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Fornavn Efternavn Kommune Mødt 

  Faxe  

Isabel Gebuhr Greve X 

Lis Hamburger Guldborgsund X 

Birgitte  Randrup-Thomsen Holbæk Afbud 

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 Afbud 

Susanne  Frydenlund Ringsted Afbud 

Kristina Mikkelsen Roskilde X 

Povl Skov Rammeaftalesekretariatet X 

Per  Kensø Slagelse Afbud 

Lone Vandborg Solrød Afbud 

Henriette Mogensen Sorø Afbud 

Daniel Gottrup Stevns Afbud 

Dorrit Guttman Vordingborg Afbud 

Annette Anbert Bakkehuset X 

Janne  Vilmar Bakkehuset X 

Nadia Frederiksen Roskilde Kommune X 

Lise  Beder Ankestyrelsen X 

Pia Winther Roskilde x 
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Pkt. 

 
Dagsorden 

 
Referat 

 

1. 

 

Kl. 13-13.30 

Bakkehus præsenterer deres projekt om en 

regional fremskudt funktion 

 

Annette Anbert, psykologfaglig ledende 

koordinator i afdelingsledelsen og medlem af 

Bakkehusets styregruppe samt Janne Walløe 

Vilmar, overlæge og en del af projektledelsen i 

Bakkehuset deltager i punktet 

 

 

Bakkehuset gav en status på projektet.  

Der har været 150 familier i projektet til nu. 40 er 

afsluttet, mens der fortsat arbejdes i de 

resterende 110 familier. Det er komplicerede 

sager med mange involverede parter. Der er 

mange unge fra opholdssteder. 

Gennemsnitsalderen er 14 år. Samarbejdet med 

kommunerne fungerer godt.  

 

Bakkehuset oplyser, at der arbejdes på at 

etablere satellitter i Næstved og Holbæk. 

Muligheden for også at etablere satellit i 

Guldborgsund eller Lolland drøftet. Bakkehuset 

vil gerne køre ud, hvis der er behov for det. Lis 

undersøger, om Lolland og Guldborgsund kan 

stille lokaler til rådighed.  

 

Kommunerne er velkomne til at henvende sig til 

Bakkehuset, hvis de ønsker at drøfte 

samarbejdet eller høre mere om tilbuddet.  

 

Bakkehuset ønsker vikarer for de kommunale 

medarbejdere i ferieperioder. Kommuner der 

ønsker at stille med en rådgiver til at dække 

ferieperioder, må meget gerne henvende sig til 

Bakkehuset.  

 

 

2. 

 

Kl. 13.30-14 

Nyt fra KKR-styregruppen, herunder 

fokusområder, jf. materiale fra KKR-

styregruppen 

 

 

Povl orienterede om styregruppens ønsker om at 

der udpeges 2-3 fokusområder, som behandles i 

KKR-regi. KKR-netværket drøfter ønsker til 

fokusområder på næste møde. Fokusområderne 

sendes til styregruppen til august mødet.  

 

 

3. 

 

Kl. 13.45-14 

Drøftelse af standardkontrakter, jf. bilag 

 

 

Standard kontrakter drøftet. Netværket ønsker at 

kontakterne sendes forbi DIGIT’s DPO med 

henblik på indskrivning af krav til selvstændige 

dataansvarlige i forhold til GDPR. 

 

 

4. 

 

Kl. 14-14.30 
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Drøftelse af samarbejdet Ankestyrelsen, 

herunder dialogmøder 

Ankechef Lise Gry Beder m.fl. fra 

ankestyrelsen deltager i punktet 

 

Lise præsenterede Ankestyrelsens strategi og 

orienterede om nye tiltag.  

Fra 1. oktober implementerer styrelsen ny 

organisering, så behandlingen af sager fra 

børneområdet (social) for region Sjælland 

samles i København.   

Ankestyrelsen rydder op i gamle 

principafgørelser, så der slettes tidligere 

afgørelser og afgørelser slås sammen. 

Årsager til hjemvisninger vil fremadrettet fremgå 

af Danmarkskortet. Der vil generelt være en 

mere systematisk dataindsamling.  

Vedrørende videns formidling og understøttelse 

af korrekt afgørelsespraksis i kommunerne 

oplyste Lise, at kurserne vedrørende børne- og 

ungeudvalgssager fortsætter. Ankestyrelsen 

tilbyder også skræddersyede kurser, hvor de 

tager ud i kommunerne og underviser, og der 

tilbydes læringskurser.  

Ankestyrelsen afprøver nyt koncept med en 

rækkeåben dialogmøder. Første gang den 18. 

juni, hvor der holdes et 3 timers 

eftermiddagsmøde om formandsafgørelser. På 

sigt forventer Styrelsen også at kunne udbyde 

webinarer.  

Prisen blev drøftet, det er en barriere at det er for 

dyrt. Ankestyrelsen overvejer, om de kan sænke 

udgifterne. Forslag om at indgå samarbejder, 

hvor kommunerne stiller lokaler til rådighed og 

koordinerer tilmeldinger mv på tværs ligeledes 

drøftet. 

 

Ankestyrelsen vil gerne deltage i et nyt møde, 

hvis vi har ønsker til særlige emner.  

Netværket ønsker en strategisk drøftelse af 

fokusområder i de næste år mellem 

Ankestyrelsen og KKR-netværket. Det drøftes på 

næste møde, hvorefter Ankestyrelsen inviteres 

igen. Ankestyrelsen tilbød at medbringe data om 

kommunernes afgørelser, og hvor der er behov 

for særlige fokusområder.  

Sagsbehandlingstiden på afgørelser vedr. 

mellemkommunal refusion er meget lang. 

Afgørelserne har ofte stor økonomisk betydning 

for kommunerne.  
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Juridisk hotline blev drøftet, der var et ønske om 

at den fortsatte.   

Registrering af klager ud fra hvornår sager 

kommer ind blev drøftet.  

 

 

5. 

 

Kl. 14.30-15.00 

Orientering om og drøftelse af projekt om 

styrket anbringelse i plejefamilie, jf. oplæg fra 

arbejdsgruppen 

Anne Mette Markhus fra Socialtilsyn Øst 

deltager i punktet 

 

 

Kristina orienterede om, at styregruppen har 

drøftet oplægget, og at der er enighed om, at der 

arbejdes videre med projektet.   

Styregruppen anbefaler vi udvælger 1-2 

fokusområder, og udarbejder tidsplan og 

forventning om udgifter. Der er behov for tilførsel 

af medarbejderressourcer til arbejdsgruppen. 

Kristina rammesætter arbejdsgruppens videre 

arbejde.  

 

 

6. 

 

Evt.  

 

 

 

 

 

 

 


