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Ref. PIWI 

Dir. tlf. 46 31 59 62 

piawi@roskilde.dk 

 

NOTAT: Årsrapport 2014 16. december 2014 

 

Årsrapport 2014 fra 
”Netværket for Børn og Unge”  

 

Baggrund: 

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har besluttet at nedsætte en række permanente 

netværksgrupper, 1) Børn og Unge, 2) Voksne handicappede, 3) Voksne sindslidende,  

4) Specialundervisning1 og 5) Økonomi. 

 

Netværksgrupperne skal årligt udarbejde en årsrapport som beskriver netværksgruppens 

arbejde det forgangne år. 

 

1. Resumé  

Netværket for børn og unge har i 2014 igangsat arbejdet med ministerteamet for 2015 om 

anbragte børns skolegang samt haft fokus på årets ministerteam om samarbejde med 

Socialtilsynet, særligt vedr. plejefamilier. Samarbejdet med Børnehuset har også været et 

fokusområde i 2014. 

 

2. Kommissorium 

Netværksgruppernes opgaver er indenfor for hvert deres opgaveområde at give input til 

styregruppen, der kan understøtte styregruppens arbejde, herunder ift. :1) Opfølgning på 

udvikling og kapacitet, 2) Vidensdeling, 3) Faglig udvikling. 

 

Det fælles kommissorium kan ses her: http://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-

kommissorium.aspx . 

 

3. Netværksgruppens kontaktpersoner 

Navn Kommune e-mail 

Margit Næsby Roskilde margitn@roskilde.dk 

Pia Winther Roskilde Piawi@roskilde.dk 

 

 

 

                                                      
1 Klyngestruktur 

http://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium.aspx
http://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium.aspx
mailto:margitn@roskilde.dk
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4. Netværksgruppens arbejde i 2014  

4.1 Organisering 

Netværket har i 2014 været organiseret som tidligere år. 

Der er udover netværket nedsat en arbejdsgruppe under KKR der arbejder med fokus på 

de mest specialiserede tilbud. Netværket anbefaler styregruppen at inddrage denne 

arbejdsgruppe til kvalificering af spørgsmål om de mest specialiserede tilbud i regionen, 

da der i denne arbejdsgruppe er repræsentanter der følger det specialiserede område tæt.  

4.2 Fokusområder 2014 

Netværket har i 2014 haft fokus på samarbejdet med Socialtilsyn Øst. Der har været 

nedsat en arbejdsgruppe, som har drøftet snitflader mellem kommunerne og 

Socialtilsynet. Desuden har netværket indledt et samarbejde med Socialstyrelsen om 

ønsker til tilbudsportalen, da denne opleves at være en udfordring ift. at sikre det gode 

match mellem et barn og en plejefamilie. Arbejdsgruppen for samarbejdet med 

Socialtilsyn Øst fortsætter i 2015 som referencegruppe for udviklingen af Tilbudsportalen 

vedr. plejefamilier i samarbejde med Socialstyrelsen.  

Netværket har på tilsvarende vis drøftet samarbejdet med Børnehuset i Næstved, og der 

er aftalt kommissorium for et fast samarbejde med Børnehuset med repræsentation af 2 

kommuner på skift.  

Netværket har også drøftet en procedure for sikring af udsatte børns skolegang med fokus 

på samarbejde mellem PPR i de forskellige kommuner. Dette arbejder fortsætter i 2015, 

hvor emnet er Ministertema. 

Netværket har drøftet implementering af standardkontrakter på børneområdet. Netværket 

arbejder videre med fælles standarder for døgninstitutioner/opholdssteder, der ikke er 

omfattet af standardkontrakten. 

4.3 Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser) 

Netværket har i 2014 afholdt 4 møder, samt diverse arbejdsgruppemøder vedr. 

samarbejdet med Socialtilsynet.  

Det er en udfordring at sikre en bred repræsentation fra kommunerne i regionen.  

4.4 Redegørelse til Rammeaftale 2015 

De specialiserede institutioner blev drøftet. Netværket drøftede, at der bør være fokus på 

indhold og udvikling af de relevante tilbud, således at de mest nødvendige faglige 

kompetencer kan bevares. Der skal være fokus på rådgivning af kommuner/andre 

institutioner og tilbud frem for fokus døgntilbud.  
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Det blev drøftet, om den nuværende ordning med underskudsdækning fortsat bør være 

gældende eller om der skal findes andre løsninger.  

Netværket anbefaler styregruppen, at drøfte udviklingen på landsplan frem for 

rammeaftalens drøftelser af udbud/efterspørgsel i regionen. Nogle tilbud findes kun få 

steder, hvorfor det ikke giver det korrekte billede alene at drøfte regionens tilbud. 

4.5 Status: Erfaringer og resultater 

Der er udarbejdet kommissorium for samarbejdet med Børnehus Sjælland og der er 

arbejdet med dette i hele 2014. Der er på baggrund heraf indledt samarbejde med 

Socialstyrelsen og Socialtilsyn Øst om udvikling af tilsynsportalen, så den i højere grad 

understøtter målet om styrket anbringelser i plejefamilier.  

 

4.6 Udfordringer og udviklingsbehov  

Se under Redegørelse til Rammeaftalen 2015.  

4.7 Anbefalinger (til styregruppen) 

Netværket anbefaler styregruppen, at drøfte udviklingen på landsplan frem for 

rammeaftalens drøftelser af udbud/efterspørgsel i regionen. Nogle tilbud findes kun få 

steder, hvorfor det ikke giver det korrekte billede alene at drøfte regionens tilbud. 

Netværket anbefaler styregruppen at arbejdsgruppen om de mest specialiserede tilbud i 

regionen til kvalificering af spørgsmål om de specialiserede tilbud, da der i denne 

arbejdsgruppe er repræsentanter der følger det specialiserede område tæt. 

Netværket anbefaler styregruppen af arbejde for, at regionens kommuner deltager i 

netværket. Målet er, at netværket udgør et repræsentativt flertal. 

 

5. Netværksgruppens arbejde i 2015  

5.1 Organisering 

Netværket organiseres på samme måde i 2015 som i 2014. Arbejdsgruppen om 

samarbejde med Socialtilsyn Øst fortsætter i 2015, og fungerer som referencegruppe for 

udviklingen af tilbudsportalen.  

5.2 Fokusområder for 2015 

Netværket arbejder videre med Ministertemaet om udsatte børns skolegang. Der arbejdes 

med udvikling af tilbudsportalen i samarbejde med Socialstyrelsen og Socialtilsyn Øst. Der 

følges også stadig med i Børnehuset.  

5.3 Opgaver og årshjul/ tidsplan  

Netværket årshjul planlægges på baggrund af Sekretariatet/styregruppens årshjul. Der 
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afholdes 4 møder i 2015.  

5.4 Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser)  

Mødekadencen planlægges efter Sekretariatet har udarbejdet årshjul. Der afholdes møder 

omkring uge 10, 17, 39 og 49. 

 

5.5 Rammeaftale 2016 – Fokusområder 2016   

Da der kun var 3 kommuner repræsenteret på mødet i december 2014 mener netværket 

ikke de på vegne af resten af kommunerne kan udpege nye fokusområder for 2016.   

 

6.  Øvrige bemærkninger.  

Ingen. 

 

 

 

 

 


