10. februar 2015

Nyhedsbrev.

Kære alle sammen.

Et kort nyhedsbrev her denne smukke februardag.
Som I er orienteret om er der udsendt program til Repræsentantskabsmøde
og konference.
Vi har fået lavet et både nærværende og spændende program, og der er,
grundet indholdet, mulighed for at der deltager en arbejdsmiljørepræsentant
fra jeres boform.
Der er tilmelding på hjemmesiden under ”arrangementer”.
Søren Romar og jeg var d. 6. februar inviteret til møde i Socialministeriet for
at få en orientering om optag af uregistrerede EU-borgere på forsorgshjem og
herberger.
Der var deltagelse fra Statsforvaltningen, da det er deres opgave at afgøre,
om der er tale om lovligt ophold og udstedelse af opholdsregistreringsbevis,
og fra Udlændingestyrelsens EU-enhed, da de håndterer sager om EU borgeres lovlige/ulovlige ophold.
Der er ikke tvivl om, at boformerne har en opgave i.f.t. skøn af forskellige juridiske forhold, når en udenlandsk borger søger optagelse på en boform.
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For at vi ikke kommer til at administrerer forkert, er det aftalt med EUenheden fra Udlændingestyrelsen, at de inviteres til kommende ledernetværksmøde d. 24. marts, dels for at sætte os ind i reglerne, og dels for at
svare på de spørgsmål og dilemmaer, der er, når en praksis skal udvikle sig
rigtigt.
Som der blev påpeget flere gange under mødet er reglerne ikke nye.
De har blot ikke været så aktuelle at forholde sig til, som de er nu.
Apropros udlændinge har SBH aftalt med SAND, at udenlandske borgere, og
hjemløse, bliver årets emne på Borups Højskole.
Det bliver med sikkerhed et spændende arrangement.
Meget mere om det senere.

På bestyrelsens vegne
Jakob May
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