10. december 2018

Referat af møde i Dialoggruppe Midt,
den 22. november 2018 kl. 13.00 - 15.00,
mødelokale 1, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg
Deltagere: Pia Kure, Tina Knop, Anette Danvig, Mette Kjær Nielsen, Pia Stab, Ulla Andersen, Birgitte Mikkelsen, Mette Bisgaard Rask Gregersen (referent)
Afbud: Maja Elisiussen, Hanne Beedholm Rasmussen, Hanne Boisen

1. Godkendelse af referat fra møde den 21. juni 2018
Referatet blev godkendt.
2. Ny organisering i Socialtilsyn Midt
Birgitte Mikkelsen er pr. 1. november blevet afdelingsleder for hele plejefamilieområdet i STM.
3. Kort orientering om Satspuljeprojektet og implementering af mentaliseringsinterview ved godkendelse af plejefamilier
Birgitte gav en kort orientering om satspuljeprojektet. Der kører pt. et arbejde
omkring grunduddannelse og uddannelse af konsulenter med Socialstyrelsen og de
øvrige 4 socialtilsyn. Det endelige materiale ligger endnu ikke klar, men forventes
at være tilgængeligt senest i juni 2019. Der opfordres til at holde løbende øje med
STMs hjemmeside efter nytåret. Det er endvidere STMs plan at invitere alle kommunerne til et infomøde inden sommeren 2019.
Mentaliseringsinterview vil ligesom grundkursus og observationer blive en del af
godkendelsesprocessen, men det er endnu ikke afklaret hvordan, ligesom det heller ikke er besluttet, om STM skal undervise nye netværksplejefamilier.
4. Er det et problem, at en barnepige overnatter hos plejefamilien. Der er
indhentet børne- og straffeattest og er godkendt af kommunen
Der er ingen problemer i, at en barnepige overnatter hos plejefamilien. Vi har ikke
krav på at få en børneattest på en barnepige. Horsens Kommune har en ordning,
hvor der kan gives en barnepige i op til 10 timer pr. måned.
5. Hvordan er sagsgangen, hvis en af plejeforældrene bliver syge og f.eks.
indlægges, men den anden plejeforælder er hjemme og løser opgaven?
Plejefamilierne er godkendt som familie, så det er den raske plejeforælder, der løser plejeopgaven. Plejefamilierne er forpligtet til at orientere STM om længerevarende og livstruende sygdom. STM vil triangulere med kommunerne, hvis det vurderes, at en plejeforælders sygdom har betydning for kvaliteten i plejeopgaven.
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6. Horsens Kommune oplever, at Socialtilsynet har en holdning til aflønning
af plejefamilierne – f.eks. at en plejefamilie får for få vederlag
Horsens Kommune har et par gange oplevet, at STM har haft en holdning til plejefamiliers vederlag. STM gav et klart signal om, at socialtilsynet ikke skal have en
holdning til vederlagene. Det blev aftalt, at hvis kommunerne oplever dette igen,
så må de meget gerne kontakte enten tilsynskonsulenten eller Birgitte.
Kommunerne bliver udfordret på vederlagene, når plejefamilier godkendt til høj
belastningsgrad godkendes til 4 pladser. Det er STMs holdning, at hvis en plejefamilie godkendes til over 3 pladser, så skal det godkendes hos Birgitte. Det er STMs
opgave, i hvert konkrete tilfælde, at vurdere, hvad en familie kan bære af pladser
og kan ikke blot afvise på grund af pladsantallet. 4 børn i høj belastning kræver, at
begge forældre går hjemme.
Kommunerne kan stille krav til plejefamilierne kontraktmæssig. Eksempelvis, at
hvis de skal have de 2 højt belastede børn, som de ønsker anbragt, så skal de 2
øvrige pladser kun være til middelbelastede børn. Kommunerne oplever, at plejefamilierne siger ja til et tredje barn, selvom det står i kontrakten, at de kun må
have de 2, som allerede er anbragt. Det er et stort dilemma for kommunerne.
