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Notat

Vedrørende: Besvarelse af spørgsmål om honoreringsmodellen
Sagsnavn: Spørgsmål om plejefamilier og honoreringsmodel - byrådsmødet den 7. november 
2016
Sagsnummer: 00.01.00-G01-168-16
Skrevet af: Anne Abildgaard Løndal
E-mail: aal@randers.dk
Forvaltning: Børn og familie
Dato: 31-10-2016
Sendes til: Sagen

Der er i forbindelse med overgangen til honoreringsmodellen for plejefamilier indkommet en række 
spørgsmål, som vil besvares i det følgende.

Helle Baun Rasmussen stiller 2 spørgsmål:

1: Har Randers kommune hjemmel eller kompetencer til at ændre anbringelsessted for et barn, hvis 
plejefamilien meddeler at de ønsker at fortsætte den eksisterende kontrakt, fordi de 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.

Det betyder altså, at barnet/den unge kan flyttes til et andet lignende tilbud, uden at 
anbringelsesgrundlaget skal vurderes af udvalget.

2: Overvejer Randers kommune at udsætte processen, til ombudsmanden har behandlet sagen?

Svar: Nej, Randers Kommune vil gennemføre overgangen til honoreringsmodellen som planlagt. Det 
er Randers Kommunes opfattelse, at overgangen til honoreringsmodellen sker i overensstemmelse 
med både gældende lovgivning og med god forvaltningsskik.
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Søren Mikkelsen stiller 4 spørgsmål:

1: Er borgmesteren enig i at belastningsgraden for børn anbragt i plejefamilier, er markant større end 
før barnets reform?

Svar: Barnets Reform trådte i kraft 1. januar 2011. Med Barnets Reform kom der bl.a. større fokus på 
den tidligt forebyggende indsats. Reformen har som helhed skabt et større fokus på børnenes 
rettigheder, fremfor forældrenes. Barnets Reform står ikke alene, og det er derfor ikke muligt at 
udtale sig entydigt om, i hvilken grad Barnets Reform har haft indvirkning på belastningsgraden hos 
anbragte børn. 

2: Kan borgmesteren bekræfte at Randers kommune, forventer at få løst fagligt krævende fuldtids 
familiepleje opgaver for 12.456 pr. md./17,03 kr. pr. time?

Svar: Randers Kommune har bagudrettet aflønnet et antal plejefamilier med et uforholdsmæssigt 
stort beløb, set i forhold til barnets udfordringer og behov, og dermed i forhold til plejeopgavens 
omfang.

Der er i ingen tilfælde tale om, at en plejefamilie med et fuldtidsplejekrævende barn, bliver fastsat til 
3 vederlag (niveau 1), svarende til det ovenfor oplyste beløb. Et fuldtidsplejekrævende barn vil 
honoreres med niveau 3 eller 4.

3: Forventer budgetforligs partierne at det faglige niveau blandt Randers kommunes ansatte 
plejefamilier fastholdes?

Svar: Alle plejefamilier i Randers Kommune har et højt fagligt niveau, som modsvarer den opgave de 
er ansat til at udføre. Det er vores forventning at plejefamilier fremover vil have et lige så højt fagligt 
niveau.

4: Er der med indførelsen af honoreringsmodellens massive vederlagsnedgang, indregnet en 
tilsvarende nedgang i det faglige arbejde, plejefamilierne skal udføre?

Svar: Se svaret på spørgsmål 3. Supplerende kan det oplyses, at størrelsen af vederlag er fastsat i 
forhold til plejebarnets udfordringer og behov og dermed plejeopgavens omfang, ikke i forhold til 
familieplejerens arbejdsindsats.

Brian Højlund stiller 2 spørgsmål:

1: Byrådet blev informeret om at Århus kommune indførte honoreringsmodellen uden større 
problemer. Kan borgmesteren bekræfte at man i Århus indførte honoreringsmodellen uden at ændre 
de eksisterende kontrakter?

Svar: Det er korrekt at Århus Kommune ikke ændrede i de eksisterende kontrakter. Situationen i 
Randers Kommune er imidlertid anderledes, idet der findes et antal plejefamilier, som gennem flere 
år har modtaget et honorar der åbenlyst er i misforhold til den påkrævede indsats. For disse 
plejefamiliers vedkommende, ville der være tale om en mindst lige så stor nedgang i honorar, 
såfremt kommunen valgte at forblive på den klassiske model. Der er altså tale om et antal 
plejefamilier, som løbende over de sidste mange år, burde have haft en gradvis nedgang i honorar. 



3

Dette er ikke sket bagudrettet, men som led i den totale genopretning af familieområdet, må der 
nødvendigvis tages hånd om disse situationer. Fremadrettet vil det være sådan, at plejefamilier 
aflønnes lige for den samme indsats. Det er mest retfærdigt og rimeligt for alle parter, ikke mindst de 
plejefamilier som i årevis har modtaget en langt lavere honorering end deres kolleger. 

2: Hvordan forholder byrådet sig til den manglende dialog mellem forvaltningen og de ansatte 
plejefamilier i forbindelse med forslag til vederlagsfastsættelsen i honoreringsmodellen?

