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KKR – REFERAT - Netværksgruppe Børn og Unge den 20. maj 2022 kl. 13.00 - 15.00 (i TEAMS) 
Deltagere: Pia F. Nielsen (Lejre), Peter Rymann (Greve),  Christel Jørgensen (Roskilde), Christian Sørensen (Stevns), Anne Raaholt (Sorø), Lars Petersen (Vordingborg), Lisbet Daugaard (Holbæk), 

Lotte Christensen (Lolland), Lone Jensen (Køge), Helle Mariager (Odsherred), Nina T. Hansen (Holbæk), Povl Skov (Rammeaftale Sjællands sekretariat) 

 

Dagsordenspunkt Referat 

1) Velkommen og kort 
intro til mødet 

Kort præsentationsrunde. 

2) Kort om 
rammeaftalens 
fokusområder og 
formål med 
netværksgruppen  
 
+ ”Nyt fra 
rammeaftalen” 

Link til kommissorium for 
Netværksgruppens arbejde 

Link til seneste 

styregruppemøde 

Povl Skov præsenterer Rammeaftale Sjælland 2021-2022, herunder de 6 fokusområder:   
- Styrket mellemkommunalt samarbejde  
- En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder  
- Styrket samarbejde med borgerne og deres pårørende  
- Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt 
- Afdækning af kapacitet og behov på kort og langt sigte 
- Bedre data og ledelsesinformation. 
Hele rammeaftalen kan ses her på Rs17.dk  

Netværksgruppen holder typisk 3-4 møder om året og har flere funktioner: 

- Faglig baggrundsgruppe til styregruppen, hvor kontakten går begge veje. Dvs. Netværket kan bede styregruppen tage sager op og 
omvendt.  

- Erfa-gruppe for kommunerne, hvor man kan drøfte praksis, sende spørgsmål rundt til hinanden – og Povl. 
- Bidrage til kortlægning af udbud og efterspørgsel inden for rammeaftalens område (Povl har netop sendt spørgeskema ud til 

kommunerne. Besvarelserne danner baggrund for initiativer i rammeaftalen) 
- Udarbejde årsrapport til styregruppen, hvor netværket belyser, hvad netværket er optaget af og hvad netværket anbefaler, 

styregruppen kigger på. 

Nyt fra rammeaftalen: 

- Kommende rammeaftale 2023-2024: Forventes at videreføre de 6 fokusområder, der fortsat er relevante. Processen er, at den 
behandles i styregruppen lige eftersommerferien og derefter i KKR og kommunerne.  

- 7. april holdt rammeaftalen dialogmøde mellem borgere og politikere hvor temaet var øget borgerinddragelse – se hjemmesiden 
- Sikrede institutioner: Der har været kapacitetsproblemer. Foreløbigt løst med 5 ekstra pladser på Bakkegården. Der er overvejelser 

om ekstra pladser i vest Danmark. Så meld til Povl/rammesekretariatet, hvis I oplever, der mangler pladser. 
- Børnestandard kontrakt. Rammeaftale Sjælland har fortsat sin egen kontrakt, men der er ved at blive udarbejdet en national 

standardkontrakt, som dog er forsinket. Seneste melding er, at den er klar inden sommer. Der er gode erfaringer med at anvende 
Rammeaftale Sjællands kontrakt – både internt og ift. andre. 

- Der er igangsat et samarbejde med professionshøjskolen Absalon for at afdække kompetencebehov både på myndigheds- og udfører 
niveau samt efterfølgende kompetenceudvikling. 

- Takstbekendtgørelsen er forsinket. Forventes at træde i kraft så det gælder for taksterne fra 2024. 

https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium/
https://www.rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium/
https://www.rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://www.rs17.dk/styregruppen/moedereferater.aspx
https://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022/
https://www.rs17.dk/arrangementer/dialogmode-om-styrket-samarbejde-med-borgere-og-parorende-7-4-2022/
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- Regeringens udspil vedr. specialeplanlægning netop sendt ud. https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/maj/nyt-udspil-skal-sikre-
hoejt-specialiseret-hjaelp-til-mennesker-med-handicap-og-sociale-problemer. 

- Centrale udmeldinger: Socialstyrelsen har kompetence til at bede kommunerne om en status på opgaveløsningen i kommunerne 
senest  ift. a) Domfældte udviklingshæmmede, b) Gravide med skadeligt rusmiddelforbrug og c) borgere med svære 
spiseforstyrrelser. Aktuelt har ’c’,  svære spiseforstyrrelser været behandlet af Socialstyrelsen.  Den overordnede tilbagemelding fra 
Socialstyrelsen er, at tilbudsviften på dette område samlet set vurderes som tilfredsstillende. 
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/borgere-med-svaere-spiseforstyrrelser-behandling-af-afrapporteringer-pa-central-udmelding-1 

3) Bordet rundt: 
Udvidet 
præsentationsrunde 
og ønsker til 
netværket 

Netværksdeltagerne fremkom med følgende ønsker til emner/fokusområder på netværkets kommende møder:  

- Plejefamilier. Herunder, hvordan rekrutterer vi? Hvordan vedligeholder vi plejefamilier? Vi vil alle gerne gøre det attraktivt for 
plejefamilier – kunne vi evt. drøfte fælles holdninger og fælles serviceniveau, også aht. plejefamilierne. 

o Hvad bliver anderledes med barnets lov?  
o Erfaringer med ekstra ydelser/prisstigninger efter anbringelser.  
o Bekymring for at børnenes behov til sidst bliver så specialiserede, at plejefamilierne ikke er motiverede. 
o I Holbæk forsøger man nu at rekruttere medarbejdere på specialskoler til at være aflastningsfamilier i deres fritid 

(eftermiddage/weekender), eftersom de kan kende børnene i forvejen.  

