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KL's bemærkninger til høring om ændring af lov om social ser-
vice, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar og ligningsloven 
(Mere kvalitet i plejefamilier) 

Børne- og Socialministeriet har den 31. maj 2018 bedt KL om eventuelle 
bemærkninger til udkast til lov om ændring af lov om social service, lov 
socialtilsyn, lov om voksenansvar og ligningsloven (Mere kvalitet i pleje-
familier). Høringssvaret skal være Børne- og Socialministeriet i hænde 
den 29. juni 2018. 

Det har desværre ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk be-
handlet inden fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og 
vil fremsende eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været 
politisk behandlet. 

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser. 

KL har følgende bemærkninger til udkast til lovforslag om mere kva-
litet i plejefamilier: 

Generelt 
KL er overordnet set positiv overfor de foreslåede ændringer som samlet 
set skal sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelser og samtidig med-
virke til et kursskifte på området. 

Med forslaget er der fokus på følgende fem hovedelementer: 

1. Indførelse af nye plejefamilietyper 
2. Mere ensartet godkendelse og nyt vidensbaseret grundkursus 
3. Afskaffelse af konkret godkendte plejefamilier 
4. Tilrettelæggelse af støtte til plejefamilier 
5. Skattefri dækning af netværksplejefamiliers øvrige omkostninger 

uden forevisning af dokumentation 

Ad 1: Indførelse af nye plejefamilietyper 
Med forslaget indføres tre nye typer plejefamilier: "Almene plejefamilier", 
"Forstærkede plejefamilier" og "Specialiserede plejefamilier". Netværks-
plejefamilier videreføres uændret. Formålet med at indføre tre nye typer 
plejefamilier er ifølge forslaget, at familierne i højere grad skal kunne 
matche forskellighederne i børnenes behov. Herudover skal de nye typer 
understøtte, at de vilkår, kommunerne fastsætter for plejefamilien og den 
støtte, som plejefamilien får under anbringelsen, er differentieret og til-
passet den konkrete opgave, som plejefamilierne skal løse. 
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KL 
KL kan overordnet set støtte op om formålet med at oprette tre nye typer 
plejefamilier. Dog er snitfladerne mellem de tre typer efter KL's opfattelse 
noget kunstig. Det er fx ikke tydeligt, hvori forskellen er på, at "almene 
plejefamilier" skal kunne understøtte iværksatte supplerende støtte- eller 
behandlingsindsatser, og at "forstærkede plejefamilier" skal medvirke til, 
at en evt, iværksat supplerende støtte elle behandlingsindsats følges op i 
hjemmet. 

Familieplejetyperne bør herudover ikke opdeles efter, hvor svært foræl-
dresamarbejdet er. Det er efter KL's opfattelse, en fejlantagelse at tro, at 
forældresamarbejdet bliver vanskeligere jo større støttebehov børnene 
har. 

Anvendelse af de almene plejefamilier 
Det er KL's vurdering, at de "almene plejefamilier", som godkendes til at 
tage sig af børn og unge med moderate støttebehov, ikke vil blive an-
vendt i særlig høj grad, da de "lette" børn oftest ikke bliver anbragt uden 
for hjemmet. Kommunerne arbejder i dag målrettet med at udvikle og for-
bedre den tidlige og forebyggende indsats i lokalmiljøet til udsatte børn 
og unge i familien, tæt på venner og fritidsinteresser og i tæt samarbejde 
med skolen. Det sker ud fra den viden, der er om, at det er bedst for rig-
tig mange børn og unge at få støtte og hjælp i hjemmet fremfor at an-
bringe dem uden for hjemmet. 

Anvendelse af de forstærkede plejefamilier 
I forslagets bemærkninger til de enkelte bestemmelser fremgår, at de 
"forstærkede plejefamilier" i perioder kan have behov for ekstra støtte. 

KL er i tvivl om, om den ekstra støtte/forstærkning, der skal tilbydes den 
forstærkede plejefamilie ligger ud over, hvad kommunerne allerede i dag 
er forpligtet til at tilbyde. KL vil anbefale, at det kommer til at fremgå tyde-
ligt i lovforarbejderne, at der ikke er tale om støtte udover, det som kom-
munerne allerede skal tilbyde. 

Krav om særlige kompetencer for de specialiserede plejefamilier 
Der lægges i forslaget op til, at de specialiserede plejefamilier, som i øv-
rigt sammenlignes med de nuværende kommunale plejefamilier, har sær-
lige uddannelsesmæssige kvalifikationer som fx en særlig socialpædago-
gisk og sundhedsfaglig uddannelse. 

