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KKR –Referat - Netværksgruppe Børn og Unge den 11. november 2022  - TEAMS møde kl. 10.00-12.00   
Afbud: Daniel Gottrup (Næstved Kommune), Henning Tønning (Guldborgsund kommune), Isabel Gebuhr (Greve Kommune), Nina Thestrup Hansen (Holbæk Kommune), Lisbet Daugaard-Hansen (Holbæk 
Kommune), Ane Stallknecht (Odsherred Kommune), Pia Fussing Nielsen (Lejre Kommune). 

 

Dagsordenspunkt Uddybning Referat 

1) Velkommen og 
godkendelse af 
dagsorden 

Velkommen til nye deltagere i netværket og kort 
navne/præsentationsrunde 

Dagsorden godkendt.  

Peter Rymann tilbød sig som mødeleder/ordstyrer – tusind tak for det 😊 

 
2) Barnets Lov – oplæg 

ved KL og drøftelse 
 
 
 

Susse Kolster (KL, konsulent, socialpolitik) 
præsenterer et oplæg om Barnets Lov. På grund 
af valget er den politiske behandling af 
lovforslaget blevet udskudt. Fokus i oplægget er 
derfor på intentionerne og de vigtigste 
ændringer, set fra kommunens side som 
lovforslaget ser ud nu. 

Oplæg tager ca. ½ time. Dvs. der er også afsat ca. 
15 minutter til spørgsmål. 

Susse kom med en fremragende gennemgang af ”hvad er nyt” i Folketingets aftale om 
”Børnene Først”/Barnets Lov. Susses slides er vedhæftet (pdf-version). 

Susse indledte med at sige, at der står en bred kreds af partier bag aftalen, og KL derfor 
ikke forvente de store ændringer. Men der kan selvfølgelig komme ændringer i 
forbindelse med en ny regering. 

Efterfølgende blev bla. følgende spørgsmål/kommentarer fremsat: 

- Vil det have opsættende virkning, når plejefamilie, venskabsfamilie eller støtteperson 
på barnets vegne beder Ankestyrelsen om ”Second Opinion” ved hjemgivelse?  

o Susse vurderer, at det er det, der ligger i det, som det fremstår nu, men at der 
stadig kan ske ændringer 

- Økonomien er utilstrækkelig: Flere pegede på at der er mange gode tanker i 
lovforslaget, men at der også indgår mange fordyrende og tidskrævende elementer, 
samt at det hele bliver mere komplekst.  

o Bla. civilsamfundsdelen kræver ekstra ressourcer, når kommunerne skal finde 
støttepersoner til alle anbragte børn, venskabsfamilier til anbragte på 
institution eller opholdssted. Desuden er der en generel 
rekrutteringsudfordring. Hvad hvis kommunerne ikke kan lykkes med dette? 

o Etablering af familiehuse i alle kommuner kræver flere ressourcer. Flere 
vurderer, at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til at etablere familiehuse i 
alle kommunerne .  
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o Susse oplyser, KL vurderer, at de afsatte midler IKKE rækker til det, der er brug 
for i kommunerne. Til gengæld ser det ud til, at der er afsat en del penge til 
Ankestyrelsen, Socialstyrelsen og til evaluering. 

o Susse opfordrer alle til hurtigst muligt skrive til hende, hvis der er særlige og 
helt konkrete opmærksomhedspunkter, KL kan tage med til DUT forhandling, 
om begynder lige om lidt. 

- Håber implementering kan udskydes. KL vil informere ministeriet om, at det ikke kan 
lade sig gøre at implementere den nye lov til april 2023, og vil arbejde for en 
udskydelse. Desuden vil KL anbefale til ministeriet, at der skal gå mere end 2 år, før 
der foretages en evaluering. 

