Dato 17. juli 2018

Referat af møde i Dialoggruppe Midt,
den 21. juni kl. 13.00 -15.00,
mødelokale 1, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg
Deltagere: Mette Kjær Nielsen, Pia Kure, Anette Danvig, Ulla Andersen, Birgit Søndergaard, Birgitte Mikkelsen, Mette Bisgaard Rask Gregersen (referent)
Afbud: Maja Elisiussen, Hanne Beedholm Rasmussen, Simon Foldager
Hanne Boisen deltog ikke i mødet.

1. Godkendelse af referat fra møde den 21. november 2017
Referatet blev godkendt.
2. Persondataforordningen – STM
Ulla orienterede kort om persondataforordningen. Persondataforordningen betyder, at vi har et øget fokus på plejefamilierne f.eks. hvordan de kommunikerer på sociale medier. STM vil gerne henstille til, hvordan kommunerne kommunikerer med os, med biologiske forældre mv. Kommunerne må f.eks. ikke
sende kontrakter ind til os, da vi i den forbindelse modtager personlige oplysninger, der ikke er relevante for os i forbindelse med vores sagsbehandling. I
stedet for kontrakter sendes blot en mail med relevant information.
Tunnelmail – selvom vi bruger tunnelmail mellem kommunerne og regioner, så
skal vi stadig huske at bruge ”send sikkert knappen” - ellers sendes mail blot
som almindelig mail og er derved ikke sikker.
Kommunerne oplyser, at de er blevet opmærksomme på, at plejefamilierne
ikke har været klar over, at de ikke kan sende diverse statusrapporter mv. på
almindelig mail.
Vi skal også have øget opmærksomhed på, hvordan vi korresponderer med
plejefamilierne på sms.
3. Satspuljemidlerne – STM
- Indførelse af nye plejefamilietyper
- Afskaffelse af konkret godkendte plejefamilier
- Mere ensartet godkendelse og nyt vidensbaseret grundkursus

Der er kommet lovforslag ud til høring. Fra næste 1. juli 2019 kan plejefamilier
ikke længere konkret godkendes. Der kommer nye plejefamilietyper – ”almene
plejefamilier”, ”forstærkede plejefamilier” og ”specialiserede plejefamilier”.
Grundkurserne bliver en del af godkendelsesprocessen. Lige nu køber STM
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grundkurser hos VIA. Fremover vil der i godkendelsesprocessen være 4 undervisningsdage og 3 besøg hos familien – et besøg før, under og efter.
De nuværende konkrete plejefamilier forbliver tilsynsmæssigt hos kommunerne. STM kom med en lille opfordring til kommunerne om at kikke deres
konkret godkendte plejefamilier igennem for at se, om nogle af familierne evt.
vil kunne generelt godkendes. Der er på nuværende tidspunkt omkring 550600 konkret godkendte plejefamilier i Midtjylland. STM vil også tage emnet
med til de kommende dialogmøder med kommunerne.
Kommunernes andel i satspuljemidlerne:
Viborg og Ringkøbing-Skjern har ikke gjort noget indtil videre, der mangler
ressourcer. Ringkøbing-Skjern får ny leder til august. I Herning er leder og
teamkoordinator i gang, men det er ikke kommet længere ud i organisationen.
STM vil gerne høre mere om kommunernes arbejde på næste møde.
STM får ny ledelsesorganisering i efteråret, hvilket betyder, at plejefamilieområdet bliver samlet hos Birgitte Mikkelsen.
4. Hvis en ung er anbragt i plejefamilie før det 18. år, skal den unge nu
som 18-årig give skriftligt samtykke til familieplejekonsulentens supervision af den unges plejefamilie? – Pia K.
Der var enighed om, at det er en del af pakken, som den unge accepterer, når
han eller hun siger ja til at være i efterværn. Supervisionen indgår i ansættelsesforholdet mellem plejefamilie og kommune.
Ved brug af ekstern supervisor, er det lidt mere usikkert, da der er tale om en
tredjepart. STM undersøger det nærmere hos juristerne og vender tilbage.
Ringkøbing-Skjern har gode erfaringer med eksterne supervisorer. 4 gange om
året, men også intern supervision.
5. Skal ny opholdskommune/Familieplejen her foretage en konkret god-

