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1. Baggrund: 
Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har besluttet at nedsætte en række permanente netværksgrupper, 1) Børn 
og Unge, 2) Voksne handicappede, 3) Voksne sindslidende. 
 
Netværksgrupperne skal årligt udarbejde en årsrapport som beskriver netværksgruppens arbejde det forgangne år.  
 

2. Resumé  
2021 har ligesom 2021 har været et særligt år, også for netværket for børn og unge. Der er afholdt et møde i foråret 
via skype mens resten af årets møder er aflyst eller udskudt til primo 2021.  
 
Netværket for børn og unge har i 2021 drøftet samarbejdet med Børnehus Sjælland og udviklingen heri samt 
samarbejdet med de to politikredse som er omfattet af Børnehus Sjælland. Rammeaftalen er desuden drøftet. 
  

3. Kommissorium 
Netværksgruppernes opgaver er indenfor for hvert deres opgaveområde at give input til styregruppen, der kan 
understøtte styregruppens arbejde, herunder ift. :1) Opfølgning på udvikling og kapacitet, 2) Vidensdeling, 3) Faglig 
udvikling. 
 
Det fælles kommissorium kan ses her: http://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium.aspx. 
 
Netværksgruppens kontaktpersoner 

Navn Kommune e-mail 
Kristina Mikkelsen  Roskilde kristinam@roskilde.dk 
Pia Winther Roskilde Piawi@roskilde.dk 

 
4. Netværksgruppens arbejde i 2020 

4.1 Organisering 
Netværket har i 2021 været organiseret som tidligere år, dog er mødet ligesom i 2020 foregået via skype og der har 
kun været afholdt 1 møde.  
 
4.2 Fokusområder 2021 
På netværkets møde i 2021 er det primært samarbejdet med Børnehus Sjælland, der har været drøftet. Der er sket et 
ændring i 2019, hvor sagstallet dykkede i flere kommuner. Der har været dialog med de relevante kommuner herom, 
og niveauet er steget efterfølgende til tidligere niveau. Der er samlet set en stigning i antal sager i 2020 på 23%. 
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Sagsbehandlingstiderne blev præsenteret. Børnehuset har lavet pakkeforløb og omstruktureret arbejdet i 
Børnehuset, og det har hjulpet på at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Børnehuset har planlagt initiativer til at 
nedbringe sagstallet yderligere, som afventer iværksættelse. Udviklingen er også, at flere sager med videoafhøringer 
bliver til børnehussager. Næstved Kommune orienterede om, at Børnehuset overvejer en udvidelse, herunder mulig 
satellit i Midt- og Vestsjællands Politikreds. Det vil betyde øgede udgifter til Børnehuset.  
 
Netværket har som de seneste år haft fokus på samarbejdet med Socialtilsyn Øst. Socialtilsynet melder fortsat, at der 
forventes færre plejefamilier i årene fremover. Der er primært i 2020 arbejdet med initiativer, der kan bidrage til at 
øge rekrutteringen af plejefamilier. Der er i 2021 også afrapporteret til KKR-styregruppen herom i forbindelse med 
afrapportering på årsrapporten for 2020. Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale 
Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er enige om reformen ”Børnene 
Først”. Reformen forventes blandt andet at få betydning for organisering og rekrutteringsbehovet i forhold til 
plejefamilieområdet. Netværket følger det nøje i forhold til, hvad det betyder for det videre samarbejde i netværket 
vedrørende plejefamilieområdet. 
 
Netværket vil drøfte standardkontrakten på børneområdet når den er klar, men det er aktuelt udsat til primo 2022, og 
det planlagte møde i december 2021 er derfor udskudt til 2022. 
 
4.3 Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser) 
Netværket har i 2021 afholdt 1 netværksmøde. Der er i 2019 nedsat en arbejdsgruppe og styregruppe om 
rekruttering af plejefamilier og der er afrapporteret herpå til styregruppen i 2020 og 2021.  
 
4.4 Redegørelse til Rammeaftale 2022 
Netværket har ikke yderligere bemærkninger til rammeaftale 2022, end det kommunerne har indmeldt.  
 
På styregruppemøde den 25/6 drøftede styregruppen børne- og ungeområdet med fokus på forsyningssikkerhed og 
kvalitet i tilbud på baggrund af drøftelsen af netværksgruppen børn og unges årsrapport på styregruppemødet den 
12/5. Der er et fortsat behov for fokus på rekruttering af plejefamilier og der opleves aktuelt et pres ift. en stigning i 
antal børn og unge med psykiske vanskeligheder, herunder med behov for kontakt til behandlingspsykiatrien. 
Styregruppen besluttede at tematikken inddrages på dialogmødet om implementering af rammeaftalen 27/8 og at 
området dagsordenssættes som en temadrøftelse i regi af styregruppen i efteråret 2021. Denne drøftelse har 
styregruppen udsat til 2022.  
 
4.5 Status: Erfaringer og resultater 
Rekruttering af plejefamilier har været på dagsordenen og netværket er glade for at Socialtilsynet har deltaget i 
arbejdet. Der er ikke sket yderligere fælles initiativer herom i 2021.  
 
Børnehus Sjælland har deltaget på møde i netværket i 2021 og effekten er et styrket samarbejde og vidensdeling om 
tendenser på overgrebsområdet, 
 
4.6 Udfordringer og udviklingsbehov  
Se under Fokusområder for 2021.  
 
4.7 Anbefalinger (til styregruppen) 
Netværket har ingen anbefalinger til styregruppen. 
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5. Netværksgruppens arbejde i 2021  

5.1 Organisering 
Netværket organiseres på samme måde i 2021 som i 2020.  
 
5.2 Fokusområder for 2022 
Samarbejdet med Socialtilsyn Øst er fortsat et fokusområde. Der er særligt fokus på den fælles opgave med at 
rekruttere flere plejefamilier.  
 
I 2022 vil der også fortsat være fokus på samarbejdet med Børnehus Sjælland. 
 
Netværket ønsker også et styrket samarbejde med Ankestyrelsen. Der er derfor udpeget tovholdere til at invitere 
Ankestyrelsen til deltagelse på møder. 
  
5.3 Opgaver og årshjul/ tidsplan  
Netværket årshjul planlægges på baggrund af Sekretariatet/styregruppens årshjul. Der planlægges 3 møder i 2022, 
og de forventes at blive afviklet digitalt.  
 
5.4 Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser)  
Mødekadencen planlægges efter styregruppens møder.  
 
5.5 Rammeaftale 2022 – Fokusområder 2022 
Intet at bemærke. 
 

6. Øvrige bemærkninger.  
Ingen. 

 
 