 
3) Netværkets årsrapport 

skal kvalificeres og 
godkendes 

 

 

Netværksgruppen skal årligt udarbejde en 
årsrapport til styregruppen, som beskriver 
Netværksgruppens arbejde det forgangne år. 
Årsrapporten udarbejdes efter fast skabelon. Rie 
har udarbejdet vedhæftede udkast, som skal 
uddybes og kvalificeres af netværksgruppen.  

Særligt følgende punkter drøftes på mødet (men 
alle input er velkomne):   

- 3.6: Udfordringer og udviklingsbehov: Byd 
endelig ind med præciseringer/kvalificering.  

- 3.7. Anbefalinger til styregruppen: Har 
netværksgruppen  anbefalinger til 
styregruppen? 

I årsrapporten pkt. 4.2 lægges op til, at vores 
fokusområder fortsat er følgende – men byd 
endelig ind med præciseringer eller flere:  

- Skole-dagbehandlingsområdet 
- § 32 institutioner 
- Rekruttering og fastholdelse af plejefamilier 
- Psykiatrien 
- Samarbejde med Børnehus Sjælland 
- Barnets lov 

Netværket gennemgik udkast til årsrapport og kvalificerede med følgende input: 

- En generel obs’er til styregruppen er, at Region Sjælland er en meget stor region, så 
der er mange forskelle kommunerne imellem. 

Ift. afsnit 3.6 vedrørende udfordringer og udviklingsbehov blev peget på følgende: 

 Pind 1: ”Mangel på plejefamilier, herunder bekymring for om børnenes tilbud.” Det 
præciseres, at der er forskel på kommunerne og at det også handler om 
kommunernes ”pleje af plejefamilierne” fx løbende supervision. Men samtidig 
fastholde, at mange kommuner oplever mangel/svært ved at skaffe de rette 
plejefamilier. 

 Pind 2: Mangel på dagbehandlingstilbud som har en god effekt ift. børnenes 
tilknytning til skole. Det præciseres, at der også er forskel på kommunerne her. Og 
supplere med, at vi gerne vil kvalificere dette arbejde yderligere. Kan vi fx stille  nogle 
mere ensartede krav til dagbehandling? I dag er kvaliteten og tilgangen meget 
svingende.  

 Pind 3: Bekymring fordi der er for lidt fokus fra lovgiveres side på hvad almenområdet, 
herunder skoler, skal kunne (kompetencer/opgaver) ift. anbragte og udsatte børn og 
unge. Ikke mindst den nye aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte unge 
indeholder ikke forventninger til Folkeskolen, fx om at skolen skal kunne mere/andet 
ift. denne gruppe unge. Det præciseres, at det ikke bare handler om lovgivning, men 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/ny-aftale-om-styrket-undervisning-for-anbragte-og-udsatte-boern-og-unge
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- Samarbejde med Socialtilsyn Øst 
- Den nye aftale om styrket undervisning for 

anbragte og udsatte børn og unge 
- Vidtgående specialundervisning 
- Regeringens handicapudspil 
- KL’s udspil på ungeområdet – med overgang 

til voksenområdet 
- § 42 – Tabt arbejdsfortjeneste 
- DIGIT-samarbejdet vedr. DUBU 

også om forventningsafstemning med hinanden ift. hvilke opgaver løses hvor. 
Anerkendelse af, at skoler også er pressede. Så måske kunne vi tale mere om, hvilke 
forventninger der er til samarbejdet mellem PPR, skoler og myndighed? 

 NY pind tilføjes: Netværket oplever behov for at der gennemføres et 
”markedseftersyn” af de sociale tilbud hos region og private leverandører, med fokus 
på pris, indhold og kvalitet, samt det sociale tilsyns rolle i den sammenhæng.  

