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Pkt
. 

 
Dagsorden 

 
Referat 

 
”To do” 

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden og 

referat 

 

Punkt 4 og 5 udgår.  

 

Fornavn Efternavn Kommune Mødt 

Kasper  Sonne Faxe X 

Isabel Gebuhr Greve Afbud 

Lis Hamburger Guldborgsund X 

Birgitte  Randrup-Thomsen Holbæk Afbud 

Julie  Becher Holbæk Afbud 

Jens  Zachariasen  Holbæk Afbud 

Ane  Stallknecht Kalundborg X 

Birgitte Winther Køge Afbud 

Lone Tue Hansen Lejre Afbud 

Lotte Christensen Lolland Afbud 

Thomas Carlsen Næstved X 

Birgitte Leth Odsherred Afbud 

Inge Overgaard Jakobsen Region Sjælland Afbud 

Rasmus Johnsen Ringsted Afbud 

Margit Næsby Roskilde X 

Povl Skov Rammeaftalesekretariatet Afbud 

Anders Skarre Slagelse Afbud 

Jonna Nielsen Slagelse Afbud 

Lone Vandborg Solrød Afbud 

Henrik Madsen Sorø Afbud 

Anton Svendsen Stevns X 

Annika Hermansen Vordingborg Afbud 

Henriette  Lindbergh Socialtilsyn Øst X 

Inge Sewerin Socialtilsyn Øst X 

Kim  Risom Børnehus Sjælland X 

Pia Winther Roskilde X 
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2. 

 

Drøftelse af rekruttering af 

plejefamilier, på tværs i 

regionen jf. referat af 

styregruppemøde den 18/3-2016 

(se side 7) 

Henriette Lindberg og Inge 

Sewerin fra Socialtilsynet 

deltager i punktet. 

 

 

Henriette præsenterede drøftelserne 

i styregruppen om en eventuel 

fælles rekruttering af plejefamilier i 

regionen.  

Socialtilsynet efterspørger 

kommunernes viden om, hvilke 

plejefamilier der er efterspørgsel på i 

regionen.  

På næste møde i netværket drøftes 

en fælles rekruttering af 

plejefamilier.  

Alle undersøger, om de har behov 

for rekruttering af flere plejefamilier, 

samt hvilke typer plejefamilier, der 

evt. er mangel på i deres kommune. 

Kommunerne drøfter et samarbejde 

om rekruttering på tværs i regionen 

på næste netværksmøde.  

 

 

 

3. 

 

Status på aktiviteterne i 

Børnehus Sjælland, og 

Børnehusene på landsplan (og 

Nordisk plan). 

Leder af Børnehus Sjælland Kim 

Rissom deltager 

 

Kim udleverede årsstatistikken for 

Børnehusene 2015 og gav en status 

på aktiviteterne i Børnehus Sjælland. 

Politiets afhøringer drøftet samt 

Børnehusets rolle. Børnehuset kan 

hjælpe med at rykke Politiet for 

afholdelse af afhøringer i de 

konkrete forløb. Børnehuset vil 

gerne tidligt ind i forløbene, så der 

kan holdes samråd inden 

videoafhøringen af børnene. 

Børnehuset udarbejder et udkast til 

en fælles procedure om praksis i 

sagsforløbene.   

Fremmøde versus videomøder 

drøftet. Planen er, at første 

koordinerende fremmøde afholdes 

som fysisk møde. Efterfølgende 

samråd kan holdes på video.  

Thomas præsenterede budgettet for 

2017 for Børnehuset. Der er en 

stigning i budgettet på grund af 

stigende sagstal og øget tidsforbrug 
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pr. sag. Næste år arbejdes der med 

at budgettet udsendes tidligere på 

året.  

På næste netværksmøde drøftes 

repræsentanternes rolle i 

børnehussamrådet, jf. kommissoriet.  

 

 

4. 

 

Drøftelse af takster på 

døgninstitutionen 

Hollænderhusene (Næstved 

Kommune), som er målrettet 

børn med handicap, jf. bilag 

Thomas Carlsen, Næstved 

Kommune præsenterer punktet 

 

 

 

Punktet er aflyst. 

 

 

5. 

 

Drøftelse af 

forældremyndighedsindehavere 

til uledsagede flygtningebørn, 

herunder rekruttering og 

inddragelse af disse. 

Holbæk Kommune præsenterer 

punktet 

 

Udsat til Holbæk deltager. 

 

 

6.  

 

Evt.  

 

Styregruppens beslutning om 

ændring af afregning for aflastning 

drøftet (indgår som en del af 

rammeaftalen 2017). Netværket 

anbefaler styregruppen, at 

afregningen ændres til hoteldøgn, 

Netværket anbefaler samtidigt, at 

der udsendes en central udmelding 

om ændringen og dens betydning til 

kommunerne, herunder en plan for 

implementering med en tidsfrist samt 

oplysninger om, hvordan 

kommunerne skal agere i forhold til 

revisitering.  

 

Institut for menneskerettigheder er i 

gang med en undersøgelse af 

overgrebspakken. De undersøger, 

om kommunerne har 
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beredskabsplaner på deres 

hjemmeside.  

 

 

 

 

 

 