KL bekendt, har der ikke tidligere været krav om, at de kommunale pleje-
familie skal have særlige uddannelsesmæssige kompetencer. I bemærk-
ningerne til lovforslaget om Barnets Reform fremgår følgende: "Det vur-
deres, at der typisk vil være tale om plejefamilier med særlige forudsæt-
ninger, som i dag allerede er plejefamilier med en aftale om hel eller del-
vis erhvervsbegrænsning som følge af, at der er behov for at anvende 
mere tid på det anbragte barn, end hvad der almindeligvis kræves. Der 
kan f.eks. være tale om akutplejefamilier, som står til rådighed til at mod-
tage børn eller unge, som har behov for at blive anbragt med kort varsel, 
eller plejefamilier som modtager særligt behandlingskrævende børn, der 
kræver en ekstraordinær indsats af plejefamilien." 
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KL 
KL skal gøre opmærksom på, at Socialtilsynet i dag i forbindelse med 
godkendelse af og tilsyn med de kommunale plejefamilier, lægger vægt 
på, at det er væsentligt for kvaliteten, at plejeforældre har de personlige, 
relationelle og faglige kompetencer, der er nødvendige for at sikre barnet 
en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. 

KL vil anbefale, at der ikke med forslaget indføres krav om, hvilke doku-
menterede uddannelsesmæssige kompetencer de specialiserede plejefa-
milier skal have. Det, der bør være afgørende er, om plejefamilien på 
kvalificeret vis kan varetage opgaven med de givne børn. Det bør ikke 
være afgørende, hvilken eksakt uddannelse, de har. Det er KL's opfat-
telse, at der allerede i lovgivningen og i kvalitetsmodellen er de nødven-
dige krav til de specialiserede plejefamiliers kompetencer mv. 

Det er, for KL at se, væsentligt, at holde fast i, at en plejefamilie, uanset 
om den er godkendt som en almen- eller specialiseret plejefamilie, er et 
familielignende tilbud og ikke en mini institution. 

Ad 2: Mere ensartet godkendelse og nyt vidensbaseret grundkursus 
Det foreslås, at de fem socialtilsyn skal følge et udarbejdet koncept for 
godkendelsen af de tre typer plejefamilier. Konceptet beskriver centrale 
elementer i godkendelsesforløbet og indeholder redskaber til afdækning 
og vurdering af plejefamiliernes kompetencer og egnethed. I forslagets 
almindelige bemærkninger fremgår, at det nye koncept skal betragtes 
som et supplerende krav til at understøtte temaerne i kvalitetsmodellen. 
Der udvikles ligeledes et nyt vidensbaseret nationalt grundkursus til ple-
jefamilier, der skal indgå som et centralt og integreret element i konceptet 
for godkendelsen. 

KL finder det positivt, at der med forslaget indføres et nyt grundkursus, 
der tilbydes som en integreret del af socialtilsynenes godkendelsespro-
ces. KL finder det også positivt, at der udvikles et koncept med mere ens-
artede faglige krav til plejefamilier på tværs af landets fem socialtilsyn i 
forbindelse med godkendelsen. KL vil dog for en god orden skyld gøre 
opmærksom på det ikke ubetydelig ressourcetræk i forbindelse med tilsy-
nenes godkendelse af nye plejefamilier efter det nye koncept. 

Godkendelse af nuværende plejefamilier ud fra ny typologi 
Det foreslås, at de plejefamilier, der i dag er godkendt som henholdsvis 
traditionel plejefamilie og kommunal plejefamilie skal indplaceres i de tre 
nye kategorier i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn, som udføres 
af de fem socialtilsyn. I det omfang plejefamilien indplaceres i en kate-
gori, der ikke svarer til den type plejefamilie, de er i dag, har plejefamilien 
mulighed for at klage over indplaceringen. 

I forslagets bemærkninger til de enkelte bestemmelser fremgår, at omka-
tegoriseringen af de nuværende plejefamilier til de nye typer plejefamilier, 
er en del af den opgave, som socialtilsynene allerede skal forholde sig til 
ved det årlige tilsyn. 

KL er ikke enig i, at omkategoriseringen er en del af det årlige tilsyn. Det 
er KL's vurdering, at der er tale om en ekstra opgave for tilsynene, når de 
nuværende plejefamilier skal indplaceres i nye kategorier. KL vil derfor 
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1(1 
gøre opmærksom på det ikke ubetydelige ressourcetræk ved denne op-
gave. 

KL skal også gøre opmærksom på, at de anbringende kommuner kan 
blive tvunget til, at flytte et barn eller ung, hvis barnets eller den unges 
behov for støtte ikke længere matcher den kategori, som plejefamilien er 
blevet indplaceret på. 

Endelig vil KL gøre opmærksom på, at det er misvisende, at lovgiver i be-
mærkningerne til de enkelte bestemmelser skriver, at kategorierne svarer 
til støttebehovene 1,2, 3 og 4. KL bekendt, er der ikke i dag støttebehov, 
der kategoriseres som 1,2,3 og 4, når det handler om at indplacere en 
plejefamilie i en bestemt kategori. Der tales i stedet om lav, middel, høj 
og højeste belastningsgrad. Støttebehovene 1,2,3 og 4 kendes alene fra 
"gennemsnitsmodellen" eller lignende honoreringsmodeller, når plejefa-
milien skal honoreres for plejeopgaven, hvilket foregår i de kommuner, 
der anvender denne model. KL vil anbefale, at 1,2,3 og 4 erstattes med 
lav, middel, høj og højeste. 

