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0. Resumé 

Netværket har i 2012 drøftet faglige temaer med henblik på vidensdeling, herunder særligt dyre enkeltsager, 

tilsynsreformen m.m. Desuden er fagligt relevante temaer samt udviklingstendenser på området drøftet.  

Netværket har desuden arbejdet videre med analysen af dyre anbringelser, som der også arbejdes videre med i 

2013.  
 

1. Indledning 

Netværket for børn og unge beskriver nedenfor arbejdet i 2012 og planerne for det fremtidige arbejde i 2013 og 

frem.  

 
2. Kommissorium 

Sekretariatet for Rammeaftalen i Næstved Kommune varetager sekretariatsbetjening af netværket i form af at 

udarbejde referater fra møderne i netværket. Åse Irminger fra Sekretariatet deltager fremadrettet i 

netværksmøderne.  

 

Netværket mødes 3 gange årligt på tidspunkter der afpasses med årshjulet for styregruppen og 

netværksgruppernes opgaver.  
 

3. Netværksgruppens medlemmer 

Fornavn Efternavn Kommune 

Susanne  Stigaard Faxe Kommune 

Henrik Belsager Greve 

Mette Trærup Greve 

Dorthe MacKenzie Guldborgsund 

Jette Petersen Guldborgsund 

Karin Bærentsen Holbæk 

Helle  Mariager Holbæk 

Hanne  Deichmann Holbæk 

Ane  Stallknecht Kalundborg 

Birgitte Winther Køge 

Vicki Brogaard Køge 

Marianne Kruse Lejre 

Lotte Christensen Lolland 

Helga Rask Jensen Næstved 



 

Side2/3 

Karin Ernst Næstved 

Thomas Carlsen Næstved 

Åse Irminger Sekretariatet 

Birgitte Leth Odsherred 

Leif Stockholm Region Sjælland 

Pernille Søndergård Ringsted 

Margit Næsby Roskilde 

Steen Bager Roskilde 

Jonna Nielsen Slagelse 

Lone Vandborg Solrød 

Ebbe Nielsen Sorø 

Helle Sigaard Stevns 

Annika Hermansen Vordingborg 

Pia Winther Roskilde 

 

Repræsentanten for Region Sjælland er udgået af netværket med starten af 2013, og det forventes, at der udpeges 

en ny deltager.  

 
4.Netværksgruppens arbejde i 2012 

4.1Organisering 

Roskilde Kommune har tovholderfunktionen i netværket.  
 

4.2 Fokusområder  

Netværket for Børn og Unge har i 2012 fortsat arbejdet som et netværk med fokus på vidensdeling mellem de 

deltagende kommuner om emner på specialområdet for børn og unge.  

 

Netværket mødes 3 gange årligt.  

 

I 2012 har netværket drøftet det videre arbejde med analysen af de dyre anbringelser. Analysen har ført til 

anbefalinger om emner til videndeling i netværket, herunder om resultatdokumentation. Dette emne har været 

drøftet i 2012 på et af møderne, hvor Roskilde Kommune holdt oplæg om deres deltagelse i KL’s projekt om 

resultatdokumentation. 

 

Analysen af dyre anbringelser har også ført til at styregruppen har udpeget et nyt område til videre bearbejdning, 

nemlig muligheden for udvikling af et regionalt tilbud til unge med ADHD, angst m.m. Dette arbejder netværket 

videre med i 2013.  

 

I 2012 har netværket udarbejdet samlet høringssvar om blandt andet styregruppens udkast til fælles materiale om 

standarder for tilsyn i regionen.  

 

Netværket har overvejet afholdelse af en temadag i 2012, men har aflyst dette, da styregruppen i stedet afholdt en 

temadag om specialisering.  
 

4.3 Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser) 

Deltagere fra netværket har deltaget i styregruppens temadag om specialisering i 2012.  
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4.4 Redegørelse til Rammeaftale 2014 

Materialet om Rammeaftalen 2014 er endnu ikke blevet sendt ud til netværket for Børn og Unge til kommentarer, 
da Sekretariatet har rykket tidsfristen.  

 

4.5 Status: Erfaringer og resultater 

Netværket vil fortsætte med at behandle fokusområder og de emner som deltagere i netværket bringer op. 

 

4.6 Udfordringer og udviklingsbehov  

Netværket har drøftet styregruppens udpegede fokusområder for 2012 (inklusiv ministertemaet). Netværket har 

ikke selv afholdt en temadag, da styregruppen har arrangeret en temadag om specialisering.  

 

4.7 Anbefalinger (til styregruppen) 

Netværket anbefaler, at Styregruppen bakker op om at alle kommuner deltager i netværket og svarer på analyser 

m.m. fra netværket. For at kunne svare på spørgsmål om kapacitet og udvikling på området er det vigtigt, at alle 

kommuner er med i netværket. 

 

5 Netværksgruppens arbejde i 2013  

5.1 Organisering 

Netværket fortsætter organiseringen fra 2012. 

 

5.2 Fokusområder for 2013 

Netværket vil i 2013 arbejde med de fokusområder, som styregruppen og Ministeren har udpeget. Emnerne drøftes 

på netværkets førstkommende møde i marts 2013. 
 

5.3 Opgaver og årshjul/tidsplan  

Netværket har fastlagt 3 årlige møder på baggrund af årshjulet fra Sekretariatet. 

 

5.4 Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser)  

Der afholdes 3 årlige møder hvor der på det første møde i 2012 prioriteres mellem fokusområderne. 

 

6 Rammeaftale 2014 – Fokusområder 2014   

Netværket har ikke yderligere fokusområder for 2014, men forventer at fokusområderne for 2013 også vil være 

relevante i 2014.  

 

7  Øvrige bemærkninger.  

Netværket har ingen øvrige bemærkninger. 


