode ting om hvad det er brugerne gerne vil
have indflydelse på, og der er også nogle råd om hvordan man laver god brugerorganisering.
Ewald fortæller, at han har brugt den lidt. Forstanderen har læst den, og mente at der er lidt
uretfærdig kritik i den. Ewald tog en diskussionen med sin forstander om det. De havde en god snak
- 2,5 time - og til sidst måtte forstanderen give Ewald ret i, at kritikken var helt berettiget.
Torben foreslår, at man bruger den som debatoplæg på beboermøder o.lign.
Christian fortæller, at der skal være en brugertemadag på Sølyst, og Ewald har taget idéen med til
Overmarksgaarden og håber, der kommer en temadag ud af det.
6. hjemløsetælling fra SFI: Hvad kan vi bruge den til?
I uge 6 i år forsøgte man at tælle hjemløse i Danmark. Den daværende socialminister Eva Kjer ville
gerne vide, hvor mange hjemløse der er i DK, og hvad der kendetegner dem, for hvis man ved noget
om folk, er det nemmere at hjælpe dem.
Og så var der også noget national stolthed i det – man ville gerne sammenligne med Sverige og
Norge.
1300 sociale tilbud og myndigheder blev kontaktet og bedt om at udfylde et spørgeskema for hver
hjemløs, man kendte til.
Der findes flere forskellige definitioner af hjemløshed. I undersøgelsen havde man delt hjemløse op
i 7 kategorier:
1. Gadehjemløse.
2. Folk på boformer.
3. Folk uden bolig der opholder sig på vandrehjem, hotel og lign.
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4. Folk der sover hos familie eller venner.
5. Folk i udslusningsbolig, opgangsfællesskaber og lign.
6. Psykiatriske patienter/folk på hospitaler, som står til udskrivelse inden for de næste tre måneder,
og hvor der ikke er fundet en boligløsning.
7. Indsatte i fængsler som skal løslades indenfor de næste tre måneder, hvor der er ikke er fundet en
boligløsning.
De sidste to kategorier er nye i den danske hjemløsediskussion.
Tællingen viste at der var 5253, der var hjemløse i uge 6. Selvom vi kan være sikre på, at ikke alle
hjemløse er talt med, kan man godt bruge en del af de oplysninger undersøgelsen giver. Det er bl.a.
værd at bemærke, mener Ask, at der kun er 15 % af alle hjemløse som har en handleplan.
Ellers bekræfter den meget det, vi allerede ved i forvejen: Det er i byerne der er flest hjemløse.
F.eks. findes 58 % af de hjemløse i hovedstadsområdet. Der er også forbløffende mange af de
gadehjemløse, der har været hjemløse i mere end to år, hvilket tyder på, at der er en gruppe, som det
enten er meget svært at få kontakt med, eller som man simpelthen ikke gør nok for. Der er 80%
mænd og 20% kvinder i hjemløsegruppen.
SFI, som har lavet undersøgelsen, har forsøgt at finde ud af hvor mange hjemløse der er på et helt
år. Et minimumsskøn er 11.000 – 13.000 pr. år. Hidtil har man regnet med 10.000 – 12.000.
Der er 30% der har en psykisk sygdom, og 69% der har et misbrug.
David spørger til, om man fra ministeriets side har korrigeret de oplysninger folk er kommet med
ang. misbrug, og det har man ikke.
Leif fortæller, at han er blevet registreret som alkoholiker i skemaet, så han har ikke meget tiltro til
undersøgelsen.
I forbindelse med at undersøgelsen blev præsenteret, havde Socialministeren også en strategi for
hvordan man skulle løse hjemløseproblemet.
For det første skulle man ikke tillade, at unge blev plantet på en boform. Der skulle laves nogle
andre tilbud til dem, eller de skulle direkte i egen bolig.
For det andet skulle man kun opholde sig på en boform i 3 – 4 måneder.
For det tredje skulle man bygge ca. 1000 boliger (alle mulige slags).
Tidsfristen for opholdet diskuteres. Niels fortæller, at den tidsfrist man nu foreslår også eksisterede,
da han boede på kollegiet. Dengang hed det 120 dages reglen. I en del år har man imidlertid ikke
haft regler for, med undtagelse i Århus, hvor lang tid man må opholde sig på en boform.
Der er enighed om, at SAND må være de rette til at kommentere undersøgelsen og den fremlagte
strategi. Ask mener vi kan bruge undersøgelsen positivt, idet der nu er fokus på området. Og
konkret i forhold til nogle af de kritiske forhold undersøgelsen afdækker.
7. Solstrålehistorier
Ewald Pohle er blevet medlem af forsorgshjemmet Sølyst bestyrelse.
De hjemløses venner, som findes i Esbjerg rykker nu en afdeling til Varde. Birgit, som har
erfaringen fra Esbjerg, tilknyttes Bøgely i Varde og hjælper derfra.
I Varde har man nogle af de samme problemer, som man har set i Esbjerg, nemlig kommunens
manglende vilje til at yde starthjælp, altså økonomisk støtte til folk som flytter i egen lejlighed. I
Esbjerg har man lavet startpakker med bl.a. potter, pander og andre basisting man har brug for, når
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man flytter i egen lejlighed. Pakken har en værdi af ca. 3500 kr. Udvalget vil søge penge til det med
udgangspunkt i erfaringerne i Esbjerg. Man regner med at søge ca. 40.000.
Der er blandede erfaringer med etableringsydelse. I Horsens får man f.eks. op til 4500 kr. I Odense
har folk fået alt mellem 4000 og 14000. I Varde op til 2500 kr.
Ask siger, at I loven er det formuleret som et skøn, så som organisation kunne SAND godt klage
over den måde Esbjerg kører det på. Det kan ikke være rigtigt, at der er så store udsving i de skøn,
man laver rundt omkring i kommunerne.
Ega fremhæver, at det gør en forskel, når der er bisiddere med.
Ega fortæller afslutningsvist, at der har været meget ros til Brugernes Bazar i år.
Evt.
Næste fælles SANDudvalgsmøde bliver onsdag d. 23.januar 2008 i Odense.
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