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Pkt
. 

 
Dagsorden 

 
Referat 

 
”To do” 

    

Fornavn Efternavn Kommune Mødt 

Kasper  Sonne Faxe Afbud 

Isabel Gebuhr Greve Afbud 

Lis Hamburger Guldborgsund X 

Hanne  Deichmann Holbæk X 

Julie  Becher Holbæk X 

Ane  Stallknecht Kalundborg X 

Julie Folke Kalundborg X 

Birgitte Winther Køge Afbud 

Lone Tue Hansen Lejre X 

Lotte Christensen Lolland Afbud 

Thomas Carlsen Næstved X 

Birgitte Leth Odsherred X 

Inge Overgaard Jakobsen Region Sjælland X 

Rasmus Johnsen Ringsted Afbud 

Eva  Daubjerg Christensen Ringsted Afbud 

Birgitte  Høegh Ringsted Afbud 

Margit Næsby Roskilde X 

Povl Skov Rammeaftalesekretariatet Afbud 

Anders Skarre Slagelse Afbud 

Jonna Nielsen Slagelse Afbud 

Lone Vandborg Solrød Afbud 

Henriette Mogensen Sorø Afbud 

Anton Svendsen Stevns Afbud 

Annika Hermansen Vordingborg Afbud 

Kim Risom Rasmussen Børnehus Sjælland X 

Pia Winther Roskilde X 
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1.  Godkendelse af dagsorden og 

referat 

 

Godkendt 

 

2. 

 
Drøftelse af DUBU, herunder 
udvikling af systemet og 
tilbagemelding til styregruppen. 
Næstved Kommune har bedt om 
at få punktet på dagsordenen. 

 

Nogle kommuner køber ekstra 

systemer, til det som DUBU skulle 

kunne levere.  

Det anbefales, at styregruppen 

arbejder aktivt på at sikre systemet 

lever op til det lovede.  

Netværket ønsker, at der ses på, 

hvad der skal til for en gang for alle 

at få systemet ordentligt op at køre.  

Netværket anbefaler at styregruppen 

drøfter med IBM, hvad der skal til for 

at systemet fungerer. Det forventes 

at IBM lever op til buisness-casen. 

Det anbefales at der arbejdes med 

at systemet virker, ikke at der sker 

tilkøb af nye systemer.  

Roskilde Kommune udarbejdet et 

opsamlende notat til Kalundborg, 

som tager det med i styregruppen.  

  

 

 

3. 

 

Status på Børnehusets seneste 
aktiviteter og lidt om de 
fremadrettede planer ved Kim 
Risom Rasmussen, Leder af 
Børnehuset 

 

Kim orienterede om seneste nyt fra 

Børnehuset.  

Kim har udarbejdet udkast til 

kommissorium for afholdelse af 

temadage. Det foreslås, at der 

holdes 2 temadage årligt i Næstved.  

Det blev foreslået, at oplæggene kan 

filmes og medarbejdere 

efterfølgende kan se det. 

Temadagene kan også organiseres 

anderledes, f.eks. 3 timer i hver 

politikreds.    

Hvis andre har input til kommissoriet 

sendes de til Kim. Kim drøfter 

kommissoriet i samrådet.  

Børnehuset kommer gerne ud i hver 

kommune og informerer.  

 

Kim orienterede om antal sager i 

Børnehuset. Der har været stigende 
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antal sager den seneste periode. Det 

svarer til 190 sager på årsbasis, hvis 

niveauet fastholdes.  

Samarbejde med Politiet blev drøftet 

på baggrund af Politiets travlhed. 

Børnehuset tager det op i samrådet. 

Det kan overvejes om Kredsrådet 

også skal inddrages.   

Børnehusets rolle ift. koordinering 

blev drøftet. Tidspunktet for 

Børnehusets inddragelse blev 

drøftet. Det er vigtigt, at Børnehuset 

inddrages hurtigt, for at kunne leve 

op til deres rolle med koordinering. 

 

Kim orienterede om børnehusets 

budget. Børnehuset forventer en 

øget normering, men at taksten 

fastholdes.  

  

Børnehuset har afholdt møde med 

de andre Børnehuse. Der er en 

fælles rapport om børnehusene 

under udarbejdelse.   

 

De to kommuners deltagelse i 

samrådet blev drøftet. Kommunerne 

deltager for at få inddraget det 

kommunale perspektiv, de 

repræsenterer ikke de andre 

kommuner i regionen.    

 

Erfaringsudveksling blev drøftet.  

 

 

4.  

 
Orientering om status på 
benchmarkanalyser på 
socialområdet samt drøftelse af  
Gode råd til KORA, jf. bilag fra 
Rammeaftalesekretariatet  

 

Drøftet.  

Netværket ønsker, at data er 

sammenlignelige med FLIS. 

Analysen er beskrevet som en 

analyse på handicapområdet, men 

data indeholder det samlede 

område. Det kan anbefales, at det 

bliver tydeligt, hvilken analyse der 

udarbejdes og at § 41 og 42 indgår.  
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5. 

 

Status på fokusområder, jf. 

referater af seneste KKR-møder 

Særligt vedr. anbragte børns 

skolegang: status, anbefalinger 

og forslag til videre 

proces/tidsplan 

 

Netværket er enige om at det er en 

god metode.  

Netværket anbefaler de andre 

kommuner at implementere 

modellen. Flere kommuner er i gang 

med at implementere modellen. 

Registrering af effekten blev drøftet.  

 

 

6. 

 

Drøftelse af central udmelding 

om borgere med svære 

spiseforstyrrelser/opsamling på 

Annikas deltagelse i 

dialogmøde med 

Socialstyrelsen ved Annika 

 

Netværket er enige i opdelingen 

mellem børn og unge, og den kan 

styrkes yderligere. Det skal 

præciseres, at det hedder en 

børnefaglig undersøgelse på 

børneområdet.  

 

 

7. Evt. 

 

Udviklingshæmmede med dom 

drøftet, ift. om de skal indgå i 

samråd. Inge sender en forespørgsel 

med problematikken, som Thomas 

og Margit tager videre til drøftelse i 

ungesamrådene.  

Pia orienterede på baggrund af mail 

fra Socialtilsynet, hvor de oplyser, at 

Socialtilsynet arbejder med at 

indhente oplysninger om 

kommunernes samarbejde med 

tilbuddene. Socialtilsynet anmoder 

kommunerne om at svare på 

henvendelserne, og lover 

fremadrettet at ensrette deres 

henvendelser til kommunerne.  

Socialtilsynet inviteres på næste 

møde til dialog med kommunerne 

med henblik på at få en status fra 

Socialtilsynet.  

 

 

 

 

 

 

 


