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Pkt
. 

 
Dagsorden 

 
Referat 

 
”To do” 

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden og 

referat 

 

Godkendt. 

 

Fornavn Efternavn Kommune Mødt 

Kasper  Sonne Faxe x 

Isabel Gebuhr Greve Afbud 

Lis Hamburger Guldborgsund x 

Birgitte  Randrup-Thomsen Holbæk x 

Julie  Becher Holbæk Afbud 

Jens  Zachariasen  Holbæk Afbud 

Ane  Stallknecht Kalundborg Afbud 

Birgitte Winther Køge Afbud 

Lone Tue Hansen Lejre Afbud 

Lotte Christensen Lolland Afbud 

Thomas Carlsen Næstved X 

Annette  Larsen Odsherred X 

Inge Overgaard Jakobsen Region Sjælland X 

Rasmus Johnsen Ringsted Afbud 

Margit Næsby Roskilde X 

Povl Skov Rammeaftalesekretariatet Afbud 

Berit  Vilsbøll Slagelse X 

Lone Vandborg Solrød X 

Henrik Madsen Sorø Afbud 

Jens Christian Lund Stevns X 

Annika Hermansen Vordingborg X 

Henriette  Lindbergh Socialtilsyn Øst X 

Ole  Bech Roskilde Kommune X 

Ole Lollike Holbæk Kommune Afbud 

Jesper  Olsen 
Børneskolen, Regions 
Sjælland 

X 

Pia Winther Roskilde X 
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2. 

 

Drøftelse af rekruttering af 

plejefamilier på tværs i regionen  

Henriette Lindbergh deltager i 

punktet. 

 

 

Henriette fremlagde udviklingen i 

antallet af modtagne ansøgninger fra 

plejefamilier. Tallene sendes ud med 

referatet.  

 

Behovet for plejefamilier blev drøftet. 

Der er behov for følgende typer af 

plejefamilier: 

-Plejefamilier som har at arbejde ved 

siden af 

-Aflastningsfamilier 

-Plejefamilier til de helt små børn 

-Plejefamilier til børn med massive 

vanskeligheder 

- Plejefamilier der kan håndtere 

familier.  

 

Fælles rekruttering blev drøftet. 

  

Kapacitetsudviklingen drøftet. Der er 

behov for at kende den samlede 

kapacitet (også delt op på 

kommuner) samt ledige pladser 

(også delt op på kommuner). 

Henriette sender dette materiale til 

Pia, som sender det ud i netværket.  

Der var også et ønske om at vide, 

hvem der besætter pladserne i 

plejefamilierne i regionen, om det er 

andre regioner. 

 

En væsentlig oplysning fra 

Socialtilsynet var, at antallet af 

plejefamilier ser ud til at falde.  

På den baggrund fremsender 

netværket et ønske til Styregruppen 

om en analyse af 

Familieplejeområdet med det formål 

at sikre, at der er de nødvendige 

antal pladser. Og at pladserne er de 

rigtige. 

Der er behov for at udvikle andre 

typer af plejefamilier –mere 
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professionelle, deltids, som nogle 

kommuner i regionen er gået i gang 

med at udvikle og/eller andet. 

 

 

3. 

 

Orientering om regionens nye 

tilbud Børneskolen på Kolonien 

Filadelfia i Dianalund, en 

efterskole for elever med 

epilepsi og tilgrænsende 

hjernesygdomme  

ved Regionen 

Jesper Olsen fra Børneskolen 

deltager i punktet. 

 

 

Jesper præsenterede Børneskolens 

nye tilbud.  

Slides fra oplægget sendes ud med 

referatet. 

Kommentarer til tilbuddet kan 

sendes til regionen.  

 

 

4. 

 

Rammestyregruppen har bedt 

om at få materiale om 

økonomiske dispositioner 

fordelt på målgrupper. 

Registreringen giver nogle 

praktiske problemer. For det 

første fordi borgere kan tilhøre 

flere målgrupper. For det andet 

fordi der ikke er praksis for at 

foretage registreringer på 

målgruppe for flere af 

indsatstyperne.  

For at få sammenlignelige 

oplysninger, er der behov for en 

ens tolkning af målgrupperne. 

Der er derudover brug for at 

indføre en relativt ens 

registreringspraksis 

fremadrettet i alle kommunerne, 

såfremt det er 

rammestyregruppens intention, 

at lave sådanne 

sammenligninger fremefter.  

Ved Thomas Carlsen. 

Der er vedhæftet skemaer fra 

rammeaftalesekretariatet som 

bilag. 

 

Drøftet. 

 

 

 

5. 

 

Drøftelse af overgrebssager – 

 

Udsat til næste møde.  
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herunder tidsforbrug i Børnehus 

sager og akutsager/snitflader 

mellem Politi, psykiatri og 

kommuner 

Ved Lis Hamburger 

 

 

6. 

 

Drøftelse af samarbejdet med 

psykiatrien, jf. oplæg til 

kommunikation mellem almen 

praksis, kommunerne og 

psykiatrien 

 

 

Udsat til næste møde. 

 

 

7.  

 

Drøftelse af 

forældremyndighedsindehavere 

til uledsagede flygtningebørn, 

herunder rekruttering og 

inddragelse af disse. 

Ved Holbæk Kommune 

 

Drøftes ikke.  

 

 

8. 

 

Første drøftelse af muligt 

samarbejde om DUBU 3.0 i regi 

af Digitaliseringsforeningen. 

Under punktet deltager Ole Lollike, 

chef for koncernservice i Holbæk 

kommune, og Ole Bech, 

digitaliseringschef i Roskilde 

kommune, som repræsentanter for 

Digitaliseringsforeningen  

 

 

Ole Bech præsenterede rammerne 

for digitaliseringsforeningen.  

En proces for DUBU 3.0 blev drøftet 

og kommunerne vil gerne indgå i et 

samarbejde på tværs og drøfte 

eventuelle samarbejder. Ole 

deltager på næste KKR-

netværksmøde med et oplæg om et 

eventuelt samarbejde.  

Netværket ønsker, at 

Digitaliseringsforeningen får en 

plads i bestyrelsen for DUBU.   

   

 

 

9. 

 

Evt.  

 

 

 

 

 


