SAND bestyrelsesmøde d. 30.1.19
Deltagere: Jonas, Torben, Carsten, Rani, Robert (observatør), Helle, Henrik Mas, Ask, René, Tobias, (Carsten
og Jacob er med fra kl. 11.30). Bestyrelsen er beslutningsdygtige.
Afbud: Christina, Anders, Heidi, Liselotte, Moos, Sara, Svamp, Stellan.
1. Opvarmning til et godt møde v. Tobias (vi springer punktet over men har alligevel et godt møde)
2. Runden rundt – hvad har folk bedrevet af SAND arbejde siden sidst
Mas/SAND Trekanten: Han har været til møde i Socialstyrelsen, som arbejder med at lave retningslinjer på
hjemløseområdet. Mas sidder i en arbejdsgruppe, der arbejder med målgrupper (indenfor
hjemløsegruppen). Næste skridt er, at alle arbejdsgrupperne mødes og fremlægger deres resultater. Der er
6 arbejdsgrupper.
Han har været til konference om det sociale frikort. Udsatterådene er blevet bedt om at ”sælge” ordningen
til kommunerne. Mas synes ikke, det er rådenes opgave at reklamere for ordningen. Han synes ikke, de har
lavet deres benarbejde ordentligt. Det er først nu, Socialministeriet tager rundt til kommunerne for at
informere om ordningen.
Der har været bestyrelsesmøde i SAND Trekanten. De har fået deres generalforsamling på plads.
Han skal snart til møde med kommunen. De har planer om at reducere antallet af hjemløse med 50 procent
v. udgangen af 2021.
Mas tager med til valgkampskickoff kursus i næste uge.
De har planer om at lave byvandringer sammen med Kirkens Korshær og Gadens stemmer.
Storstrøm: Robert fortæller, at de har været ud og besøge et værested i Nysted kommune. Det hedder Stop
Op. Det er brugerstyret. De virkede interesserede i SANDs arbejde og i at deltage i den kommende
generalforsamling.
Der er flere i udvalget, der er arbejdsramte.
Deres generalforsamling holdes på Marskgården. Der er fællesspisning, og der kommer en tryllekunstner og
underholder.
Der er planer om at lave fixerum i kælderen på varmestuen i Næstved.
Jonas deltager ligesom Mas i en arbejdsgruppe, Socialstyrelsen har nedsat for at lave retningslinjer på
hjemløseområdet. De arbejder med ”tilbud” eller borgerrettede indsatser, som de kalder det. F.eks. § 141
handleplaner. De har været til møde i december og igen her i januar.
Jonas var med på UC tur. Han kom om fredagen. Dvs. han gik glip af førstedagen. Der var besøg fra TV2, da
han kom. Der er et par stykker fra UC, der skal være med. Tilrettelæggeren har lavet et par programmer
med udsatte for TV2 Fyn.
Den næste UC tur er planlagt til at ligge i påsken/april. Der er flere, der går i skole. Derfor forsøger man
med påsken.
De snakkede også om, at der skulle laves nogle valgkamp events. Dem vil man diskutere på næste møde. De
har også fået en maskot i gruppen. Det er en bamse der hedder Bertram. Følg ham på Facebook.
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Nordsjælland: Næstformanden er røget på hospitalet og er derfor ukampdygtig. Der er kommet en
grønlænder med i udvalget, Miyagi. Han er opkaldt efter en figur i Karate Kid.
Et anden af medlemmerne er Hus Forbi sælger og skal sælge hele dagen for at få det til at løbe rundt. Han
deltager ikke meget.
Rani har haft møde med Katrine Trolle på Skansegården. Hun har indskærpet, at de ikke må holde møder
på Skansegården. De sidste to år har de heller ikke måttet holde møde på stedet. Nu er der strammet
ekstra op. Rani mener det er sket, fordi han har holdt et møde med Sophie Hestorp, formand for
regionsrådet, hvor han udtrykte utilfredshed med, at SAND ikke måtte komme på Skansegården. Rani synes
det er frustrerende, at SAND ikke må komme på den største boform i deres område. Der findes væresteder
og mindre boformer, som man kan henvende sig til. Der er bare ikke så stort et rekrutteringsgrundlag.
Generalforsamlingen holdes på Trollesbro – en § 107 i Hillerød. Rani holdte et oplæg om
journaliseringskultur set fra et borgerperspektiv.
I december delte man hjemløsekravlenisser ud. Bl.a. med hjælp fra Hus Forbi sælgere.