7. Er det et urealistisk ønske, at plejefamilierne bliver godkendt til 1 fuldtidsplads og 1 aflastningsplads? Det vil gøre, at plejefamilierne vil være
mere villige til at bruge en plads på aflastning
De sidste 3 år har STM som udgangspunkt godkendt nye plejefamilier til både 1
fuldtidsplads og 1 aflastningsplads, såfremt det er STMs vurdering, at plejefamilien
kan oppebære denne. Ønsker en plejefamilie ikke en aflastningsplads, så kan vi
ikke kræve, at de skal. Vi forsøger altid at tale med plejefamilierne om at have en
aflastningsplads. Det er en fordel, at nye plejefamilier er villige til at starte med aflastning, så kommuner derved kan lære dem at kende.
Kommunerne oplever, at det er svært at placere et søskendepar i aflastning, da
plejefamilierne derved både skal bruge aflastningspladsen + fuldtidspladsen. Derudover er aflastningsopgaver ofte svære at placere, da de nye plejefamilier godkendes til lav belastning og der er stort set ikke aflastningsbørn til lav belastningsgrad mere.
STM oplyser, at vi bliver kontaktet af flere nye godkendte plejefamilier, der ønsker
at stoppe, da de ikke modtager nogle opgaver, hvilket undrer STM, da vi ved, at
kommunerne mangler aflastningspladser.
Konkret godkendelse
Pr. 1. juli 2019 kan plejefamilier ikke længere godkendes som konkret. De ca. 600
plejefamilier, der på nuværende tidspunkt er konkret godkendte, kan forsætte opgaven med de børn, de har i pleje, men kan ikke modtage nye børn. Hvis kommunerne har kendskab til konkret godkendte plejefamilier, der kan bære en generel
godkendelse, så få dem til at sende ansøgning til STM, så vil vi vurdere, hvorvidt
de kan bære en generel godkendelse. Kan de ikke det, kan de stadig fortsætte
med deres nuværende opgave som konkret godkendt til den ophører.
De familier, som allerede har grundkursus, skal indsende deres ansøgning til os
senest 30. juni 2019 ellers skal de gennem et helt nyt godkendelsesforløb inkl. nyt
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grundkursus. De konkret godkendte familier, der ikke har grundkurset, kan deltage på et af de 5 kursushold, som STM udbyder i samarbejde med VIA i første
halvår af 2019.
8. Under punkt 2 i sidste referat fremgår det, at kommunerne skal sende relevant information og ikke kontrakten ved anbringelse. Hvad er relevant
information?
STM skal blot have en mail om, at det pågældende barn (navn, cpr.nr.) er anbragt
hos plejefamilie (navn, cpr.nr. og adresse på begge plejeforældre) samt dato for
anbringelsen.
STM vil meget gerne have information fra plejefamilierne eller kommuner, når et
barn anbringes eller rejser, så det korrekte antal ledige pladser fremgår af Tilbudsportalen.
9. Drøftelse af, hvordan gruppen ønsker dialogen, nu hvor plejefamilieområdet i Socialtilsyn Midt er én afdeling. Skal vi fortsætte den nuværende
ramme eller skal alle kommuner evt. inviteres ind til 2 årlige informationsmøder?
Det blev aftalt, at vi fortsætter med 2 årlige møder i dette forum. Derudover kan
de 2 erfagrupper invitere Birgitte til deres møder, hvis de ønsker dette.
Infomøde for alle kommune vil ske ad hoc.
10. Eventuelt
Triangulering biologiske forældre
Socialstyrelsen tillægger det værdi, at socialtilsynene triangulerer med de biologiske forældre. Tilsynskonsulenterne er informeret om, at de i hvert konkrete tilfælde skal vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at kontakte de biologiske forældre. I stedet for at bede plejeforældrene om kontaktoplysninger på de biologiske
forældre, kan de evt. indhente disse kontaktoplysninger hos familierådgiverne.
STM vil endvidere forsøge at være mere tydelige på, hvorfor det er, vi ønsker kontaktoplysninger til de biologiske forældre.
Lov om voksenansvar
Mange plejefamilier er ikke bekendt med, at lovgivningen eksisterer og at de faktisk intet må gøre f.eks. at de ikke må tage et plejebarns mobiltelefon mv. samt
det skal indberettes til STM og kommune.
Kommunerne er velkomne til at kontakte Socialtilsyn Midt, hvis de ønsker at få et
tilbud på undervisning i lovgivningen til plejeforældrene.
Møder i 2019
STM sender mail ud med mødedatoer for 2019.
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