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Mogens Nyholm har anmodet om at få besvaret følgende spørgsmål på byrådsmødet den 19.
december 2016:
På baggrund af ovenstående ønsker Radikale Venstre at borgmesteren forholder sig til nedenstående
to punkter:
1.
Radikale Venstre ønsker borgmesteren redegør for hvordan status er mht. §50-undersøgelser,
handleplaner og børnesamtaler for de børn hvor forvaltningen foreslår skal ske ændringer (i
honorarmodellen)
2.
Vi ønsker borgmesteren på mødet den 19. december giver en fyldestgørende og klar garanti
for, at alle de krav der stilles m.h.t. til processen i lovgivningen bliver opfyldt før ændringer evt. bliver
iværksat i honnorarmodellen
Kasper Fuhr Christensen har samtidig hermed stillet forslag om, at nedskæringerne på kommunens
plejefamilier sættes på pause, indtil ombudsmanden har set på sagen. Kasper Fuhr Christensens
anmodning besvares nedenfor.
Status på børnefaglige undersøgelser, handleplaner og børnesamtaler
Som tidligere besvaret, er det ikke muligt at give en nøjagtig status på spørgsmålet, da det vil kræve
en manuel optælling af de cirka 100 sager, hvor børn er anbragt i plejefamilier, som vil opleve en
ændring af vederlag ved overgang til honoreringsmodellen. En manuel optælling vil kræve
uforholdsmæssigt store ressourcer.
Dog har Familieafdelingen ved besvarelserne fra byrådsmøde den 7. november 2016, lavet en
opgørelse som dækker samtlige anbragte børn ved optælling i oktober, og altså derfor også omfatter
børn anbragt i plejefamilier som enten fastholdes på den eksisterende honorering, eller som
fremadrettet vil få en stigning i honorar.
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For så vidt angår børnefaglige undersøgelser (§ 50-undersøgelser) findes disse på stort set alle
anbringelsessager. Der vil være enkelte sager, hvor undersøgelsen er efter den tidligere § 38, ligesom
der kan forekomme sager med akutte anbringelser, hvor undersøgelsen ikke er igangsat eller
afsluttet inden anbringelsen.
For så vidt angår handleplaner og børnesamtaler, har Familieafdelingen i november 2016 oplyst
følgende:
”Således er der på nuværende tidspunkt afholdt 115 af 150 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.”
Det må antages, at ovenstående opgørelse viser tendensen for afdelingen, og må også således også
være dækkende for de børn, som er anbragt i plejefamilier der fremadrettet vil modtage et mindre
honorar for plejeopgaven.
Som byrådet løbende er orienteret om, har Familieafdelingen fortsat efterslæb i en række sager.
Dette dækker blandt andet over efterslæb på børnefaglige undersøgelser og handleplaner. Arbejdet
med at genoprette den socialfaglige kvalitet og lovmedholdelighed forløber som planlagt i
samarbejde med Socialstyrelsens Task Force og efter den aftale, som Byrådet tiltrådte 7. december
2015.
Som der tidligere er orienteret om, er manglende overholdelse af lovfæstede tidsfrister, ikke i sig selv
relevant i forhold til honoreringsmodellen. Honoreringsmodellen vedrører således udelukkende
kontraktforholdet mellem plejefamilie og forvaltningen.
Processen bag honoreringsmodellen
Familieafdelingen har gennem længere tid arbejdet med overgangen til honoreringsmodellen.
Således er alle nye plejefamilier siden primo 2016, ansat på honoreringsmodellen.
Der har løbende været dialog med Randers Kommunes HR afdeling, for at sikre at processen omkring
afvikling af tidligere kontrakter og indgåelse af nye kontrakter, overholder gældende lovgivning. Det
er således af HR oplyst, at på trods af den omstændighed, at plejefamilier er kontraktansat, skal
processen overholde reglerne for væsentlig ændring af ansættelsesforhold.
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I processen omkring ændring af ansættelsesforhold, har proceduren således været helt i
overensstemmelse med de ansættelsesretlige regler, således at de berørte først er blevet partshørt
med en påtænkt ændring af ansættelsesforhold. Herefter er eventuelle bemærkninger taget i
betragtning ved genvurdering. For de plejefamilier der har ønsket et personligt møde, vil der i den
kommende tid blive udsendt genvurdering, ny beslutning om fremadrettet honorering, varsling om
ophør af eksisterende kontrakt med tilhørende partshøringsfrist samt tilbud om ny kontrakt.
