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1. 

 

Kl. 12-12.45 

Drøftelse af samarbejde med Børnehus 

Sjælland 

Leder af Børnehuset, Kim Risom deltager i 

punktet 

 

 

Kim præsenterede drøftelserne på 

kommunemøderne om henvendelsesmønstre 

m.m. Der er store variationer mellem 

kommunerne, også mellem årene for de samme 

kommuner.  

Socialstyrelsen har igangsat udarbejdelse af en 

rapport om samarbejdet mellem Børnehuse og 

kommuner. Rapporten afventer en ny 

bekendtgørelse om Børnehusene.   

Fornavn Efternavn Kommune Mødt 

Johnny Holst Faxe Afbud 

Isabel Gebuhr Greve X 

Lis Hamburger Guldborgsund X 

Birgitte  Randrup-Thomsen Holbæk X 

Lisbet  Daugaard-Hansen Holbæk X 

Julie Folke Jacobsen Kalundborg X 

Birgitte Winther Køge Afbud 

Lone Tue Hansen Lejre Afbud 

Lotte Christensen Lolland Afbud 

Thomas Carlsen Næstved X 

Ane  Stallknecht Odsherred Afbud 

Christel  Zukunft Region Sjælland X 

Susanne  Frydelund Ringsted Afbud 

Kristina Mikkelsen Roskilde X 

Povl Skov Rammeaftalesekretariatet Afbud 

Per  Kensø Slagelse Afbud 

Lone Vandborg Solrød X 

Henriette Mogensen Sorø Afbud 

Daniel Gottrup Stevns Afbud 

Dorrit Guttman Vordingborg Afbud 

Pia Winther Roskilde X 
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Kim orienterede om, at sagsbehandlingstiderne 

fortsat er en udfordring i Børnehuset, men at 

Børnehuset fremadrettet forventer en hurtigere 

sagsbehandling med målsætning om at 

nedbringe sagsbehandlingstiden til 4 måneder i 

starten af 2020.  

Politiet har fået kortere sagsbehandlingstid for 

videoafhøringer, men der er udfordringer med 

sagsbehandlingstiden for den efterfølgende 

efterforskning. 

Kommuners deltagelse på samråd blev drøftet. 

Kommunerne ønsker at der etableres 

videokonferencer. Børnehuset har problemer 

med at få videokonferencer til at virke. De 

fortsætter arbejdet hermed og Guldborgsund 

deltager som testkommune.     

Der er temadag i Børnehuset den 10/10 om 

psykisk vold, hvor Børnehuset håber mange fra 

kommunerne kan deltage.   

Der kommer en ny vejledning til 

beredskabsplanerne.  

 

 

2. 

 

Kl. 12.45-13.00 

Drøftelse af et strategisk samarbejde med 

Ankestyrelsen, herunder dialogmøder samt 

udpegelse af tovholder til kontakt med 

ankestyrelsen 

 

 

Ankestyrelsen ønsker at understøtte praksis 

mere og styrke dialogen med kommunerne, 

herunder udvikle kurser i samarbejde med 

praksis.  

Kurser i forhold til Børne- og Ungeudvalget blev 

drøftet. Flere kommuner ønsker deltagelse i et 

fælles kursus herom. Det aftales at Lis 

(Guldborgsund) og Birgitte (Holbæk) er tovholder 

på et kursus om børne- og ungeudvalget. De 

skriver ud til hele netværket om deltagelse og 

der planlægges med afholdelse i lokaler i en af 

kommunerne.  

 

Der er desuden enighed om at etablere dialog 

med ankestyrelsen om sager der hjemvises. 

Thomas er tovholder på kontakt med 

Ankestyrelsen om et strategisk samarbejde i 

forhold til læringsfokus vedr. hjemvisningssager.  

 

 

3. 

 

Kl. 13.00-13.15 

 

Rene fra Kalundborg præsenterede status på 

projektet. Der har været 2 møder i 
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Orientering om og drøftelse af projekt om 

styrket anbringelse i plejefamilie, jf. oplæg fra 

arbejdsgruppen 

Rene fra Kalundborg Kommune deltager i 

punktet 

 

arbejdsgruppen efter sommerferien. Der er 

igangsat to konkrete pilot-initiativer 

1) Udsendelse af information om mangel på pl.- 

og aflastningsfamilier med lønsedler. Roskilde 

har denne opgave.  

2) Roskilde og Lejre har etableret samarbejde 

om udvikling af videoer til sociale medier.  

Arbejdsgruppen ønsker fortsat deltagelse fra 

flere kommuner, særligt i forhold til samarbejdet 

med Socialtilsynet.  

Det fremadrettede samarbejde blev drøftet.  

Der er enighed om at der kan afsættes midler 

fælles i KKR til rekruttering. Der kommer oplæg 

fra arbejdsgruppen til finansiering af 

rekrutteringsmateriale.  

Flere kommuner melder ind til deltagelse i fælles 

rekruttering. Der skrives ud med referatet, at 

deltagere skal meldes til René. 

 

 

4. 

 

Kl. 13.15-13.55 

Status på samarbejdet med 

Ungekriminalforsorgen 

Enhedschef, Maiken Veber Kanstrup deltager 

i punktet 

 

 

Maiken fra Ungekriminalforsorgen gav en status 

på samarbejdet, aktuelt sagsantal m.m. 

Der er fokus på at sikre ensartethed på 

landsplan.  

I Næstved er der ca. 55 igangværende sager, 

hvor der er truffet afgørelse i nævnet.  

 

På landsplan er der 285 igangværende sager.  

Det er primært forbedringsforløb der 

iværksættes, gennemsnitligt på 1,5 år.  

Gennemsnitsalderen er 15 år. 83 % er drenge, 

det er overvejende unge henvist på baggrund af 

vold.  

De unge og familierne deltager i 

tilsynssamtalerne.  

Der kommer flere indskærpelser i 

kontrolbesøgene.  

Der er igangsat generel information om den nye 

lovgivning.  

Maiken gjorde opmærksom på, at udgifterne til 

fritidsaktiviteter foranstaltet af nævnet, skal 

afholdes af kommunen.  

Maiken oplyser, at kommunesamarbejdet 

generelt er meget velfungerende. Det har 

fungeret godt at være på kommunerunde. Det 
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udfordrer, når Ungekriminalforsorgen ikke hører 

fra kommunerne på grund af sygdom eller andet. 

Der er også udfordringer med, at der i enkelte 

tilfælde går lang tid før nævnets afgørelse 

effektueres.  

Der er enighed om at konkrete udfordringer i 

forhold til samarbejde eller håndtering af 

enkeltsager tages i dialog mellem Maiken og den 

relevante chef. 

 

Ungekriminalforsorgen deltager gerne i dialog 

med eksempelvis SSP- organisationen i 

kommunerne.  

Nævnets spørgsmål til børnene på 

nævnsmøderne blev drøftet. Der er behov for 

afklaring af roller og sikring af barnets 

perspektiv. Det drøftes på tværs af kommune 

repræsentanterne i nævnet. 

Samarbejdet med nævnet drøftes på et KKR-

netværksmøde, hvor nævnet inviteres.  

 

 

5. 

 

Kl. 13.55-14.00 

Evt.  

 

 

Intet drøftet. 

 

 

 

 

 