Svar: Det er ikke Randers Kommunes opfattelse, at der ikke har været dialog omkring overgangen til 
honoreringsmodellen. Der har været afholdt i alt 3 informationsmøder i hhv. august og oktober. Alle 
plejefamilier har modtaget et partshøringsbrev, med mulighed for at indsende bemærkninger, 
ligesom et antal plejefamilier indkaldes til personlige møder.

Der er i hele processen lagt vægt på at give plejefamilierne god tid til at omstille sig. Fx er varslingen 
af overgangen til honoreringsmodellen sket med 3 måneders varsel, mod den påkrævede varsling på 
1 måned.

Anders Leth-Nissen stiller 2 spørgsmål:

1. Hvilke faglige bedømmelser/vurderinger af plejefamilierne/plejebørnene og deres behov har fundet 
sted i forbindelse med omlægningen til honoreringsmodellen, herunder partshøringen?

Svar: Der har været foretaget en gennemgang af samtlige sager, hvor den pågældende rådgiver, 
teamleder og familieafdelingens leder i fællesskab har indplaceret plejefamilierne på et 
honoreringsniveau med udgangspunkt i plejebarnets udfordringer og behov og dermed 
plejeopgavens omfang. Dette er baseret på det eksisterende kendskab til barnet, herunder 
oplysninger og dokumentation fra relevante samarbejdspartnere.
 
2. Hvor mange børn anbragt i plejefamilier, forventer Randers kommune at skulle genanbringe hvis 
honoreringsmodellen/spareplanen implementeres i nuværende omfang?

Svar: Spørgsmålet forstås således, at der spørges til hvor mange plejefamilier Randers Kommune 
forventer at miste som samarbejdspartnere, såfremt den nuværende plan fastholdes.

Svaret er, at Randers Kommune har en forventning om, at vi med dialog og samarbejde, vil gentegne 
kontrakt med samtlige eksisterende plejefamilier. 

Slutteligt stiller Palle Bertelsen 3 spørgsmål:

1: Hvor mange anbragte børn i plejefamilier, anbragt af Randers kommune var der i 2014, i 2015 og i 
2016?

Svar: Spørgsmålet kan desværre ikke besvares, idet der kun føres statistik over det samlede antal 
anbragte, som ikke tager højde for om barnet/den unge er anbragt i plejefamilie eller på institution, 
ligesom der ikke tages højde for om barnet er anbragt af familieafdelingen eller socialafdelingen.
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Det kan dog oplyses, at for tidligere år viser opgørelser at Randers kommunes familieafdeling samlet 
set havde 173 børn/unge anbragt i plejefamilie i løbet af 2014 og 177 i løbet af 2015. Seneste 
opgørelse for 2016 viser at der indtil videre har været 176 børn/unge anbragt i plejefamilie.

2: Hvor mange af de i plejefamilier anbragte børn modtog i 2014, i 2015 og i 2016 de to lovpligtige 
opfølgningsmøder?

3: Hvor mange af de i plejefamilier anbragte børn modtog i 2014, i 2015 og i 2016 de to lovpligtige 
børnesamtaler?

Svar: Spørgsmål 2 og 3 kan ikke besvares så detaljeret som spørgsmålene fordrer, idet det vil kræve 
en manuel gennemgang og optælling af både aktuelle og tidligere sager. Spørgsmålene besvares 
samlet i det følgende.

Familieafdelingen har i en længere periode har haft et stort efterslæb. En del af efterslæbet ligger i 
manglende børnesamtaler og manglende opdatering af barnets handleplan. Netop dette erkendte 
efterslæb er en del af grunden til at der sættes så massivt ind på familieområdet i Randers 
Kommune. Der arbejdet hårdt med efterslæbet, og det kan oplyses, at familieafdelingen i dag er ved 
at nå i mål med at overholde de lovpligtige frister. Således er der på nuværende tidspunkt afholdt 
115 af 1501 lovpligtige børnesamtaler inden for de sidste 12 måneder. Der er opdaterede 
handleplaner på 100 af de 150 børn. Dette er ikke ensbetydende med at der ikke foreligger en 
handleplan, men er oftest blot en kortere fristoverskridelse.  

Videre skal der skelnes mellem børnesamtale, handleplan og fastsættelse af vederlag til plejefamilier. 
Børnesamtalens formål er at følge op på barnet og omhandler kun barnets forhold. Børnesamtalen 
kan indgå i handleplanen. 

Der kan ikke sættes lighedstegn mellem på den ene side formelt korrekt afholdte børnesamtaler og 
opdaterede handleplaner og på den anden side beregning af honorar til plejefamilierne. Førstnævnte 
kan indgå som et element, men danner ikke i sig selv baggrund for beregningen af honorar.

Handleplanen omhandler flere forhold omkring barnet, herunder også en del der kan vedrøre 
plejefamiliens indsats. Det er kun den del af handleplanen som omhandler plejefamiliens indsats, 
som kan udleveres til plejefamilien, og som kan være en del af beregningen af honorar.

1 Der er en mindre difference mellem de tidligere oplyste 155 anbragte i plejefamilier, og de her oplyste 150. 
Differencen begrundes i, at antallet af anbragte børn er en dynamisk størrelse, idet børn flyttes, hjemgives, 
overgår til efterværn m.v.  


