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Pkt. 

 
Dagsorden 

 
Referat 

 

1. 

 

Kl. 13-13.30 

 

Maiken gav en status på antal sager på 

Fornavn Efternavn Kommune Mødt 

Johnny Holst Faxe Afbud 

Isabel Gebuhr Greve Afbud 

?  Guldborgsund  

Birgitte  Randrup-Thomsen Holbæk X 

Lisbet  Daugaard-Hansen Holbæk Afbud 

Julie Folke Jacobsen Kalundborg X 

Birgitte Winther Køge Afbud 

?  Lejre  

Lotte Christensen Lolland Afbud 

Thomas Carlsen Næstved X 

Ane  Stallknecht Odsherred Afbud 

Christel  Zukunft Region Sjælland X 

Ena Zelo Region Sjælland X 

Susanne  Frydelund Ringsted Afbud 

Kristina Mikkelsen Roskilde X 

Povl Skov Rammeaftalesekretariatet X 

Tine Aavang Jensen Slagelse X 

Lone Vandborg Solrød Afbud 

Henriette Mogensen Sorø Afbud 

Daniel Gottrup Stevns Afbud 

Dorrit Guttman Vordingborg X 

Pia Winther Roskilde X 
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Status på samarbejdet med 

Ungekriminalforsorgen 

Maiken Veber Kanstrup, Enhedschef i 

Kriminalforsorgen, deltager i punktet 

 

landsplan og i Næstved. Det er lykkedes at få et 

godt samarbejde med de unge og sikre stabil 

drift på trods corona. Der er udviklet en mappe 

med redskaber til samtaler med de unge.  

Evalueringen af den første periode i 

Ungekriminalforsorgen er udarbejdet og sendes 

ud med referatet. Der er produceret en 

vejledningsvideo til unge, som skal have deres 

sag behandlet i UKN. Der sendes et link ud 

med referatet.  

Ungekriminalforsorgen er i gang med en 

spørgerunde til kommunerne om samarbejdet.  

Der er aktuelt flere indskærpelser og 

indberetninger på de unge end tidligere.  

Der er erfaringer med, at indstille til tidligere 

ophør af nogle forløb, hvor de unge ikke 

længere vurderes at have behov for opfølgning. 

Det indstilles af Ungekriminalforsorgen til 

nævnet i et samarbejde med kommunerne.  

Nævnet foretager en evaluering af deres 

arbejde i 2020-2021. 

Unge på sikrede og delvis sikrede institutioner 

blev drøftet.  

Samarbejdet med kommunerne fungerer godt. 

Skift af sagsbehandlere kan udfordre, og det 

kan også være en udfordring for 

ungdomskriminalforsorgen, at de ikke altid 

modtager de akter som kommunerne sender til 

nævnet – hvis der eksempelvis er fremkommet 

nye væsentlige oplysninger og sagen skal 

genbehandles. 

Maiken oplyser, at det vil være hjælpsomt, hvis 

sagsbehandlerne i forbindelse med at nævnet 

træffer afgørelse, sørger for at orientere skoler, 

kontaktpersoner m.m. om at de bliver kontaktet 

af ungekriminalforsorgen.  

 

 

2. 

 

Kl. 13.30-14.00 

Drøftelse af et fremtidigt tættere samarbejde 

mellem KKR-netværksgruppen B&U og 

Temagruppen Børn og unge med 

trivselsudfordringer (tværsektorielt 

samarbejdsforum under Sundhedsaftalen med 

repræsentation af sygehuse, praktiserende 

 

Lisbeth og Kristina præsenterede baggrunden 

for deres deltagelse i dag. Sundhedsaftalerne er 

4 årige, formålet er at koordinere og styrke 

samarbejdet på tværs af kommuner og region. 

Der er nedsat 4 temagrupper, den ene med 

fokus på børn og unge. Temaet er nedbrudt til 3 

undertemaer, hvor det vurderes, at det vil være 
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læger, kommuner og Børne- og 

ungepsykiatrien). Herudover en præsentation 

og drøftelse af temagruppens udkast til 

årsplan for 2021, som skal til politisk 

behandling på mødet i 

Sundhedskoordinationsudvalget den 4. 

december 2020.    

Lisbeth Broberg, chefkonsulent Greve 

Kommune, og Kristina Koch Sloth, 

vicekommunaldirektør Lejre Kommune, 

deltager i punktet 

 

 

relevant med nogle faste strukturer for 

samarbejdet.  

Præsentationen sendes ud med referatet.  

Temaerne og samarbejdet blev drøftet.  

KKR-netværket takkede for initiativet.  

Der blev spurgt ind til processen og hvordan 

temagruppen får input fra kommunerne. 

Temagruppen ønsker input til implementering fra 

kommunerne, da der er meget forskellig 

organisering m.m. i kommunerne, og der derfor 

er brug for viden fra de forskellige kommuner for 

at kunne sikre en relevant implementeringsplan. 