Rani var til SDS reception for et par uger siden.
Rani har fået nogle tunge bisiddersager, der har krævet meget arbejde. Det har været lærerigt. Han har
arbejdet sammen med Asbjørn om nogle bisiddersager. Rani synes, det er et frugtbart samarbejde. Det er
rart at naboudvalg kan hjælpe hinanden og udveksle erfaringer.
Rani har været til en konference om psykisk vold i Odense. Meget interessant.
Han har også været til en bisidderkonference, hvor René også deltog.
Han har også hjulpet undervisere med et forbedre undervisningsmaterialer.
Fyn: Helle er i gang med at fortælle boformer og varmestuer om, at brugerne har ret til at få en bisidder
med til møde. Hun har en drøm om, at når brugerne kommer ind på et tilbud, så springer der et papir op i
hånden på dem, hvor der står at man kan få en bisidder med, og at de bruger det.
Der har været mange møder med studerende, især skoleklasser.
SAND Fyn har fået en masse nye medlemmer. De håber, at de også kommer til generalforsamlingen. Der er
også nogle af dem, der er kommet med i UngeCrew. Helle mener udvalget er ved at vågne igen.
Der er kommet et godt samarbejde i stand med Kirkens Korshær.
De er også begyndt at samarbejde med SAND Sydfyn. De har lært hinanden at kende og besluttet, at de
stærke sider i SAND Fyn rykker ned og hjælper SAND Sydfyn og vice versa. De vil også sætte fokus på
Langeland, hvor de fynske kommuner har sendt masser af hjemløse ned.
Alle udvalgsmedlemmerne er meget interesserede i at samarbejde. Man vil det. Nogle opgaver tager man
sammen, andre tages hver for sig.
Der har været snak om at lægge de to udvalg sammen, men det har man valgt ikke at gøre. I stedet
arbejder man tæt sammen. Man har også fået klarlagt, hvad de to udvalgsmedlemmer gerne vil lave. Hvad
de har af interessepunkter. Det har givet ny energi.
Helle har været nede på Saxenhøj. SAND er rigtig synlig dernede, både ift. SANDsigeren, men også i ånden.
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Helles spørger, om vi har overvejet en krisegruppe, som f.eks. kan løse problemer som dem på
Skansegården?
Helle siger at Kræftens bekæmpelse henviser til SANDs bisidder, hvis de har en udsat borger.
Hovedstaden: Torben siger at der er mange bisiddersager. Der er også rigtig mange studerende og skoler.
Stort set et par gange om ugen, kommer der nogen.
Udvalget holder generalforsamling d. 27. feb. Den har man brugt lidt tid på at planlægge. Det ser ud til at
alle genopstiller. Liselotte er dog lidt i tvivl.
Der har været stor udskiftning. 50 procent er skiftet ud i løbet af året. Der er 5 tilbage af de oprindelige
medlemmer.
Der har været nytårskur på Rådhuset, hvor Kim A (formand) holdt en lille tale. Det var en god tale. Han
sagde også noget godt til Lorry efterfølgende.
I det hele taget har de været rigtigt meget i medierne, siden zoneforbuddet slog hårdt ned.
I 2019 har man fået lidt flere midler end sidste år; 20.000 mere. Dvs. 140.000 i alt. SAND har en database
over, hvornår man kan søge § 18 midler i alle kommuner. Torben opfordrer til, at man bruger den.
Daniel og Kim A. har lavet en videodagbog fra alle natcafeerne i Kbh. Det er et svar til Københavns
Kommunes insisteren på, at der er pladser nok. Daniel sidder f.eks. og siger, at han ikke har sovet hele
natten fordi der har været et rend frem og tilbage. Eller at der ingen pladser var, og han måtte gå videre.
Der har også været besøg fra Kirgisistan. Det var eksotisk. Deres tilgang til hjemløse er, at man selv er ude
om at man er hjemløs. Medlemmerne var gode til at tale imod den opfattelse og sige, at der kunne være
ting i opvæksten, der har været med til at skubbe dig ud over kanten.
Jacob aflægger rapport fra Århus: Her er der er også mange bisidderopgaver. Temmelig interessante
opgaver. Der er kriminelle indvandrere i misbrug, der gerne vil have hjælp. Der er planer om at tage dem
med i sommerhus og så direkte i behandling. De har svært ved at komme ind i systemet, så det hjælper
man dem med.
