
 

 

                            
                                      

 

Invitation til at deltage i ledernetværket på området for 

udsatte børn og unge 
 

Kære kommunale chefer, ledere, teamledere m.fl.  
Social- og Ældreministeriet, Socialstyrelsen og KL er glade for at kunne invitere 
dig og dine lederkolleger på det udsatte børne- og ungeområde til at deltage i det 
kommunale ledernetværk på området for udsatte børn og unge i perioden 2022-
2025.  
 
Hovedtemaet for ledernetværket i perioden er initiativerne i forbindelse med afta-
len om Børnene Først, herunder implementering af den nye lov, Barnets Lov, som 
forventes at træde i kraft den 1. april 2023. Der vil desuden være fokus på  
opfyldelsen af syv politiske målsætninger samt en evaluering henholdsvis to og 
fire år efter, at den nye Barnets Lov er trådt i kraft.   
 
Det kræver et stærkt ledelsesfokus at arbejde med dels implementering af en ny 
hovedlov, Barnets Lov, dels opfølgning på, om de politiske målsætninger og inten-
tioner med Børnene Først reelt realiseres i den kommunale praksis.  
 
I ledernetværket vil der de næste fire år være fokus på indholdet i Børnene Først, 
herunder også den nye hovedlov, Barnets Lov, og på hvordan man som leder kan 
understøtte en kulturændring til gavn for børnene, de unge og deres familier og 
samtidig sørge for, at medarbejderne har den nødvendige viden og motivation til 
at arbejde med de nye lovregler og nye tænkninger. 
 
Ledernetværket skal derfor være en platform for, at de kommunale chefer og le-
dere på det sociale myndighedsområde og leverandørområde (udførerområdet) 
på tværs af kommuner kan drøfte de centrale temaer i Børnene Først, herunder 
drøfte strategier for implementering af Barnets Lov. Samtidig vil ledernetværket bi-
drage med viden fra kommunerne til KL, Socialstyrelsen og Social- og Ældremini-
steriet. 
 

Formål med ledernetværket  
Det overordnede formål med ledernetværket er:   

• At skabe et netværk, hvor kommunerne deler viden og erfaringer med at 
implementere nye regler og nye mindset på det udsatte børne- og unge-
område.  

• At sikre en tæt dialog mellem kommunerne og andre nationale aktører, 
herunder KL, Social- og Ældreministeriet og Socialstyrelsen så ny lovgiv-
ning, viden og metoder kan udbredes og bringes i spil på det udsatte 
børne- og ungeområde. 

• At der på tværs af kommuner, KL, Social- og Ældreministeriet og Social-
styrelsen skabes en fælles forståelse af, hvad der er kvalitet i sagsbehand-
lingen og i indsatsen på det udsatte børne- og ungeområde.  
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Målgruppe for ledernetværket   
Ledernetværket vil bestå af nogle faste medlemmer. De faste medlemmer, der in-
viteres, er følgende chefer og ledere:  
 

• Børne- og ungechefer – chefer for ledere med ansvar for myndigheds- og ud-
førerområdet og eventuelt for sundhedspleje, tandpleje eller PPR.  

• Myndighedsledere/afdelingsledere, der er ledere for teamledere, gruppeledere 
mv.  

• Udførerledere/centerledere/foranstaltningsledere, der har ansvar for flere af 
følgende områder: døgninstitutioner, familiecentre, børnehuse, kontaktperso-
ner, familieplejekonsulenter, og som fx refererer til børne- og ungechefen eller 
myndighedslederen.  

• Teamledere for myndighedsrådgivere og udførere/foranstaltninger m.fl. 

 

Vi opfordrer til, at alle ledelsesniveauer deltager, da vi fra det tidligere ledernet-
værk har erfaret, at der er god synergi i at have både det strategiske og de faglige 
ledelsesniveauer samlet, så I sammen kan arbejde med egen praksis på og mel-
lem møderne.  

