2. juli 2019

Referat af møde i Dialoggruppe Midt,
den 6. juni kl. 13.00 -15.00,
mødelokale 6, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg
Deltagere: Pia Kure, Hanne Beedholm Rasmussen, Hanne Toft, Maja Elisiussen, Ulla
Andersen, Birgitte Mikkelsen
Afbud: Mette Kjær Nielsen, Mette Tandrup Madsen

1. Godkendelse af referat fra møde 22. november 2018
Godkendt.
2. Ny-godkendelsesprocedure/ BM, PK
BM orienterer om status for indførelse af det nye koncept for nygodkendelse af
plejefamilier. Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2019.
Den sidste undervisning og det sidste materiale er på trapperne, så hold øje med
Socialtilsyn Midts hjemmeside.
Socialtilsyn Midt holder orienteringsmøde for alle kommuner den 24. juni 2019.
3. Typologier/ BM
BM orienterer om, hvordan STM vil orientere plejefamilierne om indplacering efter
de nye typologier efter 1, juli 2019.
Langt størsteparten vil få et brev i løbet af sensommeren med deres nye indplacering. Enkelte vil skulle igennem et afgørelsesforløb, såfremt de er uenige i indplaceringen eller ønsker ændringer af godkendelsen i forbindelse med processen.
4. Hvem vurderer en opgaves tyngde og hvordan håndterer vi situationer, hvor vi ser
forskelligt på det/ HR
STM vurderer, om en opgave er inden for plejefamiliens godkendelse. Er opgaven
ikke inden for plejefamiliens godkendelse, tages der stilling til, om godkendelsen
kan ændres. Kan den ikke det, kan barnet ikke anbringes i familien. Denne vurdering foretages af socialtilsynene. Afgørelse om afslag på udvidelse af godkendelse
kan efterprøves i Ankestyrelsen.
Drøftelse.
5. Overgangen for de familier, der pt. er konkret godkendte/ HR
BM orienterer om kommunernes rettigheder. Kommunerne har fortsat tilsynet med
konkrete plejefamilier og netværksfamilier. Efter 1. juli 2019 kan kommunerne
ikke længere nygodkende konkrete plejefamilier, men de kan fortsat nygodkende
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netværksfamilier. De eksisterende konkrete plejefamilier er fortsat under kommunernes tilsyn. Bemærk at et barn, som bliver 18 år og opnår selvstændig opholdskommune (som ikke er den samme kommune, som anbragte), kan ikke blive i en
konkret plejefamilie, fordi familien jo så skal nygodkendes af opholdskommunen –
og det kan den ikke blive.
Flere konkrete plejefamilier er i gang med at søge om generel godkendelse. Konkrete plejefamilier, som har taget grundkursus i den ”gamle” ordning, skal tage
kurset om, hvis de først søger om nygodkendelse som generelt godkendt plejefamilie efter 1. juli 2019.
Drøftelse.
6. Eventuelt
STM har fortsat ikke opgaven med at føre tilsyn med § 84. Denne opgave er hos
kommunerne.

Hjemmesiden – vi anbefaler at man tilmelder sig STM nyhedsservice, da vi pt. lægger
rigtig mange nyheder op på hjemmesiden
Referent Ulla Andersen
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