Rani supplerer med en historie om, at han kender til et sted, hvor man er fredet i klasse A, når man
indskrevet. Dvs. dem fra rocker- og bandemiljøet kan komme i behandling, uden at de skal forholde sig til
gæld eller gamle aftaler.
Torben fortæller at der også har været diskussion om, at man gerne vil have fixerum på Sundholm. Det er
der planer om at oprette, hvis det praktiske kan komme på plads.
De har også været forbi Randers til noget grønlænderhalløj.
Generalforsamlingen er planlagt.
De har været til møde med Kirkens Korshær for at få lavet nogle gode rammer for deres fixerum. Der er
blevet taget godt imod forslagene, f.eks. at der er sat en glasafskærmning ind til personalet. Der blev også
diskuteret åbningstider osv.
Carsten/Nordvestsjælland: Der har været det første møde i Roskilde udsatteråd. Der er også kommet et
råd i Holbæk. Han havde håbet på, at Helle Madsen kunne blive deres repræsentant, men hun er netop
hoppet ud af udvalget.
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Holbæk kommune er godkendt til at lave et forsøg med 15 boliger til en bred gruppe udsatte
(frikommuneloven). Boligerne skal være en mellemting mellem et botilbud og egen bolig.
Generalforsamlingen er planlagt til at finde sted på Toften, Slagelse d. 5. marts. Det bliver Moos, der stiller
op til bestyrelsesposten og Ann som hendes suppleant.
Der har været snak om, at der var en person, der havde ligget død i flere dage i en udslusningsbolig. Carsten
har spurgt ind til det og fået at vide, at fordi det er egen bolig, kan man ikke bare gå ind. Vi diskuterer om
udslusningsboliger er § 110 boliger eller egne boliger og hvordan man skal holde opsyn, støtte og tage sig
af.
Smillah, en tidligere praktikant i SAND, er stadig bisidder i områder.
3. Folkemøde
a. Status: indkvartering, transport, tema, teams, mm
b. Udvælgelse af deltagere – vi bruger den samme model som de sidste par år. Hvad kendetegner
den gode folkemødedeltager?
V. René
Der er udsendt et skriv om planen for Folkemødet. Det uddeles også. Vi tager afsted som vi plejer, ca. 12
styk. Plus dem der kommer med fra Østjylland. De betaler selv, men vi rejser sammen. De regner med ca. 8.
Det bliver med bus, ligesom sidste år. Der er også nogen, der tager med Køgefærgen sammen med
campingvognen. Igen i år har de fået B 14 v. camp justice.
Vi har fået det sommerhus, som vi havde sidste år og delte med Hus Forbi. Hus Forbi kommer officielt ikke.
Men på rygtebørsen tager Poul redaktør måske over med nogle skrivende folk/hjemløse.
SANDs deltagere skal være en blandet flok. Nogle skal have godt humør, nogen skal være praktiske og
opryddende. Andre er lobbyister. Det er som det plejer.
Som noget nyt har sidste års deltagere kommet med ideer til årets Folkemøde. Herunder temaet. Det bliver
SOS – Sammenhold Og Samhørighed. Der er også allerede nu taget initiativ til at lave noget sammen med
Ombold og SBH. En del af det, der blev sagt på evalueringen fra sidste år, var at man gerne vil lave et stort
optog, hvor man henter andre organisationer undervejs. Det kan blive kæmpestort, men det kræver et
stort planlægningsarbejde.
Vi holder formentligt et møde d. 13. marts hvor vi inviterer en fra hvert udvalg med, som kan være med til
at komme med gode ideer. Deltagerne kommer ikke nødvendigvis med, men kan få indflydelse.
Forplejningen bliver ligesom sidst: Man får nogle diæter og skal holde styr på sit forbrug ved at gemme
kvitteringer.
René opfordrer til, at medlemmerne spreder budskabet til alle dem fra deres nærområde, de tror gerne vil
med. Husk man skal skrive, hvorfor man gerne vil med, og hvad man kan byde ind med. Man må også
meget gerne komme med ideer til events og mærkesager.
Rani fortæller om det kriminalpræventive råd.
Torben spørger, om man har talt om de hemmelige hjemløse. Dvs. dem som er svære at finde. Vi vil gerne
have mange forskellige med, men vi bliver også nødt til at tage dem med, som vi véd er stabile. De unge
sagde det meget godt sidste år: ”Vi er luksushjemløse. Vi har lidt mere styr på det, end så mange andre
hjemløse”. Vi har ikke tid til at gå og lege socialpædagoger på Folkemødet.
