
Notat 

Vedrørende:  Svar på spørgsmål vedr. plejefamilier 

Sagsnavn: Spørgsmål fra Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten vedr. plejefamilier 

Sagsnummer:  17.00.00-G01-73-16  

Skrevet af:  Ann Hermansen og Anne Abildgaard Løndal   

E-mail:  aal@randers.dk 

Forvaltning:  Børn og familie 

Dato:  17-10-2016 

Sendes til: Sagen 

 

Kasper Fuhr Christensen har ved mail af 7. oktober stillet en række spørgsmål, relateret til 

plejefamiliers overgang til honoreringsmodellen. 

1) Hvor mange plejefamilier sættes ned i vederlag? 

Svar: Der er 126 plejefamilier, der har fået deres vederlag revurderet i forbindelse med overgang til 

honoreringsmodellen. Heraf er der lagt op til, at 83 fremadrettet får færre vederlag. 25 nedsættes 

med 1 vederlag, 58 med mere end 1 vederlag.  

 

2) Hvor mange plejefamilier sættes op i løn [vederlag]?  

Svar: 7 

3) Hvor mange penge sparer kommunen, hvis de i partshøringsbrevene forudsatte nedskæringer går 

igennem?  

Svar: kr. 8.831.000,00 

4) Er det korrekt forstået, at den nuværende kontrakt gælder, indtil andet er aftalt mellem og tiltrådt 

af begge parter (plejeforældre og kommunen), eller aftalen opsiges af en af parterne?  

Svar: Den nuværende kontrakt, er en standardkontrakt fra KL (BU703). Af kontrakten fremgår, 
følgende: ”I de første 3 måneder kan kontrakten opsiges af begge parter med 14 dages varsel. Efter 3 
måneders forløb kan kontrakten opsiges af begge parter med 1 måneds varsel.” 
 
Som med alle andre kontrakter, gælder BU703 indtil den opsiges eller en ny kontrakt indgås. Det er 

derfor korrekt forstået, at den nuværende kontrakt gælder, indtil andet er aftalt, eller aftalen 

opsiges. 

5) Har Randers Kommune hjemmel eller kompetence til at ændre anbringelsesstedet for et barn, hvis 

en plejefamilie meddeler, at de gerne vil holde fast i den nuværende kontrakt, men ikke kan 

acceptere de nye vilkår?  



Svar: Ja. Skulle det ske at en plejefamilie ikke ønske at indgå en ny kontrakt med Randers Kommune, 

vil det betragtes som et ophør af den gældende kontrakt. Dette har samme retsvirkninger, som hvis 

en kontrakt ophører af andre årsager, som ikke er begrundet i barnets forhold. Det betyder, at 

barnet/den unge skal anbringes et nyt sted. 

Bestemmelsen om forelæggelse for børn og unge-udvalget omfatter ikke de flytninger, der er 

nødvendige som følge af udefrakommende begivenheder, som fx lukning af anbringelsesstedet eller 

plejefamiliens ophør som plejefamilie.  

6) Hvad skal der til for, at barnets behov er tilstrækkeligt oplyst ift. fastsættelsen af vederlaget?  

Svar: Det er en konkret og individuel vurdering af hvert barns støttebehov, herunder oplysninger og 

dokumentation fra samarbejdspartnere.  

7) I hvor mange sager har Randers Kommune afholdt en samtale med det anbragte barn før 

fastsættelsen af vederlaget?  

Vedr. spg. 7: Spørgsmålet bedes besvaret med flg. intervaller:  
1) 1 måned 
2) 3 måneder  
3) 6 måneder  
4) 1 år 
5) 2 år 
6) 3 år 
7) 4 år 
8) 5 år 
9) Mere end 5 år 
 
Svar: Forvaltningen har ikke mulighed for at besvare spørgsmålet med de ønskede intervaller. Det 

vurderes, at det vil kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer.  Dog kan det oplyses, at der for de 

plejefamilieanbragte børn er afholdt børnesamtale indenfor 12 måneder i 115 af 150 sager.  

En børnesamtale danner ikke grundlag for vederlagsfastsættelse af plejefamilier.  

8) Skal parthøringsbrevene forstås som en opsigelse af den nuværende kontrakt?  

Svar: Nej, partshøringsbrevene er ikke en opsigelse, men en partshøring om en påtænkt væsentlig 

ændring af den eksisterende kontrakt. Partshøringen danner grundlag for Familieafdelingens udspil 

til indgåelse af en ny kontrakt på ændrede vilkår. 

9) Hvor mange plejefamilier har et eller børn, for hvilke Randers Kommune er handlemyndighed?  

Svar: Randers Kommune har anbragt børn i 122 generelt og konkret godkendte plejefamilier. 

10) Hvor mange børn har Randers Kommune i skrivende stund anbragt hos plejefamilier?  

Svar: Randers Kommune har i september 2016 anbragt 155 børn i plejefamilier, eksl. børn/unge der 

er anbragt i netværksplejefamilier.  