Ift. afsnit 3.6 anbefalinger: 

 Diagnosetendenserne: Der er behov for dialog mellem Region Sjælland og 
Kommunerne om ”diagnosticeringstendenserne”. Vi ser en stor stigning i antal børn 
og unge med diagnoser, særligt i Region Sjælland. Jf. KL’s analysenotat fra 2019 s. 6. 
Hvad er årsagerne? Er det kommunerne der ”sender” for mange børn og unge til 
diagnosticering? Er det omvendt Regionerne der giver for mange diagnoser? Eller kan 
det eventuelt være omverdenen der er problemet, og får vi screenet godt nok for det 
(som det gør i Lolland Kommune?) Netværket anbefaler, at styregruppen 
rammesætter denne dialog mhp. at udforske årsager og drøfte mulige handlinger. 

 Udvikling af dagbehandlingsområdet: Netværket anbefaler, at styregruppen har fokus 
på, hvordan der i regionen kan udvikles fælles ramme for forventningsafstemning ift. 
målgrupper, kvalitet, pris mv. med leverandører på dette område. Også med henblik 
på, hvis kommunerne selv ønsker at etablere tilbud. Der kan hentes meget inspiration  
i den kravsspecifikation der er udarbejdet af en række kommuner i Nordsjælland + 
København, i forbindelse med udbud på området: kravspecifikation for køb af 
dagbehandlingstilbud, 

Ift. afsnit 4.2 fokusområder for 2023: Så skal de nye punkter ovenfor tilføjes, og vi nævner, 
at fokusområder bliver prioriteret på første møde 2023. 

Rie opdaterer årsrapporten og sender inden så længe den tilrettede version i ”høring” i 
netværksgruppen med en bemærkning om, at den har været behandlet i netværket, dvs 
høringen er mest mhp. at få rettet eventuelle fejl eller misforståelser fra Ries side. 

https://www.kl.dk/media/18596/borgere-med-psykiatriske-hospitals-diagnoser-2013-og-2018.pdf
https://bufsofportalen.kk.dk/sites/default/files/2021-03/Kravsspecifikation.pdf
https://bufsofportalen.kk.dk/sites/default/files/2021-03/Kravsspecifikation.pdf
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4) Møder 2023 Følgende netværksmøder foreslås i 2023 – 
fredage kl. 10-13: 
- 27. januar (Med deltagelse af Børnehus 

Sjælland, evt. i Ringsted, som liger centralt i 
regionen?) 

- 12. maj 
- 15. september 
- 24. november 

Nogle af møderne forventes at blive virtuelle og 
evt. kun til kl. 12.00. Form og varighed på mødet 
afklares fra gang til gang og under hensyn til 
emnet. 

Der skal findes en anden fredag end den 27. januar, da der er topmøde den dag. Rie 
aftaler ny dato med Børnehus Sjælland.   

Øvrige datoer er godkendt. Fredage er OK.  

Rie booker de 4 datoer i Outlook, så snart de er klar.  

 

5) DUBU/Digit- 
samarbejdet 
 

 

Julie Folke Jacobsen (Kalundborg Kommune) 
orienterer med 2 formål:  

- at dele og hente viden til og fra den 
landsdækkende styregruppe hvor Julie 
sidder og repræsenterer chefgruppen, samt  

- at vi får delt viden om, at styregruppen fra 
DIGIT-samarbejdet fremadrettet kobles op 
på KKR. Målet er på den måde at koble viden 
ind i det eksisterende netværk. Det ser ud til, 
at 16 af de 17 kommuner i regionen bruger 
DUBU. 

Julie sidder i den landsdækkende styregruppe for DUBU og synes det er oplagt at bruge 
KKR forum, hvor KL og 5 chefer sidder sammen med Net Company og KMD. 

Julie orienterer om, at styregruppen har prioriteret driftssikkerhed, ledelsesinformation og 
snitflader til andre it-systemer. Hun orienterer også om, at der ift Barnets Lov er afsat 
økonomi til, at der ikke sendes ny regning ud i kommunerne for betaling af 
systemændringer i DUBU. Men ændringerne ikke kan være helt klar 1. april.  