Der blev også peget på, at der er brug for 

konkrete samarbejder, og ikke kun aftaler om 

samarbejdet.  

Der var opbakning til de tre udvalgte temaer.  

Der arbejdes med en tættere kobling af 

sundhedsaftalerne og KKR-styregruppen.  

Temagruppen deltager gerne igen på et 

netværksmøde, når de er kommet længere i 

arbejdet med temaerne, og netværksgruppen må 

også gerne invitere temagruppen til at deltage i 

netværket ved behov. Derudover bliver 

samarbejdet drøftet i KSP 

 

 

3. 

 

Kl. 14.00 – 14.30 

Nyt fra Rammeaftalesekretariatet ved Povl 

Skov, herunder rammeaftale 2018-2020 og 

fokusområde 1 i rammeaftale 2021-22: Styrket 

mellemkommunalt samarbejde 

 

Povl Skov, Rammeaftalesekretariatet, 

deltager i punktet 

 

 

Den nye 2-årige rammeaftale er nu godkendt i 

de fleste kommuner.  

Der er 6 fokusområder. Styringsdelen har fokus 

på at sikre de relevante data, der kan hjælpe 

med at vurdere behovet for tilbud m.m. 

fremadrettet.  

Udviklingsdelen har fokus på øget 

tværkommunalt samarbejde. Der er mulighed for 

at lave arrangementer med støtte fra 

sekretariatet, hvis nogen har en god ide. 

Status er at implementeringsarbejdet nu 

begynder. Fokus er på at få kommunerne til at 

forpligte sig. Der etableres møde for direktører 

og fagchefer m.m. 

Thomas og Povl har drøftet, hvordan 

samarbejdet mellem køber og sælger kan 

styrkes. Thomas foreslog årlige strategiske 

drøftelser mellem køberkommuner og institution, 

så prioriteringer m.m. drøftes fælles. Det blev 
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drøftet, om der kunne etableres et mere generelt 

samarbejde, hvor institutioner puljes i grupper 

efter målgrupper, hvor der på tværs af 

institutioner er strategiske drøftelser af fremtidige 

behov. Slagelse har gjort det omvendt, hvor de 

har inviteret institutioner ind i kommunen til en 

drøftelse.  

Det blev aftalt, at Povl er tovholder på at invitere 

chefniveau/myndighedsrepræsentanter og 

kommunale institutioner til fælles drøftelse om 

hvad der er brug for i fremtidige tilbud. LOS 

inviteres som repræsentant for private 

institutioner, og de kan vælge at tage et par 

forstandere med.  

Thomas er sparringspartner for Povl om 

opgaven.    

 

Der kommer ny takstberegningsbekendtgørelse 

med opdeling i basis takst og service takst. Den 

træder i kraft den 1/1 2022. Der lægges op til at 

kommunerne genberegner deres takster.  

 

 

4. 

 

Kl. 14.30-14.50 

Status på projektet om rekruttering af 

plejefamilier 

Nadia Frederiksen, Leder af Netværks- og 

familieplejen samt Roskilde Familiecenter 

deltager i punktet.  

 

 

Nadia gav en status på projektet vedrørende 

styrket rekruttering af plejefamilier. Der er 

afprøvet en kampagne, hvor der er udviklet to 

videoer med henholdsvis en døgn- og 

aflastningsfamilie. Videoerne blev slået op på 

Roskilde Kommunes facebook side, og der var 

58.157 der så opslaget. De andre kommuner i 

arbejdsgruppen oprettede link på deres 

hjemmesider til videoerne. Der kom 1064 

kommentarer til opslaget.  

Roskilde Kommune har ligeledes sendt brev til 

alle kommunens ansatte i deres e-boks med 

orientering om at der er mangel på plejefamilier 

og info om informationsmøde for mulige 

interesserede. Der var 30 deltagere til 

informationsmødet, de fleste var Roskilde 

borgere og hovedparten deltog, fordi de have 

fået besked i e-boks  

Halvdelen af de fremmødte gav deres 

kontaktoplysninger på informationsmødet og i 

december følges der op på, om familierne har 

søgt godkendelse i Socialtilsynet. 
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I arbejdsgruppen er samarbejdet evalueret. 

Informationsaftenen er drøftet, der skal være 

med fokus på at plejefamilier og 

aflastningsfamilier får præsenteret opgaven frem 

for ansøgningsproces og lignende.  

Resultaterne om effekten er klar om nogle 

måneder.  

Rammeaftalesekretariatet og styregruppen vil 

gerne forsøge at få KL til at deltage i arbejdet, så 

problemstillingen løftes ud over regionen.  

  

 

5. 

 

Kl. 14.50-15.00 

Evt.  

 

 

Intet. 

 

 

 

 

 

 

 


