Referat af bestyrelsesmøde i Hjemløse faggruppen d. 24.04.2018.
Afholdt på Kollegiet Gl. Køge Landevej.
Tilstede: Fie, Karin og Malene (referent)



Næste bestyrelsesmøde:
Afholdes tirsdag d. 19. juni 2018 fra kl.09 -15.
Mødet afholdes hos DS i Toldbodgade. Fie booker lokale og forplejning.
Malene inviterer Mette Grostøl med til mødet, samt sender kalenderinvitation.
Der skal sendes punkter til dagsorden senest tirsdag d.12.06. til Malene.
Punkter der allerede er på dagsorden:
- Hvordan får vi medlemmerne til at tilmelde sig vores temadag/GF
- Status på planlægning af temadag/GF
- Status på arbejdet med retningslinjer for indsatsen mod hjemløshed sammen med Socialstyrelsen
- Status på faggruppens økonomi
- Status på investeringsprojektet for voksne under DS
- Status på klagesager over ind/ og udskrivninger på § 110
- Faglig drøftelse af aktuelle problemstillinger på hjemløse/udsatte området



Næste Temadag/GF:
Afholdes torsdag d.20. september 2018 kl. 09 – 15.30 på Lumbyvej 11, Odense.
Foreløbigt program for dagen:
Tema: Mennesker på kanten af samfund og arbejdsmarked. Hvordan hjælper socialrådgivere på
hjemløseområdet med en sammenhængende indsats, som skaber varigt fodfæste for hjemløse.
09.00-10.00 Morgenmad & oplæg fra DS omkring faggruppernes muligheder for politisk og juridisk
indflydelse
10.00-11.00 Oplæg fra CABI om Projekt ”mennesker på kanten af arbejdsmarkedet”.
11.00-11.15 Pause
11.15-12.30 Oplæg fra jurist om beskæftigelselovgivningen og udsatte.
12.30-14.00 Frokost og Generalforsamling Faggruppen Hjemløse. Dagsorden jf. Vedtægter.
14.00-14.30 Oplæg fra hjemløs bruger
14.30-15.30 Kaffe & Kage & opsamling på dagen

Bestyrelsens opgaver i forbindelse med planlægningen af temadagen:
- Karin booker lokale og forplejning.
- Malene finder konsulent fra DS til oplæg om muligheder for politisk og juridisk indflydelse
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- Rene laver aftale med CABI
- Fie laver aftale med jurist
- Camilla laver aftale med hjemløs bruger


Klageadgang ved ind og udskrivninger på §§ 109/ 110 tilbud.
Ingen af de tilstedevarende har modtaget klager over afgørelser om ind og udskrivninger. Det er
aftalt, at Malene og Karin sender deres arbejdsplads klagevejledning rundt til bestyrelsen, til
inspiration.
Det er besluttet, at vi tager punktet på igen på de næstkommende bestyrelsesmøder, for at følge
udviklingen ift. klager, og evt. svar fra Ankestyrelsen.



Working Poor
Faggruppen Fagbevægelsen har inviteret os med til at arrangere en temadag i starten af 2019 om
Working Poor. Det er besluttet, at vi siger ja til invitationen. Karin er tovholder ift. at arrangere
temadagen, sammen med de andre faggrupper som er inviteret.



Årsmøde for faggrupper
DS har inviteret til det årlige møde for faggrupperne d.16. maj 2018. Fie vil deltage som
repræsentant for vores faggruppe.



Økonomi
Vi er pt. I tvivl om, hvad status er på faggruppens budget. Fie vil undersøge dette. Husk at afregning
for transportgodtgørelse skal sendes til Fie til godkendelse.



Bekæmpelse af Hjemløshed
Malene skal deltage som repræsentant for Hjemløse faggruppen i en arbejdsgruppe under
Socialstyrelsen, i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer med udgangspunkt i Børne-og
Socialministeriets handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed.
Malene har fået input til at tage med i Socialstyrelsen. Malene sender de punkter ud til bestyrelsen,
som vi har talt om. Alle er velkomne til at komme med kommentarer eller yderligere input.
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