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NOTAT: Årsrapport 2020 5. marts 2021 

 

1. Baggrund: 

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har besluttet at nedsætte en række permanente netværksgrupper, 1) Børn 

og Unge, 2) Voksne handicappede, 3) Voksne sindslidende. 

 

Netværksgrupperne skal årligt udarbejde en årsrapport som beskriver netværksgruppens arbejde det forgangne år.  

 

2. Resumé  

2020 har været et særligt år, også for netværket for børn og unge. Årets første møder blev udsat på grund af covid-

19, og der er afholdt to møder efter sommerferien, begge via skype.  

 

Netværket for børn og unge har i 2020 fortsat haft fokus på samarbejdet med Socialtilsynet. Der er arbejdet videre 

med samarbejde om rekruttering af plejefamilier på tværs af kommunerne i regionen. Dette arbejde er afrapporteret 

til styregruppen i 2020. Der er desuden fortsat samarbejde med Ungekriminalforsorgen men henblik på drøftelser af 

ungdomskriminalitetsreformen. Samtidigt er der igangsat dialog Ankestyrelsen med henblik på at styrke læringen på 

tværs og drøfte strategiske emner med Ankestyrelsen, men der er ikke i 2020 afholdt fælles møder.  

 

3. 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. 

 

Netværksgruppens kontaktpersoner 

Navn Kommune e-mail 

Kristina Mikkelsen Roskilde kristinam@roskilde.dk 

Pia Winther Roskilde Piawi@roskilde.dk 

 

4. Netværksgruppens arbejde i 2020 

4.1 Organisering 

Netværket har i 2020 været organiseret som tidligere år, dog er møderne i 2020 foregået via skype og der har kun 

været afholdt 2 møder.  

 

4.2 Fokusområder 2020 

Netværket har som de seneste år haft fokus på samarbejdet med Socialtilsyn Øst. Socialtilsynet melder fortsat, at der 

forventes færre plejefamilier i årene fremover. Der arbejdes derfor med initiativer, der kan bidrage til at øge 

http://rs17.dk/netvaerksgrupper/faelles-kommissorium.aspx
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rekrutteringen af plejefamilier. Der er i 2020 afprøvet en kampagne, hvor der er udviklet to videoer med henholdsvis 

en døgn- og aflastningsfamilie. Videoerne blev slået op på Roskilde Kommunes facebook side, og der var 58.157 der 

så opslaget. De andre kommuner i arbejdsgruppen oprettede link på deres hjemmesider til videoerne. Der kom 1064 

kommentarer til opslaget. Roskilde Kommune har ligeledes sendt brev til alle kommunens ansatte i deres e-boks 

med orientering om at der er mangel på plejefamilier og info om informationsmøde for mulige interesserede. Der var 

30 deltagere til informationsmødet, de fleste var Roskilde borgere og hovedparten deltog, fordi de have fået besked i 

e-boks. Halvdelen af de fremmødte gav deres kontaktoplysninger på informationsmødet. Der følges op på, om 

familierne har søgt godkendelse i Socialtilsynet. I arbejdsgruppen er samarbejdet evalueret. Informationsaftenen er 

drøftet, der skal være med fokus på at plejefamilier og aflastningsfamilier får præsenteret opgaven frem for 

ansøgningsproces og lignende. Arbejdsgruppens arbejde er løbende afrapporteret til KKR-styregruppen og drøftet i 

KKR-netværket.  

 

Regeringen har varslet et udspil til reform af lovgivningen på det specialiserede børneområde i 2021, som blandt 

andet forventes at få betydning for organisering og rekrutteringsbehovet i forhold til plejefamilieområdet. Netværket 

har endnu ikke har haft lejlighed til at drøfte, hvad det betyder for det videre samarbejde i netværket vedrørende 

plejefamilieområdet. 

 

Kriminalitetsreform har betydet, at der i 2019 har været fokus på implementering af de nye bestemmelser – herunder 

behandling af sager i ungdomskriminalitetsnævnet og samarbejdet med ungekriminalforsorgen. Dette fokus er fortsat 

i 2020, hvor enhedschefen for ungekriminalforsorgen har deltaget på et møde for at drøfte samarbejdet og videndele 

om de foreløbige erfaringer.  

 

I 2020 har det ene møde været et tema-møde med fokus på ledelsestilsyn i sagsbehandlingen. På mødet fremlagde 

Roskilde Kommune deres model for tilsyn, og kommunernes gode ideer og arbejde med tilsynet blev drøftet. 

 

4.3 Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser) 

Netværket har i 2020 afholdt 2 netværksmøder. Der er i 2019 nedsat en arbejdsgruppe og styregruppe om 

rekruttering af plejefamilier og der er samlet op på arbejdet i denne gruppe på et af møderne i 2020.  

