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Pkt. 

 
Dagsorden 

 
Referat 

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden og referat 

 

 

Godkendt. 

Fornavn Efternavn Kommune Mødt 

Kasper  Sonne Faxe X 

Isabel Gebuhr Greve Afbud 

Hanne  Poulsen Greve Afbud 

Torben Jørgensen Guldborgsund Afbud 

Lis Hamburger Guldborgsund X 

Birgitte  Randrup-Thomsen Holbæk x 

Lisbet  Daugaard-Hansen Holbæk x 

Ane  Stallknecht Kalundborg X 

Birgitte Winther Køge Afbud 

Lone Tue Hansen Lejre Afbud 

Lotte Christensen Lolland X 

Thomas Carlsen Næstved X 

Annette  Larsen Odsherred X 

Anette 
Bjerkesmoen  Olsen Region Sjælland 

Afbud 

Christel  Zukunft Region Sjælland Afbud 

Annika Hermansen Ringsted X 

Kristina Mikkelsen Roskilde X 

Povl Skov Rammeaftalesekretariatet X 

Per  Kensø Slagelse Afbud 

Lone Vandborg Solrød X 

Henriette Mogensen Sorø Afbud 

Daniel Gottrup Stevns X 

Dorrit Guttman Vordingborg Afbud 

Kim Risom Rasmussen Leder af Børnehuset X 

Henriette  Lindberg 
Tilsynschef, Socialtilsyn 
Øst 

Afbud 

Brian Rasmussen Projektleder, DIGIT X 

Malene  Rasmussen Projektchef, DIGIT X 

Pia Winther Roskilde X 
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2. 

Kl. 13-13.45 

Drøftelse af samarbejdet med Børnehuset, 

herunder: 

-Status på samarbejdet og opfølgning på 

sidste møde 

-Valg af kommunerepræsentanter til 

Børnehussamråd (Børnehuset anbefaler 

udpegning af ledelsesrepræsentanter) 

-Videoafhøringer der ikke bliver til 

børnehussager 

Leder af Børnehuset Kim Risom Rasmussen 

deltager i punktet. 

 

 

Thomas præsenterede rammerne for budgettet 

for Børnehuset samt de seneste data. Slides er 

vedhæftet referatet. 

Årsagerne til mange konsultative sager frem for 

børnehussager blev drøftet. Det blev aftalt, at 

Børnehuset tager på kommunerunde og drøfter 

kommunespecifikke udfordringer med den 

enkelte kommune. Børnehuset inviterer sig ud til 

kommunerne og sender tal til den enkelte 

kommune om deres sager i børnehuset.  

Samarbejdet med Politiet blev drøftet. Det 

opleves, at der er udfordringer i samarbejdet, 

som det kan være en fordel drøftes på tværs af 

kommunerne med Politiet i regi af KKR. Der er 

dog to politikredse og det er oplevelsen, at der er 

forskel på deres håndtering af sagerne. 

Børnehuset oplyste, at deres videoudstyr 

fungerer, så de kan holde videomøder. 

Valg af kommunerepræsentanter til 

Børnehussamråd blev drøftet. Børnehuset 

ønsker at deltagerne er ledelsesrepræsentanter. 

Det blev aftalt, at der holdes fast i modellen, hvor 

en kommune fra hver politikreds repræsenterer 

de andre kommuner og en mødekadence på 

cirka 8 årlige møder fastholdes. Kommunerne 

deltager i alfabetisk rækkefølge, og for 2019 er 

det Kalundborg og Lolland. De to kommuner 

deltager på skift i børnehussamrådet, så den 

enkelte kommunerepræsentant deltager 4 gange 

årligt.  

 

 

3. 

Kl. 13.45-14.15 

Orientering om og drøftelse af projekt om 

styrket anbringelse i plejefamilie ved Ane 

Stallknecht, Henriette Lindberg og Kristina 

Mikkelsen, jf. kommissorium og tidsplan 

Leder af Socialtilsyn Øst Henriette Lindberg 

deltager i punktet.  

 

 

Kristina præsenterede projektet og 

styregruppens drøftelser. Der er en nedsat 

arbejdsgruppe udpeget via KKR-netværket for 

børn og unge. Arbejdsgruppen er godt i gang 

med drøftelserne om samarbejdet med 

Socialtilsynet og kommunikation i forhold til 

rekruttering af plejefamilier.   