 
Invitation af chefer og ledere på området for udsatte børn og unge  
Da hovedtemaet er initiativerne i Børnene Først og Barnets Lov vil deltagerkred-
sen bestå af de faste deltagere. I det omfang, det er relevant i forhold til det kon-
krete tema på de enkelte ledernetværksmøder, inviteres andre kommunale ledere, 
eksempelvis fra dagtilbuds- eller skoleområdet, med til mødet.  
 
Start: Kick-off-møde den 2. juni 2022 
Vi begynder med ét samlet kick-off-møde, hvor vi alle er samlet for at starte net-
værket op og sætte dagsordenen for de næste fire år. 
 
I efteråret 2022 fortsætter runderne i hver af de fem regioner. Tidspunkterne ud-
meldes så hurtigt, som det er muligt. 
 

Sæt kryds i kalenderen - Kick-off-møde den 2. juni, kl. 10-15.30 i Messe 
C, Fredericia, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia. 
 
Forventede resultater for deltagerne i ledernetværket  
Det nye ledernetværk forventes at give chefer og ledere bedre kvalifikationer og 
kompetencer til:  

• At implementere ny lovgivning, politiske strategier og retningslinjer, nye 
metoder og redskaber samt nye arbejdsgange og samarbejdsformer. 

• At skabe og sikre en hensigtsmæssig organisering og arbejdstilrettelæg-
gelse, hvor der arbejdes helhedsorienteret og tværfagligt. 

• At sikre, at ledere og medarbejdere har den nødvendige viden og motiva-
tion til at arbejde med de nye lovregler og nye tænkninger samt skabe et 
stærkt fagligt miljø med et fællesfagligt grundlag. 
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• At kvalitetssikre sager, herunder sikre systematik, opfølgning og doku-
mentation. 

• At arbejde forsknings- og vidensbaseret. 
 
Aktiviteter, inspiration og opgaver i ledernetværket  
I ledernetværket får du:  
• Et kick-off møde i foråret 2022 og regionalt afholdte netværksmøder i efteråret 

2022 

• To netværksmøder om året i perioden 2023-2025. Netværksmøderne vil som 
udgangspunkt afvikles som regionale netværksmøder.  

• En afsluttende konference ultimo 2025.  

• Inspiration til at arbejde med egne udviklings- og implementeringsprojekter 
før, under og efter netværksmøderne.  

• Oplæg fra videnspersoner, forskere og andre eksperter om forskningsresulta-
ter, undersøgelser og nye udviklingsinitiativer.  

• Inspiration til nye måder at gribe tingene an på fra andre kommuner og spar-
ring på konkrete udfordringer.  

 
Pris for at deltage i ledernetværket i perioden 2022-2025 
Prisen for at deltage i ledernetværket som fast medlem er 6.000 kr. eksl. moms pr. 
person for alle fire år i perioden 2022-2025. Hver deltager betaler således 1.500 
kr. eksl. moms for hvert af årene. Beløbet dækker din deltagelse i kick-off-møde, 
syv ledernetværksmøder og en afsluttende konference.  
 
Det samlede beløb på 6.000 kr. + moms opkræves ved ledernetværkets start i for-
året 2022.  
 
Tilmelding  
Hvis du ønsker at deltage ledernetværket og er inde for målgruppen bedes du 
kontakte student Millie Caswell på mail mitc@kl.dk  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Jakob Tjalve   Hanne Gøttrup 
Kontorchef, Socialstyrelsen  Chefkonsulent, KL 
 
 
Kontaktpersoner i Socialstyrelsen og KL  
Eventuelle spørgsmål vedrørende indholdet i ledernetværket kan rettes til føl-
gende personer fra Socialstyrelsen og fra KL’s Center for Social og Sundhed:  
Specialkonsulent Lotte Cortsen tlf. 41932497, mail: lcor@socialstyrelsen.dk  
Chefkonsulent Hanne Gøttrup, tlf. 3370 3249, mail: hgh@kl.dk  
Specialkonsulent Jessie Brender Olesen, tlf. 3370 3276, mail: jbs@kl.dk  
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