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René siger også, at det kræver en speciel type hund, hvis den ikke skal blive totalt stresset af at være på
Folkemøde.
4. Generalforsamlinger i 2019. Hvordan går det med planlægningen? Hvordan sikrer vi at vi får spredt
budskabet og får nye folk med?
De lokale generalforsamlinger er på plads. Men hvordan får vi informeret alle tilbud om, at der afholdes
generalforsamling. Det er ikke nok at informere skriftligt, mener Ask. Kan vi gøre mere?
LVS har en liste over væresteder, siger Jacob. Den kan vi bruge til at sende indkaldelser ud efter.
Helle siger, at de hænger plakater op på hellestederne og hænger plakater op i rygerummet. De har også
været ude og informere om generalforsamlingen.
René siger, at vi også skal tænke i at få nogle eksterne folk med til generalforsamlingen. F.eks. en dirigent,
man ved er god og som kender målgruppen. Der skal noget humor ind over, siger Jacob. Der skal ske noget
sjovt.
Jonas foreslår, at lokaludvalgene tager rundt på boformerne en uge til fjorten dage før og reklamerer for
generalforsamlingen.
Mas foreslår, at man i ugen op til generalforsamlingen smider en reminder på ”Det sker i Vejle”
Facebooksiden. Andre byer må have samme mulighed.
Sidste år lykkedes det SAND Hovedstaden at få 42 deltagere til generalforsamlingen. De tog ud til
beboerrådsformændene en uge før generalforsamlingen og informerede dem.
Det virker, at komme ud på boformer og væresteder.
5. SANDs generalforsamling:
- Hvem er på valg?
- Hvordan indstiller udvalgene kandidater?
- Eventuelle vedtægtsændringer… V. Ask
Vi gennemgår hvem der er på valg. Ask uddeler en liste, hvoraf det fremgår. Vi er enige om at listen er
rigtig.
Bestyrelsen vil meget gerne have, at Christina fortsætter som formand.
Torben synes, vi skal lave om på den måde vi godkender vores regnskab på. I dag godkendes det af
bestyrelsen – ikke af generalforsamlingen. Han synes det vil være oplagt at lade generalforsamlingen
godkende det, da det er foreningens højeste myndighed. Rani siger, at der jo er en demokratisk proces ved
at bestyrelsen godkender det. Vi er alle folkevalgte.
Det kan også tage meget lang tid at få diskuteret punktet på generalforsamlingen. Uden at det fører til
noget, siger flere.
Budgettet laves af bestyrelsen. Derfor kan man også sige at det er naturligt, at det er bestyrelsen der
godkender det, siger Ask.
Jacob siger at regnskabet er lavet af nogen, der rent faktisk har forstand på det. Han har tillid til, at de er
deres opgave værdig.
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Jonas siger, at der kommer en del på generalforsamlingen, der ikke har særlig meget indsigt i, hvad der er
sket i SAND i årets løb. Der har bestyrelsen et meget bedre overblik over, hvad der er sket.
Vi sidder som 12 tillidsvalgte, siger Helle. Der kan komme et par fulde folk, der siger et eller andet tilfældigt.
Hvis der er nogen der har spørgsmål til regnskabet, siger Helle, at de kan henvende sig til Ask. Med mindre
hun selv kan svare.
Rani synes ikke, der er noget demokratisk underskud ved at det er bestyrelsen, der tager stilling til det.
Jonas siger at vi som bestyrelsesmedlemmer kan tage regnskabet med hjem til udvalget og diskutere det
før de godkender det.
Der er ikke stemning for at lave et vedtægtsændringsforslag.
Valgkampen er startet. Vi holder et Kick off kursus d. 6. -7. feb. Hvilke mærkesager og temaer skal
kursisterne arbejde med på kurset? V. Tobias
I næste uge er er der et kick off kursus, hvor vi skal arbejde videre med SANDs mærkesager, så de kan blive
omsat til events. Har bestyrelsen nogle ideer til, hvad det er for mærkesager?
6.

Bestyrelsen foreslår:
-

Kriminalisering af hjemløse. Dvs. ghettolov, zoneforbud
Stigmatisering af misbrugere
225 timers reglen
Beskyttelse af hjemløses rettigheder. Retssikkerheden er under pres.
Udenlandske hjemløse har svært ved at få hjælp
Stofbrugere skal ikke straffes for at have stoffer til eget forbrug
Antallet af billige boliger falder. Vi mangler billige boliger, skæve boliger, alternative pladser
Vi mangler forsorgshjemspladser
Hjælp til at flytte i egen bolig. Både ift. at få køleskab, men også ift. at lære at få lavet buskort.
