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Referat af KKR-netværksmøde for børn og unge  
den 12/3 2021 kl. 12-14  

Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde eller via zoom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fornavn Efternavn Kommune Mødt 
Johnny Holst Faxe Afbud 
Isabel Gebuhr Greve Afbud 
?  Guldborgsund  
Birgitte  Randrup-Thomsen Holbæk X 
Lisbet  Daugaard-Hansen Holbæk X 
Julie Folke Jacobsen Kalundborg X 
Birgitte Winther Køge Afbud 
?  Lejre  
Lotte Christensen Lolland X 
Thomas Carlsen Næstved X 
Ane  Stallknecht Odsherred Afbud 
Christel  Zukunft Region Sjælland Afbud 
Ena Zelo Region Sjælland X 
Susanne  Frydelund Ringsted X 
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 Afbud 
Pia Winther Roskilde X 
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Pkt. 

 
Dagsorden 

 
Referat 

 
1. 

 
Kl. 12-13.00 
Status på samarbejdet med Børnehus 
Sjælland 
Kim Risom, leder af Børnehuset deltager i 
punktet 
 

 
Kim gav en status på Børnehuset og 
samarbejdet med kommunerne, herunder 
statistik, nøglepersonordning og relaterede 
ydelser. Slides er vedhæftet referatet. 
Der er sket et ændring i 2019, hvor sagstallet 
dykkede i flere kommuner. Der har været dialog 
med de relevante kommuner herom, og niveauet 
er steget efterfølgende til tidligere niveau. Der er 
samlet set en stigning i antal sager i 2020 på 
23%. 
Kim præsenterede mønstre i henvendelserne og 
udfordringer med spidsbelastninger i de 
perioder, hvor der kommer mange henvendelser.  
Sagsbehandlingstiderne blev præsenteret. 
Børnehuset har lavet pakkeforløb og 
omstruktureret arbejdet i Børnehuset, og det har 
hjulpet på at nedbringe sagsbehandlingstiderne.  
Børnehuset har planlagt initiativer til at nedbringe 
sagstallet yderligere, som afventer 
iværksættelse. Det er booking af kordinerende 
sagsmøde umiddelbart efter første 
videoafhøring, og Børnehuset er i dialog med 
Socialstyrelsen om en mulig model herfor.  
Kim præsenterede antal afbrudte forløb.  
Videoafhøringer fordelt på politikredse blev 
fremlagt. Udviklingen er, at flere sager med 
videoafhøringer bliver til børnehussager.  
Forskellene mellem de to politikredse blev 
drøftet og om der skal indledes et kommunalt 
samarbejde med Politiet i Midt- og Vestsjælland 
om videoafhøringer. Kim følger op på statistik 
om, hvor mange videoafhøringer der bliver til 
børnehussager. Den samlede tendens er, at der 
kommer flere videoafhøringer.  
Kim præsenterede Børnehusets relaterede 
ydelser og priserne herfor.  
Julie spurgte til Kalundborgs deltagelse som den 
ene kommunerepræsentant. Kim undersøger det 
nærmere og vender tilbage til netværket med 
henblik på eventuelt valg af nye kommuner 
jævnfør den aftalte rotation.  
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Thomas orienterede om, at Børnehuset 
overvejer en udvidelse, herunder mulig satellit i 
Midt- og Vestsjællands Politikreds. Det vil betyde 
øgede udgifter til Børnehuset.  
Næstved og Lolland Kommune sidder i et 
advisory board vedr. overgrebspakken og tager 
gerne pointer med i det arbejde.  
Børnehuset sættes på dagsordenen til næste 
møde i juni i KKR-netværket, herunder valg af to 
kommunerepræsentanter.  
 

 
2. 

 
Kl. 13.00-13.20 
Drøftelse af regeringens reformudspil, 
herunder drøftelse af KKR-netværkets 
eventuelle arbejde i den anledning 
 

 
Kristina præsenterede formålet med at sætte 
punktet på dagsordenen, herunder om der skal 
være fælles drøftelser i KKR i forhold til reform 
udspillet. KL har inviteret 14 kommuner, her i 
blandt Næstved og Køge Kommuner, til et 
netværk om reformudspillet. Thomas undersøger 
med KL, om materiale m.m. kan sendes ud til 
netværket med henblik på input.  
Birgitte og Lotte sidder i BKF-netværket, hvor der 
også gives indspark til reformudspillet.  
 

 
3. 

 
Kl. 13.20 – 13.50 
Nyt fra Rammeaftale Sjælland (Se også 
referat fra seneste styregruppemøde den 
11/12-2020):  
-Rammeaftale 2021 Fokusområder og 
implementering (Se bilag som er vedhæftet) 
-Socialstyrelsens centrale udmeldinger 
-KL’s nationale standardkontrakter 
-Takstbekendtgørelse og takstaftale 
-Kommunernes mulighed for at yde 
kompensation for sociale tilbuds merudgifter til 
COVID-19 
 
Bilagene er: 
Referat fra seneste styregruppemøde: 
https://rs17.dk/media/16602/referat_styregrup
pem_de_11122020_revideret.pdf 
Og bilag om fokusområder og implementering 
samt seneste referat fra økonomigruppemøde 
 

 
Povl præsenterede fokusområder i 
rammeaftalen. Sekretariatet har holdt møde med 
netværksgruppe-tovholderne om implementering 
af rammeaftalen.  
Der er aftalt dialog kick-off med implementering 
af rammeaftalen.  
Socialstyrelsen har udmeldt borgere med svære 
spiseforstyrrelser som central udmelding. Der er 
en proces i gang med dialog med 
Socialstyrelsen. Når der arbejdes med videre 
initiativer om, hvad det giver anledning til, 
bringes det ind i netværksgruppen, herunder 
eventuelle anbefalinger. KKR Sjællands 
afrapportering på den centrale udmelding om 
borgere med svære spiseforstyrrelser sendes ud 
sammen med referatet. 
Samarbejdet med regionen blev drøftet om unge 
i målgruppen for den centrale udmelding. 
Standardkontrakten forventes færdig på 
børneområdet om 2 måneder, der forventes en 
implementeringsplan som på voksenområdet.  
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Povl Skov, Rammeaftalesekretariatet, 
deltager i punktet 
 

Erfaringerne fra den tidligere standardkontrakt 
indgår i den nye standardkontrakt.  
Takstbekendtgørelsen er udskudt til 1.2.2023. 
Kommunernes mulighed for at yde 
kompensation for sociale tilbuds merudgifter til 
COVID-19 fremgår af referat fra 
styregruppemødet.  
 

 
4. 

 
Kl. 13.50 – 13.55 
Godkendelse af årsrapport fra KKR-
netværket, jf. vedhæftede bilag 
 

 
Årsrapporten blev godkendt. 

 
5. 

 
Kl. 13.55-14.00 
Evt.  
 

 
Dagsordens punkter til KSP B&U mødet blev 
drøftet. Der var ingen der havde punkter på 
mødet, men alle er velkomne til at sende punkter 
til Dorrit Guttman.  
 

 


