Dagsorden til møde Dialoggruppe Midt,
den 21. november 2017, kl. 13.00-15.00,
mødelokale 1, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg

Deltagere: Holstebro Kommune, Horsens Kommune Hanne, Herning Kommune Pia, Viborg
Kommune Anette, Aarhus Kommune Pia Stab, STM Birgitte Mikkelsen afdelingsleder, Birgit
Søndergaard afdelingsleder. Ulla Andersen tilsynschef, Fadime Tanatar referent.

1. Godkendelse af referat af møde den 13. juni 2017
Referatet blev godkendt.
2. Kommunernes kontakt til plejefamilier, som ikke har den fornødne godkendelse –
Husk at tjekke TP /STM
Ulla orienterer kommunerne om, at de skal huske at undersøge plejefamiliernes godkendelse
på Tilbudsportalen inden matchning af børn. Det sker, at plejefamilierne siger ja til opgaver,
som de ikke er godkendt til.
3. Når Socialtilsynet trækker godkendelsen, kan kommunen så konkret godkende? det virker temmelig modsigende /Horsens Kommune
Horsens Kommune har svært ved at forstå at kommunen skal konkret godkende, når STM har
trukket en godkendelse. STM orienterer om, at såfremt en kommune ønsker det, kan
kommunen vælge at konkret godkende en familie, som ikke har kunnet opnå en generel
godkendelse. Kommunerne skal være opmærksomme på de krav, som lovgivningen stiller til
konkrete godkendelser.
Drøftelse vedr. §84 og de dilemmaer det giver, når en anbringelse efter § 84 ligger uden for
plejefamiliens godkendelse.
4. ”Barnepigeordninger” /STM
Birgitte Mikkelsen, STM orienterer om, at der er efterspørgsel på pasning/aflastning af
plejebørn hjemme hos plejefamilien. Hvordan håndterer kommunerne dette?
Hanne Boisen fra Horsens oplyser at de har barnepigeordning. Det foregår i plejefamiliens
hjem. Man indhenter straffe- og børneattester på vedkommende. Horsens kommunes
barnepigeordning er 10 timer om måneden. De øvrige kommuner har lignende ordninger.
5. Rekruttering /STM
Ulla orienterer om, at STM pr. 1. januar 2018 deltager i rekruttering i det omfang det kan lade
sig gøre. Udgangspunktet er, at STM kan sende konsulenter til et årligt rekrutteringsmøde.
Kommunerne skal kontakte afdelingsleder i henholdsvis Øst og Vest for at aftale nærmere.

6. Udmelding af satspuljemidler, herunder konkrete plejefamiliegodkendelser, nygodkendelser
mv./ STM
Orientering om statspuljemidlerne og det forestående udviklingsarbejde.
Udarbejde et fælles grundkursus.
Det varsles desuden, at der lukkes for kommunernes adgang til konkrete godkendelser formentligt i 2019.
Desuden vil man ændre/justere belastningsgraderne.
Netværksplejefamilie bliver i kommunerne.
7. Fysiske rammer – afgørelse om værelse til børnene fra AST/ STM
Afgørelse fra Ankestyrelsen: kan godt godkende et søskendepar selvom der er et værelse. STM
mener ikke at det er hensigtsmæssigt.
Orientering og drøftelse
8. Dispensationer – afgørelser fra AST/ STM
En afgørelse fra Ankestyrelsen: STM skal ind og se på hele godkendelsen om der er en
væsentlig ændring. STM må ikke behandle dispensationer, før der er taget stilling til
muligheden for at ændre godkendelsen. Ulla Andersen, STM orienterer kommunerne, at STM
har fællesmøde med ankestyrelsen og vil nævne at det ikke er hensigtsmæssigt.
9. Eventuelt
Holstebro foreslår, at kursister/plejefamilieansøgere får besøg inden de kommer på kursus.
Begrundelse: Det er tidskrævende at tage på kursus og hvis man ikke bliver godkendt er det
spild af tid.
Man har hørt, at der er lukket for nygodkendelser i januar 2018, og at ansøgere ikke vil få
besøg. Det har STM ikke kendskab til. Nygodkendelserne skrider frem som planlagt og vanligt.
Der drøftes ift. tremmeseng om der er fast regel for hvornår et barn vokser ud af tremmeseng
(handicap). Det er der ikke. Det er en konkret vurdering. STM forholder sig til højden af
tremmesengen og man må ikke forhindre barnet i at komme ud af sengen. Formålet med en
tremmeseng eller en sengehest er at forhindre barnet i at falde ud af sengen, mens det sover.
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