Bostøtte eller hjemmevejleder skal være lettere at få.
Området er ekstremt plaget af silotækning. Det er frustrerende.

Der skal meldes to til fra hver udvalg. Vi håndplukker også nogen bl.a. fra UC
Der kommer nogen og holder fede oplæg. Gå hjem til udvalget og få folk til at melde sig til.
7. Det Sociale frikort er en mulighed for hjemløse til at komme ind på arbejdsmarkedet.
a. Hvad går ordningen ud?
b. Vi skal følge brugen af den i kommunerne – hvordan gør vi det? V. René
Det sociale frikort er en mulighed, der er kommet fra d. 1. januar. Desværre lægges der op til, at det er
organisationerne og de lokale udsatteråd, der skal løbe det i gang. Det bør være kommunerne.
Vi kunne godt tænke os i SAND, at det bliver testet af derude.
Vi har f.eks. en gut i København, der gerne vil have et socialt frikort. Vi tager ham i hånden og går med ned
på kommunen. Den enkelte kommune bestemmer, om det skal være socialforvaltningen eller jobcenteret,
der kan visitere folk til at få et socialt frikort.
Vi har også allieret os med en journalist, som vil følge sagen.
Vi vil gerne have så mange erfaringer med, hvordan man gør, som muligt. Og have det overalt i Danmark.
Man må tjene 20.000 kr. om året. Man bliver visiteret til en to-årig periode.
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For at komme i betragtning til at få et socialt frikort, skal du have væsentlige sociale problemer ud over
arbejdsløshed. Du skal være langt fra beskæftigelse eller uddannelse. Udover kontanthjælpen, må du ikke
have tjent 10.000 kr. eller mere i det seneste kalenderår.
Mas siger, at det bør være kommunernes og statens opgave at oprette nogle småjobs, som folk kan få. Han
har sat punktet på til næste møde i udsatterådet. Han vil netop have diskuteret hvordan man undgår, at
jobcenteret siger at man er jobparat eller skal underlægges 225 timers reglen, hvis man arbejder via det
sociale frikort.
René frygter, at der er rigtig mange der, efter de har været i job via det sociale frikort, vil blive vurderet
jobparat. Eller de kan blive underlagt 225 timers reglen. Det kan afholde folk fra at gå ind i ordningen. Det
skal vi følge tæt.
René siger at kommunerne har en skærpet vejledningsforpligtelse overfor hjemløse og andre udsatte
borgere. Derfor bør informationerne, om hvordan man kan få et socialt frikort og om det betyder noget ift.
225 timers reglen mm., ligge let tilgængelig på kommunernes hjemmeside.
Hvis man tjener tilstrækkelig mange penge, kan man også blive vurderet formuende. Det sker hvis man har
over 10.000.
Men brug jer selv som case. Find ud af hvordan man får et socialt frikort.
Rani er i tvivl om hvor vidt timerne han evt. har ifm. det sociale frikort tæller med i de 225 timer han skal
have, hvis han er underlagt 225 timers reglen.

8.

Evt.

Jonas spørger til forsøget med, at man får et personligt budget. 20.000 eller er det 50.000 kr. man kan få?
Det er et satspuljeprojekt. Ask følger op på, hvordan det går med det.
Temadage d. 25. – 26. april i Odense.
SAND har et samarbejde med et firma der hedder We Share Homes (WSH). De driver en hjemmeside, hvor
udlejere kan slå deres boliger op, og potentielle lejere kan finde en bolig. For hver betalende profil giver de
5 kr. til SAND. Vi skal til gengæld lave noget ”reklame” for dem. Vi har lavet et par videoklip med bl.a.
Christina om, hvordan det er for hende at få en bolig, og hvad hun håber på at få ud af at få en bolig.
Arbejde Adler og Overførstergården har sammen udgivet en rapport, der beskriver hvad der sker med de
beboere, der flytter ud fra deres boformer i op til 3 år efter. Konklusionen er, at brugerne får det bedre på
mange områder og får styr på flere ting i livet, mens de er på stedet. Når de flytter ud og kommunen skal
støtte dem i at løse problemerne, går det ned ad bakke. Ask og Christina deltog i en konference i mandags,
hvor de kommenterede rapporten. Ask sender rapporten ud med referatet. Der er et resume på 6 sider,
som siger alt, mener han.
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