Netværket drøftede, hvordan videndeling bedst kunne foregå, også så Julie kunne tale på 
hele netværkets vegne på styregruppemøderne. Følgende blev aftalt: 

- Alle opfordres til at sende spørgsmål/relevant info til Julie. 
- Julie opfordres til at videresende styregruppereferater til netværket til orientering, og 

mhp at netværket kan videreformidle til relevante. 

6) Temadag om ny 
udsathed 

Povl Skov uddyber invitationen om temadagen, 
som I har modtaget invitation til via Outlook.  
 
Temadagen vil bl.a. bestå af faglige oplæg samt 
drøftelser og erfaringsudveksling. Bl.a. vil Cecilie 
Moesby-Jensen, docent på Absalon give en 
indføring i mistrivsel og diagnoser hos børn og 
unge i udsatte positioner.  Der vil også blive stillet 
skarpt på børn og unges onlinefælleskaber, hvor 
lektor Kit Stender Petersen vil holde oplæg om sin 
forskning på dette område. Deltagerne får også 
mulighed for at udveksle idéer og erfaringer med 

Povl orienterede om baggrunden for temadagen, der er afledt af den afdækning af 
kompetencebehov i kommunerne som Professionshøjskolen Absalon har gennemført 
medio 2022.  

Det blev præciseret, at målgruppen for temadagen er ansatte (myndighed, udfører, 
fagfolk og øvrige relevante) på det specialiserede børne og ungeområde, herunder både 
børn (0-17 og ift. unge fra 15 og op til 25-30-årsalderen. Der er forskel på organisering i 
kommunerne, så kommunerne må selv vurdere om PPR mv. er relevante. Det forventes at 
der til temadagen vil være ca. 150 deltagere.  
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kollegaer fra egen og andre kommuner i 
regionen. 
 

Povl præsenterede 1. udkast til program modtaget fra Absalon 10/11 ift. til tilbagemelding 
fra netværksgruppen ift. den videre dialog med Absalon.  

Der var umiddelbart enighed i netværket om, at der var for lidt fagligt indhold og for 
meget gruppearbejde.  Programmet i 1. udkast blev generelt vurderet som for sparsomt 
og kedeligt og ikke noget netværket umiddelbart selv ville prioritere at deltage i. Der var 
opbakning til at arbejde videre med en model med flere faglige oplæg og mindre gruppe-
/casearbejde, da der ellers også ville være bekymring for manglende deltagelse i 
eftermiddagens program. Endelig blev der nævnt at emnet unges onlineliv umiddelbart 
ikke er noget. der fylder så meget i kommunerne. 

Sekretariatet tager netværksgruppens arbejde med i det videre arbejde og herunder ift. 
dialogen med Absalon og sender revideret programudkast i høring hos netværksgruppen 

7) Nyt fra rammeaftale 
Sjælland 
 

Link til seneste 

styregruppemøde 

Povl Skov (rammeaftalens sekretariat) orienterer 
kort om ”nyt fra rammeaftalen” jf. seneste 
styregruppemøde. Herunder om bla. om status 
ift. det sikrede område/sikrede institutioner. 

Povl orienterede:  

- Der er sket en stor stigning i antal sociale anbringelser.  Derfor har KL nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal lave en nærmere afdækning og komme med anbefalinger 
ift. de sikrede børneinstitutioner.  Netværket vil høre mere om dette.  

- LG Insight’s afrapportering fra fokusgrupperne med de tre netværk under 
Rammeaftale Sjælland vil blive sendt i høring i netværkene, for konklusioner og 
anbefalinger forelægges styregruppen. Dette vil I også høre mere om. 

Eventuelt  Helle Mariager sagde tak for det gode samarbejde i netværket. Hun fratræder sin stilling 
ved udgangen af november, men regner med et gensyn senere. 

 

 

 

 

 

https://www.rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://www.rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx

