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Baggrundsnotat til KKRs drøftelse af Børnehus Sjælland i forbindelse med
Rammeaftalen for 2016
Antal sager
Børnehus Sjælland blev oprettet den 1. oktober 2013 som en del af Overgrebspakken.
I 2014 har der været i alt 147 egentlige børnehussager og 97 konsultative sager, der har
fordelt sig således:

2014

Børnehussager

Befolkning Børnehussager
pr. 1.1.2014 pr. 1000

Konsultative sager

Stevns

0

4

4.352

0,00

Sorø

1

1

6.457

0,15

Greve

4

6

10.950

0,37

Solrød

2

2

5.137

0,39

Holbæk

10

5

15.288

0,65

Lolland

5

6

7.536

0,66

Ringsted

5

6

7.487

0,67

Lejre

5

7

6.339

0,79

Slagelse

14

3

15.602

0,90

Næstved

16

6

17.094

0,94

Køge

13

4

13.300

0,98

Guldborgsund

11

8

11.039

1,00

9

15

8.829

1,02

22

11

18.300

1,20

7

2

5.698

1,23

Kalundborg

13

3

10.008

1,30

Faxe

10

8

7.447

1,34

147

97

170.863

0,87

Vordingborg
Roskilde
Odsherred

Region Sjælland

Det viser en meget stor variation kommunerne imellem.
Det aktuelle antal sager i starten af 2015 tyder på, at 2015 vil ende med 175-180 egentlige
børnehussager.
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Der er ingen grund til at antage, at stigningen i antallet sager er et udtryk for, at der sker flere
overgreb mod børn. Der er snarere tale om, at en andel af de sager, der i henhold til loven
skal være børnehussager, ikke har været det.
Børnehus Sjælland kan følge tydeligt med i, om alle sager, der involverer børn op til og med
12 år også bliver forelagt Børnehuset, da disse børn videoafhøres. Der er imidlertid fortsat
usikkerhed på, om alle børnehussager, der involverer ældre børn, også har nået det niveau,
som loven tilsigter.
Justitsministeriets Strafferetsudvalg har i en ny betænkning anbefalet, at også børn på 13 og
14 år videoafhøres i sager om vold og seksuelle krænkelser. Det kan føre til flere sager og vil
uvægerligt føre til flere videoafhøringer.
Som det fremgår, er antallet af børnehussager i region Sjælland 0,87 per 1000 børn. De andre
regioner fordeler sig således:
 Syd
1,37
 Nord
1,09
 Hovedstaden
0,79
 Midt
0,68
I den tidligere opgørelse lå region Sjælland markant lavere end de andre regioner. Det er ikke
længere tilfældet.

Børnehuset budget
Næstved Kommune skrev i notat til drøftelse i forbindelse med Rammeaftale 2015:
Således vil drøftelser til budget 2015 bland andet inddrage følgende:
 Tilpasning af bemandingen for de forskellige faggrupper i henhold til erfaringer fra
Såvel Børnehus Sjælland som andre børnehuse med opgavernes varetagelse


Det må overvejes om taksten for 2015 skal beregnes med en lavere belægning.



Tilpasning af udgifter til afholdelse af temadage og andre netværksaktiviteter

Da Børnehusene blev oprettet og bestykket, var det med meget lille viden om, hvor
arbejdstung sagsbehandlingen ville blive. Der var ikke forudgående erfaringer og metoderne
var endnu ikke fastlagte. Alle børnehuse har derfor måttet justere deres bemanding. For
Børnehus Sjællands vedkommende betød det, at bemanding blev udvidet med et halv årsværk
psykolog, således at der i dag er én leder, én sekretær, to socialrådgiver og halvanden
psykolog.
Da der ikke i 2014 så ud til at være det budgetterede antal sager på 200, ændrede Næstved
Kommune budgetgrundlaget til 150 sager for 2015, hvilket første til en betydeligt højere takst
per sag i 2015 end i 2014. (Det forholder sig således, at udgiften til Børnehus Sjælland
fordeles til kommuner med 60 af budgettet som en fast udgift i forhold til andelen af de 0-17
årige i kommunen, mes de 40 % dækkes af et bidrag per sag).
Det er umiddelbart Næstved Kommunes opfattelse, at den nuværende bemanding af
socialrådgivere og psykologer per sag er passende.

Fysiske rammer
Børnehusets fysiske rammer er i mindre omfang løbende blevet tilpasset de erfaringer, der er
gjort i Børnehuset.
Belastningen er meget varierende. Ikke mindst på grund af, at Midt- og Vestsjællands politi
forsøger at samle alle afhøringer på én ugentlig dag for at mindske den samlede transporttid
for de involverede parter.
Det betyder, at ventefaciliteterne i huset denne dag sommetider er utilstrækkelige, mens der
andre dag er rigeligt med plads. Der har således det sidste halve år været gennemsnitligt 12
dage uden videoafhøringer om måneden. Det mindste antal dage uden videoafhøringer har
været 10 dag om måneden.
Børnehus Sjælland er ved at etablere videokonferencefaciliteter, således der kan spares
transporttid til de møder, hvor der ikke er krav om personligt fremmøde.

Regional og national koordinering
KKRs netværk for Børne- og Familiechefer har drøftet, hvordan kommunernes perspektiv
sikres i de løbende drøftelser af driften i Børnehus Sjælland. Næstved Kommune har ønsket, at
andre kommuner ville varetage dette, hvilket har resulteret i, at en kommune fra hver
politikreds (Greve og Guldborgsund) deltager løbende i møder med politi, sundhedsvæsen og
Børnehusets ledelse.
Socialstyrelsen har indtil videre haft en koordinerende rolle på metoder mellem de fem
børnehuse. Men der er ikke tænkt et nationalt koordinerende organ, der skal sikre et ensartet
og sammenligneligt niveau mellem de fem børnehuse. Næstved Kommune har derfor taget
kontakt til de fire øvrige driftskommuner (København, Århus, Ålborg og Odense) for at høre,
om de ville være med til at sikre en national koordinering. Det er der kommet positive
tilbagemeldinger på.

Overvejelser om satellit
Midt- og Vestsjællands politi har fra starten gjort opmærksom på, at de ønsker en satellit i
Roskilde. KKR valgte med sin beslutning om at placere børnehuset i Næstved at se bort fra
dette ønske i første omgang. KKR har besluttet at drøfte det igen med drøftelsen af
rammeaftalen for 2016.
Til baggrund for denne drøftelse kan følgende være relevant information:


Socialstyrelsen har på baggrund af fordelingen af sager i 2014 konkluderest, at
afstanden til børnehuset ikke ser ud til at have en stor betydning for, hvor mange
børnehussager den enkelte kommuner har.1



Fordelingen mellem de to politikredse i 2014 har været 55 % af sagerne fra Midt- og
Vestsjælland og 45 % fra Sydsjælland og Lolland/Falster.2



Næstved ligger i kørselafstand med bil ca. midt i regionen, men ikke i transporttid med
offentlige transportmidler.3



Ny lovgivning vil øge anvendelsen af videoafhøringsfaciliteterne.



Etableringsudgifterne anslås til at udgøre 1,5 til 2,0 mio.kr. En satellit skal have samme
faciliteter som hovedhuset.



Driftsudgifterne anslås til at stige med over 1 mio. kr. om året.

Der kan ikke forventes flere statslige midler til hverken etablering eller drift.
Der er satellit i region Syd, Midt og Hovedstaden. Disse tre Børnehuse har valgt noget
forskellige løsninger. Henholdsvis en løsning, hvor personalet transporterer sig fra hovedhuset
til satellitten og en løsning, hvor der er selvstændig bemanding på satellitten.
Det er region Syd, der har valgt at have fast bemanding af satellitten. Det skal i den
sammenhæng bemærkes, at Børnehus Syd i 2014 havde 349 sager. Altså næste 2,4 gange så
mange sager som Børnehus Sjælland.
Det er afgørende for et eventuelt valg af model i region Sjælland, at det faglige miljø, der er
forudsætningen for Børnehusenes rådgivning, kan opretholdes.

1

Socialstyrelsen nyhedsbrev. Forår 2015.
Med de store udsving i antal sager per kommuner, er det usikkert, om denne fordeling vil
være typisk.
3
Børnehuset har ikke oplevet, at børn, forældre eller andre transporterer sig til Børnehuset
med offentlige transportmidler.
2