 

4.4 Redegørelse til Rammeaftale 2021 

Netværket har ikke yderligere bemærkninger til rammeaftale 2021, end det kommunerne har indmeldt.  

 

4.5 Status: Erfaringer og resultater 

Rekruttering af plejefamilier har været på dagsordenen og netværket er glade for at Socialtilsynet har deltaget i 

arbejdet. Der afrapporteres på dette arbejde til KKR-styregruppen og status er at der et afprøvet deling af 2 videoer 

på facebook samt brev i medarbejderes e-boks. Effekten af dette følges løbende.   

 

4.6 Udfordringer og udviklingsbehov  

Se under Fokusområder for 2020.  

 

4.7 Anbefalinger (til styregruppen) 

Netværket har ingen anbefalinger til styregruppen. 

 

5. Netværksgruppens arbejde i 2021  

5.1 Organisering 
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Netværket organiseres på samme måde i 2021 som i 2020.  

 

5.2 Fokusområder for 2021 

Samarbejdet med Socialtilsyn Øst er fortsat et fokusområde. Der er særligt fokus på den fælles opgave med at 

rekruttere flere plejefamilier.  

I 2021 vil der også være fokus på samarbejdet med Børnehus Sjælland. 

 

Netværket ønsker også et styrket samarbejde med Ankestyrelsen. Der er derfor udpeget tovholdere til at invitere 

Ankestyrelsen til deltagelse på møder. 

  

Rammeaftalen 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde rummer 6 fokusområder, som 

udviklings- og styringstemaer, der skal arbejdes med i perioden. Fokusområde 1 om styrket mellemkommunalt 

samarbejde er drøftet i netværket i 2020, da der er et ønske om at styrke samarbejdet mellem de hyppigst bruge 

institutioner/samarbejdet mellem køber og sælger. Netværket har drøftet modeller for dette, f.eks. årlige strategiske 

drøftelser mellem køberkommuner og institution, så prioriteringer m.m. drøftes fælles. Det blev drøftet, om der kan 

etableres et mere generelt samarbejde, hvor institutioner puljes i grupper efter målgrupper, hvor der på tværs af 

institutioner er strategiske drøftelser af fremtidige behov. Det er aftalt i netværket, at Sekretariatet er tovholder på at 

invitere chefniveau/myndighedsrepræsentanter og kommunale institutioner til fælles drøftelse om hvad der er brug for 

i fremtidige tilbud. LOS inviteres som repræsentant for private institutioner, og de kan vælge at tage et par 

forstandere med. Der er udpeget en sparringspartner for sekretariatet til opgaven i netværket.    

 

Fokusområde 2 om en sammenhængende insats for borgere med psykiske vanskeligheder er drøftet i netværket, da 

formanden for temagruppen for børn og unge under sundhedsaftalerne deltog på et møde og drøftede deres arbejde. 

Temagruppen ønsker input til implementering fra kommunerne, da der er meget forskellig organisering m.m. i 

kommunerne, og der derfor er brug for viden fra de forskellige kommuner for at kunne sikre en relevant 

implementeringsplan. Der arbejdes med en tættere kobling af sundhedsaftalerne og KKR-styregruppen og 

temagruppen deltager på KKR-netværksmøder i 2021 ved behov.   

 

I forhold til rammeaftalens fokusområde 4 om praksinær metodeudvikling har netværket i 2020 igangsat et fokus på 

styrket samarbejde med ankestyrelsen. Dette vil kunne medvirke til fælles kurser på tværs af kommunerne, dog i 

højere grad med fokus på afgørelses praksis end på konkrete metoder i arbejdet med børn og unge.  

 

Rammeaftalens fokusområde 5 handler om afdækning af kapacitet. Det er det arbejde, som er igangsat med 

arbejdsgruppen om styrket rekruttering af plejefamilier. Rammeaftalesekretariatet og styregruppen vil gerne forsøge 

at få KL til at deltage i arbejdet, så problemstillingen løftes ud over regionen.  

 

5.3 Opgaver og årshjul/ tidsplan  

Netværket årshjul planlægges på baggrund af Sekretariatet/styregruppens årshjul. Der planlægges 3-4 møder i 2021, 

og de forventes at blive afviklet digitalt.  

 

5.4 Aktiviteter (møder, temadage, konferencer, drøftelser)  

Mødekadencen planlægges efter styregruppens møder. Arbejdsgruppen om rekruttering af plejefamilier planlægger 

deres møder efter netværkets møder. 

 

5.5 Rammeaftale 2022 – Fokusområder 2022 
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Intet at bemærke. 

 

6. Øvrige bemærkninger.  

Ingen. 

 