Ad 3: Afskaffelse af konkret godkendte plejefamilier 
Det foreslås, at de anbringende kommuners mulighed for at godkende en 
plejefamilie som konkret egnet til et bestemt barn eller bestemt ung fjer-
nes. Fremadrettet skal alle plejefamilier i stedet godkendes som generelt 
egnede i de fem socialtilsyn. 

KL er bekymret for, om man ved at fjerne muligheden for at godkende 
plejefamilier konkret til et konkret barn, gør det svært for de anbringende 
kommuner at finde nok aflastningsfamilier, der ønsker at blive generelt 
godkendt. Mange aflastningsfamilier er i dag godkendt konkret til et sær-
ligt barn. Det kan fx være støttepædagogen i børnehaven, der er konkret 
godkendt som aflastningsfamilie til det barn, som støttepædagogen har 
arbejdet med og kendt de sidste tre år. Bekymringen går blandt andet på, 
at støttepædagogen i eksemplet ovenfor, kun ønsker at være aflastnings-
familie for det konkrete barn og ikke i øvrigt har lyst til at være plejefami-
lie. Med de nye regler, skal støttepædagogen og hendes familie igennem 
en længere godkendelsesproces og samtidig figurere som tilbud på til-
budsportalen. 

Herudover er KL bekymret for, at de plejefamilier, der bliver generelt god-
kendt i socialtilsynene, ikke vil tage imod børn i aflastning, da de primært 
er indstillede på at få børn i pleje i en fast døgnanbringelse. 

KL finder det positivt, at de plejefamilier, der er godkendt som konkret eg-
nede, på tidspunktet for lovens ikrafttræden, vedbliver med at være om-
fattet af de hidtil gældende regler, indtil anbringelsen af det eller de på-
gældende børn ophører. 

Ad 4: Tilrettelæggelse af støtte til plejefamilier 
Med forslaget indføres et krav om intensiv støtte til plejefamilien i begyn-
delsen af anbringelsen. Socialstyrelsen udvikler hertil et intensivt op-
startsforløb, som stilles til rådighed uden beregning for kommunerne. Det 
foreslås videre, at støtten til plejefamilien gives af en anden person end 
den, der aftaler løn og andre vilkår med plejefamilien. 
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Niels Arendt Nielsen 

KL 
KL er positiv overfor, at der udvikles et tæt støttet opstartsforløb til pleje-
familien i begyndelsen af anbringelsen, så anbringelsen kommer bedst 
muligt fra start. KL finder det også positivt, at opstartsforløbet stilles gra-
tis til rådighed for kommunerne. 

KL undrer sig imidlertid over, at det er en betingelse for at anvende op-
startsforløbet, at kommunens medarbejder(e) skal gennemføre et kursus 
og certificeres for at kunne anvende det underliggende materiale i op-
startskurset. For KL at se, bliver opstartskurset dermed ikke helt gratis for 
kommunen at anvende. 

Det foreslås, at støtten til plejefamilien gives af en anden person end 
den, der aftaler løn og andre vilkår med plejefamilien. Det fremgår videre, 
at dette ikke kun skal gælde for opstartsforløbet men også for al øvrig 
støtte til plejefamilien som fx supervision, rådgivning og vejledning. 

Det er KL's vurdering, at forslaget griber ind i kommunernes organisering, 
også selvom lovgiver, ikke stiller nærmere krav til, hvordan kommunerne 
konkret skal organisere dette lokalt. 

Ad 5: Skattefri dækning af netværksplejefamiliers øvrige omkostnin-
ger uden forevisning af dokumentation 
Med forslaget indføres adgang til skattefri dækning af netværksplejefami-
liers øvrige omkostninger op til 20.000 kr., uden at udgifterne er nærmere 
konkretiseret. 

KL finder det positivt, at lovgiver med forslaget ønsker at lette den admi-
nistrative tunge procedure, der er forbundet med netværksplejefamiliens 
mulighed for at få dækket de afholdte udgifter. KL finder det samtidig po-
sitivt, at kommunen stadig kan kræve dokumentation for at barnet har et 
behov, som medfører øvrige omkostninger, samt vurdere hvor meget det 
kan forventes at beløbe sig til, men altså ikke efterfølgende kræve frem-
visning af kvitteringer for at udgifterne er afholdt. 

KL vil anbefale, at det kommer til at fremgå klart og tydeligt, hvilke om-
kostninger der er tale om. Nogle steder fremgår det, at det alene handler 
om øvrige omkostninger, andre steder, som fx i høringsbrevet, at det 
også handler om de ekstraordinære omkostninger, som fx kan være at 
sætte en væg op i netværksplejefamiliens hjem. KL vil også anbefale, at 
det kommer til at fremgå om den årlige kadence regnes fra anbringelsens 
start eller om det er kalenderåret, der regnes efter. 
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