- Skole - /dagbehandlingsområdet - § 32 institutioner. Herunder:  
o Kommunernes erfaringer med forskellige modeller. Hvilke interne tilbud har kommunerne og hvordan driftes de? Hvem 

samarbejder man med? (Fx er Odsherred skal til at lave et dagtilbud, hvor familierne trækkes meget tættere på).  
o Hvad skal dagtilbud kunne? Er der grobund for mere kommunalt samarbejde? 
o Manglende tilsyn med dagtilbud (der føres kun tilsyn med skoledelen og personrettet tilsyn med det enkelte barn).  
o Link til § 42 Tabt Arbejdsfortjeneste – for hvad gør vi, hvis vi ikke har de rette tilbud?  
o Link til almenområdet – hvordan håndteres disse børn? Hvad skal til, for at almenområdet kan løfte mere? Hvordan laver vi 

udslusning til almenområdet? Bekymret for stigning i andel børn, som visiteres til skole- og dagbehandling. Oplevelsen er, at 
flere børn diagnosticeres og dermed følger større efterspørgsel til specialtilbud, samt retten til specialstøtte. 
Børneperspektivet ændrer sig, når børnene skal i skole. Så skal de passe ind i en ramme. Men er det altid relevant at lave 
klasser ud for årgange? Kunne det alternativt være ud fra behov for læring, fx? Det er en stor del af almensamfundet, der skal 
vendes. 

- Markedsgørelsen af de sociale ydelser. Økonomien er uigennemskuelig mange steder  – ikke kun på dagtilbudsområdet. Det er svært 
at gennemskue, hvad man køber, men priserne stiger. Nogle aktører har profitrater på 50%, og det foregår på et helt ureguleret 
marked. (Der er flere standarder på indkøb af basis inventar end på køb af specialiserede ydelser til børn!) Det betyder, at vi tager 
flere og flere opgaver hjem og kapacitetsudvider og kompetenceopbygger for at kunne tilbyde relevant kvalitet i tilbud.  

- Psykiatrien på børneområdet: Bla fortsætte med at have dialogmøde med børnehuset fx én gang om året, bla. for at følge og drøfte 
fald og stigning i henvendelser. Flere har også nævnt det med at få de rigtige tilbud frem for at få den rigtige diagnose -Vil gerne kigge 
på børnenes behov i stedet for hvilke diagnoser børnene har.  

https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/maj/nyt-udspil-skal-sikre-hoejt-specialiseret-hjaelp-til-mennesker-med-handicap-og-sociale-problemer
https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/maj/nyt-udspil-skal-sikre-hoejt-specialiseret-hjaelp-til-mennesker-med-handicap-og-sociale-problemer
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/borgere-med-svaere-spiseforstyrrelser-behandling-af-afrapporteringer-pa-central-udmelding-1
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- Barnets Lov – børnene først  - Det kunne være spændende at høre nogen der fortæller om dette med at arbejde med 
funktionsnedsættelser frem for diagnoser.   

- Adoption – evt. også i forbindelse med Barnets Lov.  

- Vidtgående specialundervisning.  

- Regeringens handicapudspil. 

- KLs udspil på ungeområdet – med overgang til voksenområdet. 

Mht. planlægning af møderne blev det aftalt/forventningsafstemt, at deltagerne i netværket forpligter hinanden til at hjælpes ad med at 
rammesætte temadrøftelserne og fx. komme med oplæg, invitere eksterne folk til at give oplæg osv. 

Kort pause  

4) Prioritering af 
temaer som 
netværket skal have 
fokus på kommende 
møder 

 

Følgende blev prioriteret: 
 
19. august: Skole-dagbehandlingsområdet og Lars har bolden mht. at rammesætte temaet. 
- I første omgang ønskes bedre baggrundsforståelse af årsager og sammenhænge: Hvorfor ser billedet ud som det gør i Danmark? 

Hvorfor kommer der flere og flere børn med diagnoser og behov for dagbehandling? Gør vi noget forkert i Dk? Ønske om at få besøg 
af en ”ekspert”.  

- Senere kunne vi så have fokus på, hvordan vi kan håndtere denne situation. Skal vi som Socialområde tilpasse os denne massive 
udvikling – og følge med efterspørgslen? Her kunne vi bla. høre om etablering af nyt tilbud i Odsherred, overvejelser bag dette osv.  

- Et vigtigt tema at løfte op i styregruppen.  
 

11. november: Barnets lov, da den vedtages i april. Evt. samtænkes med plejefamilier? 

- Møde med Børnehuset også relevant, men kan vente. 
 

Da møderne som udgangspunkt varer 2 timer, er der næppe plads til mere end et tema ad gangen. 

5) Møder efter 
sommer 

OK til de foreslåede datoer, dvs. at Rie i Outlook booker:  

- Fredag den 19. august kl. 9-11 
- Fredag den 11. november kl. 12.30-14.30 

 
Møderne forventes at være online – men kan også være fysisk. I så falde meldes ud i god tid. 

Eventuelt Kort drøftelse af, om nogle af deltagerne havde lokale, praksisorienterede klyngenetværk med nabokommunerne. Der var eksempler. Fx 

at en afdelingsleder deltager i et § 42 netværk med andre kommuner samt et medarbejdernetværk på handicapområdet. 

 