Et udkast til oplæg drøftes i KKR inden det 

sendes til styregruppen.  

Satspuljeaftalen på plejefamilieområdet blev 

drøftet.  

Et samarbejde med COK om 
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kompetenceudvikling af plejefamilier drøftet. Det 

sættes på dagsordenen til næste møde. 

 

 

4. 

Kl. 14.15-14.30 

Orientering fra KKR-styregruppen og 

rammeaftalesekretariatet ved Povl Skov, 

herunder orientering om: 

-Direktørmøde med fagligt symposium om 

udfordringer på børne- og ungeområdet med 

fokus på psykiatri. Se mere her: 

https://rs17.dk/arrangementer/fagligt-

symposium-om-boerne-og-ungeomraadet-–-

direktoermoede-278.aspx 

- Rammeaftale 2018-2019 og 2019-2020 

-Revision af standardkontrakter III  

-VIVES økonomianalyse: Benchmarkanalyse 

på børneområdet og voksenområdet  

-Årlig redegørelse for udviklings-og 

styringstiltag 

-Årlig redegørelse for takstændringer 

 

 

Povl præsenterede punkterne. 

I forhold til VIVE analysen ønskede flere 

kommuner, at der i 2019 også indgår en 

behovsanalyse ligesom tidligere år. Alternativt 

kan der inddrages ECO nøgletal eller 

tilsvarende. Der ønskes også en anden tidsplan, 

så kommunerne ikke skal kvalificere data hen 

over sommerferien. 

Povl orienterede om, at der den 30/11 holdes 

temamøde for Børne- og Familiechefer om 

udviklings- og styringstiltag. KKR-

netværksgruppen for børn og unge anbefaler, at 

mødet opdeles i et møde for børneområdet og et 

møde for voksenområdet.  

Der blev fulgt op på mødet om udfordringer på 

børne- og ungeområdet med fokus på psykiatri. 

Det blev foreslået, at sundhedsaftaler sendes i 

høring i KKR-netværket for børn og unge. Der 

afholdes styregruppemøde i morgen, hvor der 

samles op på mødet, og det blev aftalt, at Povl 

foreslår, at KKR-netværket for børn og unge 

udarbejder udkast til kommissorium for det 

videre arbejde. Der var fokus på 

nødvendigheden af inddragelse af dagtilbud og 

skoleområdet.  

Når standardkontrakterne er godkendt, drøftes 

de på efterfølgende KKR-netværksmøde for 

børn og unge. 

 

 

5. 

Kl. 14.45-15 

Drøftelse af fælles implementering af DUBU 

3.0 i DIGIT-kommunerne ved Brian 

Rasmussen, projektleder i DIGIT og Malene 

Rasmussen, projektchef i DIGIT 

 

 

Brian og Malene præsenterede mål og 

opgaverne i DIGIT med DUBU 3.0, hvad skal 

kommunerne være fælles om.  

Fælles opgaver omkring økonomistyring drøftet, 

om det kunne være et fokusområde, da DUBU 

3.0 understøtter økonomimedarbejdere bedre 

end DUBU 2.0.  

Arbejdsglæde vs. Brugervenlighed drøftet.  

Snitflader til andre systemer blev drøftet.  

På næste møde er DUBU 3.0 i gang, og det vil 

være relevant at DIGIT deltager.   

https://rs17.dk/arrangementer/fagligt-symposium-om-boerne-og-ungeomraadet-–-direktoermoede-278.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/fagligt-symposium-om-boerne-og-ungeomraadet-–-direktoermoede-278.aspx
https://rs17.dk/arrangementer/fagligt-symposium-om-boerne-og-ungeomraadet-–-direktoermoede-278.aspx


 

 

Side4/4 

 

 

6. 

 

Evt.  

 

 

Mødestedet drøftet. Der er et ønske om at 

mødested varieres, så nogle møder afholdes 

midt i regionen fremfor i Roskilde, for derved at 

begrænse rejsetiden for de deltagere, der har 

den længste rejsetid. 

 

 

 

 