Således har Familieafdelingen i sommeren og efteråret afholdt 3 informationsmøder. Herefter er der
udsendt partshøringsbreve til alle berørte. Et antal plejefamilier er ikke fremkommet med
bemærkninger, og har således fået tilsendt nye kontrakter. Et antal er fremkommet med
bemærkninger, som har medført en genvurdering. Disse har tillige fået tilsendt nye kontrakter.
En række plejefamilier har anmodet om et personligt og individuelt møde angående deres fremtidige
honorering. De første møder er afholdt og resten af samtalerne afholdes i de kommende måneder.
Det er med plejefamiliernes styregruppe aftalt at de plejefamilier, som er varslet størst nedgang i
honorering, inviteres først. Ingen af de plejefamilier, som har anmodet om et personligt møde, får
tilsendt den endelige beslutning, før end mødet har været afholdt.
Det bemærkes i denne forbindelse, at ingen plejefamilier vil få en kortere frist, end den måned, som
ændringer skal varsles med. Således vil alle der tilbydes en ny kontrakt, have mindst 1 måned fra den
endelige beslutning træffes, og til den nye kontrakt træder i kraft. Endvidere er det nu tydeliggjort, at
der ved underskrift af ny kontrakt, ikke gælder et forkortet opsigelsesvarsel men, at opsigelsesvarslet
følger af tidspunktet for plejebarnets anbringelse.
I ovenstående procedure, er der således både taget højde for de ansættelsesretlige aspekter, ligesom
forvaltningslovens regler om afgørelser er iagttaget.
Det økonomiske aspekt
Det ses gentagne gange anført, at Familieafdelingen vægter økonomi og kortsigtede besparelser
højere end barnets tarv. Dette tema er flere gange besvaret af Familieafdelingen, og der kan i det
store hele henvises til notat af 31. maj 2016 om lovlighed af handleplan for økonomisk stabilisering,
særligt vedr. initiativ 1, justering af løn til plejefamilier. Ligeledes henvises til besvarelserne fra
byrådsmøde den 7. november 2016.
Det skal således atter fremhæves, at børnenes tarv kommer i første række, og at forvaltningen til
enhver tid vil vælge den foranstaltning, der bedst imødekommer barnets behov for støtte.
Indtil videre har ingen plejefamilier ønsket at bringe samarbejdet til ophør grundet overgangen til
honoreringsmodellen, og det er Familieafdelingens forventning, at denne situation ej heller vil opstå.
Familieafdelingen vil endnu engang slå fast, at baggrunden for vederlagsreguleringen ikke i sig selv
skal findes i honoreringsmodellen. Der er enkelte plejefamilier som oplever en relativt stor nedgang i
honorering. Som beskrevet i besvarelserne fra byrådsmødet den 7. november 2016, er dette
begrundet i, at pågældende plejefamiliers løn ikke er blevet reguleret over en længere årrække. Det
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har betydet, at disse plejefamilier har oppebåret en uforholdsmæssig høj aflønning, set i forhold til
plejeopgavens omfang.
Klagesag ved Folketingets Ombudsmand
Kasper Fuhr Christensen stiller forslag om, at overgangen til honoreringsmodellen ikke effektueres,
før Folketingets Ombudsmand har taget stilling til sagen.
Kasper Fuhr Christensen har således henvendt sig til Folketingets Ombudsmand med handlingsplan
for økonomisk stabilisering som helhed, og senest med et specifikt spørgsmål omkring eventuel
flytning af børn eller unge, i fald plejefamilien ikke længere ønsker at samarbejde med Randers
Kommune.
Som tidligere oplyst, og som specificeret ovenfor, er det Familieafdelingens opfattelse, at både det
ansættelsesretlige aspekt, de forvaltningsretlige regler samt god forvaltningsskik, er overholdt ved
processen om overgang til honoreringsmodellen.
For så vidt angår den senest indsendte klage, altså Kasper Fuhr Christensens klage over kompetencen
til eventuelt at flytte anbragte børn fra en plejefamilie, er det fortsat Familieafdelingen forventning,
at situationen ikke vil opstå. Skulle situationen imidlertid opstå, er det Familieafdelingen vurdering,
at en flyttesituation ikke er begrundet i barnets forhold og formålet med anbringelsen, hvorfor
kompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen. Hver enkelt sag vil dog blive vurderet konkret og
individuelt.
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