kendelse af plejefamilien? – Pia K.
Jf. svar fra Ankestyrelsens hotline d. 14.09.15.”Når den oprindelige kommune har truffet afgørelse om efterværn, og den unge skifter opholdskommune ved det fyldte 18. år,
så skal den nye opholdskommune træffe afgørelse om efterværn. Hvis den nye opholdskommune træffer afgørelse om opretholdt anbringelse i plejefamilien, er det vores
umiddelbare opfattelse, at den nye opholdskommune nu som anbringende kommune
skal foretage den konkrete godkendelse af plejefamilien.”

Hvordan forholder vi os til denne problematik, når kommunerne ikke længere
kan konkret godkende efter 1. juli 2019? STM afklarer med ministeriet.
6. Flere søgekriterier på Tilbudsportalen samt opdateringer – Pia K.
Det blev aftalt, at der sendes en samlet liste med ønsker til søgekriterier på Tilbudsportalen til STM, som tager det med videre. Tilbudsportalen er i gang med
at blive revideret. Endvidere må kommunerne meget gerne løbende melde ind,
når de oplever fejl og uoverensstemmelser, så sørger STM for at tjekke op på
det.

Side 2

7. Kan børn fritages for tilsynsbesøg – Pia K.
Mange plejefamilier kontakter familieplejekonsulenterne hos kommunerne for
at høre, om plejebørnene skal være hjemme, når tilsynet kommer på besøg.
STM ser gerne, at plejebørnene er hjemme i det omfang, det er muligt. Vi er
undersøgende på årsagen til, at det ikke er muligt at træffe barnet hjemme. Vi
kan heller ikke tvinge plejebørnene til at tale med os. Hvis børnene ikke vil
tale med tilsynet, så observerer vi blot og indhenter relevante informationer
ad anden vej.
Socialstyrelsen og Børne- og Socialministeriet har fokus på, at borgerne bliver
hørt.
STM er i opstartsfasen med at få forældreperspektivet – en snak med de biologiske forældre med også. Det er interessant og der arbejdes stille og roligt
videre med det.
8. Eventuelt
Ny-godkendelser:
Sidste år godkendte STM 73 nye plejefamilier og der er ikke kommet mange
nye ansøgninger ind i år. Birgitte deltager i 2 rekrutteringsmøder inden sommer og har aftalt 1 efter sommerferien. Ringkøbing-Skjern oplyste, at de gerne
vil holde et informationsmøde igen. Evt. mulighed for at gå sammen flere kommuner om afholdelse af informationsmøder.
Ventetiden på godkendelse efter indsendelse af ansøgning er omkring 2 måneder.
Kommunerne kunne godt ønske, at godkendelserne var lidt bredere. Kan give
udfordringer ved søskendeanbringelser. STM godkender familierne så bredt
som muligt. Ofte er det plejefamilierne selv, der ønsker snæver godkendelse
på eks. 0-5 år.
Opmærksomhed på nye plejefamilier, så de ikke føler sig overset. Nogle nye
plejefamilier oplever, at de ikke bliver kontaktet med henblik på plejeopgaver
og ønsker derfor at droppe deres godkendelse.
Rapport:
Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd har udgivet rapport om
Børn og Unge anbragt i familiepleje – anbringelsesgrundlag, støtte under anbringelse og børnenes trivsel.
Uanmeldte tilsynsbesøg:
STM kører ud på flere uanmeldte tilsynsbesøg end tidligere. Tilbagemeldingerne fra plejefamilierne er gode og det er også det kommunerne hører. Opmærksomhed på, at plejefamilierne har viden om, at de uanmeldte besøg ikke
skyldes evt. problemer, whistleblows mv.
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