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Kommissorium 

Social- og Integrationsministeren har i 2013 besluttet at ministertemaet for Rammeaftalerne er udviklingen i brug af 

forskellige former for familieplejeanbringelser.  

 

KKR-styregruppen nedsatte derfor en arbejdsgruppe til at se på familieplejeanbringelser i regionen. I 

arbejdsgruppen deltager Næstved, Lolland, Kalundborg, Odsherred og Roskilde Kommune.  

 

Arbejdsgruppen skal i samarbejde med netværket for børn og unge udarbejde anbefalinger til kommunerne i 

Regions Sjælland om, hvordan de kan styrke anvendelse af familiepleje, herunder kommunale plejefamilier, 

almindelige plejefamilier og netværksplejefamilier.  

 

For at udarbejde anbefalingerne undersøges følgende: 

 Graden af anvendelse af familiepleje i de forskellige kommuner i regionen i dag 

 Muligheder og udfordringer for i højere grad at anvende familiepleje, herunder de økonomiske aspekter af 

anbringelser i familiepleje i forhold til anbringelse på opholdssteder/døgninstitutioner 

 De gode eksempler fra kommuner der arbejder med at styrke anvendelsen af plejefamilier, herunder 

inddragelse af erfaringer fra Borås i Sverige. 

 

I undersøgelsen indgår ikke grunduddannelsen af plejefamilier, da dette med den nye tilsynsreform flyttes til 

tilsynsenheden pr. 1. januar 2014.  

 

Indledning 

Kommunerne har i dag mulighed for at anvende forskellige former for familieplejeanbringelser, herunder netværks- 

og slægtsanbringelser, familiepleje og kommunale plejefamilier. Med Barnets reform er der sat yderligere fokus på 

brug af familielignende anbringelsesformer. Heri er det præciseret, at der ved anbringelse af børn og unge altid 

skal tages stilling til, om en anbringelse i en plejefamilie vil være det bedste for barnet. I Barnets Reform er der 

også øget fokus på uddannelse og supervision af plejefamilier. Den nye lovgivning giver også mulighed for nye 

typer af specialiserede plejefamilier, kommunale plejefamilier. Kommunale plejefamilier er et nyt tilbud på 

anbringelsesviften, hvor formålet er at anbringe børn og unge, der tidligere ville være anbragt på institutioner i en 

plejefamilie (Vidensportal om udsatte børn og unge).  

 

Der er variation kommunerne imellem i forhold til, i hvor stor udstrækning de anvender disse former for 

anbringelser, og hvordan de arbejder med disse former for anbringelser. Der er derfor mulighed for at kommunerne 

kan blive inspireret af hinanden, af kommuner udenfor regionen og af andre lande. I denne analyse inddrages 

derfor også erfaringer fra Sverige og Norge, hvor kommunerne anbringer en større andel af børn og unge i 

plejefamilier og slægt/netværk end i Danmark.  

 

Graden af anvendelse af familiepleje i kommunerne i region sjælland 

Arbejdsgruppen har indhentet data fra ankestyrelsen fra udgangen af 2012 til at danne et overblik over 

kommunernes andel af anbringelserne i familiepleje. Disse data er endnu ikke kvalitetssikret af kommunerne. Hver 

kommune er bedt om at kvalitetssikre dataene fra ankestyrelsen med de nyeste data fra den 1. maj 2013. For de 

kommuner som ikke har svaret (2 kommuner), har arbejdsgruppen anvendt dataene fra ankestyrelsen, selvom 

disse ikke er kvalitetssikret af kommunerne. 
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Nedenfor illustreres hvor mange anbragte børn og unge fra 0-22 år hver kommune har 1.5.2013. 
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Andelen anbragt i familiepleje i forhold til alle anbringelser i hver kommune er illustreret nedenfor. 

 
 

Ovenstående tabel viser, at der er stor variation kommunerne imellem i forhold til i hvor stor grad de anbringer i 

familiepleje.  

 

Almindelige plejefamilier 

Udvikling af kapacitet og indhold 

Kommunerne har både før og efter Barnets Reform arbejdet med anbringelser i plejefamilier. Generelt arbejder 

kommunerne med at styrke dette område.  

 

For at kunne anbringe børn og unge i plejefamilier kræver det, at der er plejefamilier til stede. Mange kommuner 

har samtidigt et mål om at anbringe børn og unge lokalt, dvs. der er behov for at have lokale plejefamilier. Som 

kortet nedenfor viser, er der stor variation kommunerne imellem i forhold til, hvor mange plejefamilier der er per 

indbygger i kommunen. Se også kortet med yderligere information på 

http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/plejefamilier/statistik/overblik-pa-plejefamilieomradet.  

 

 

http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/plejefamilier/statistik/overblik-pa-plejefamilieomradet
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Antal plejefamilier jf. SEL § 142 stk. 1 pr. 100.000 indbyggere 

Kilde: Vidensportal om udsatte børn og unge 

 

 

 

 

Kommunerne oplever også stor forskel i, hvor nemt det er at rekruttere plejefamilier. Lolland Kommune er en af de 

kommuner i Region Sjælland, som har forholdsvis nemt ved at rekrutterer plejefamilier. I gennemsnit godkender 

Lolland 15-20 familier om året (generelt godkendt). Lolland afholder årlige informationsmøder (via annoncer i 

aviser), hvor familier/enlige kan få informationer om, det at være plejefamilie, hvordan man bliver godkendt, hvilke 

børn der anbringes, samarbejdet med biologiske forældre, aflønning af opgaver o. lign. På møderne deltager to 

plejefamilier, der har fortalt det om, at blive godkendt og det med, at få sin første opgave/barn. På 

informationsmøderne i Lolland deltager ofte op til 40-45 familier. 

 

Lolland har haft gode erfaringer med infomøderne, da der på møderne kommer ”reelle” ansøgere, og derved 

bruges der ikke ressourcer på familier, der ikke kan godkendes eller har været i tvivl om, det er noget de som 

familie(og deres egen børn) kan magte.  

 

I Næstved Kommune forudser man en udfordring på sigt, fordi mange nuværende plejefamilier i Næstved 

Kommune er oppe i årene (gennemsnitsalderen er 52 år) Der skal i Næstved kommune rekrutteres ca. 20 nye 

familier pr. år i de kommende år for at kunne dække det øgede behov for anbringelser i plejefamilier. Næstved 

kommune har ca. 250 plejefamilier, hvoraf der er anbragt ca. 110 børn fra Næstved kommune. Dertil kommer ca. 

20 aflastningsbørn. Man oplever ikke, at det er nemt at rekruttere lokale familier i Næstved.  
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Udfordringer 

I dag rekrutterer og godkender kommunerne selv plejefamilier. Fra 1. januar 2014 er det Socialtilsynene, der skal 

godkende plejefamilier. Der bliver derved nye snitflader, hvor opgaven med at godkende familier ligger i 

socialtilsynene, mens opgaven med at anbringe et barn i en familie og aflønne familien ligger i kommunerne.  

Socialtilsynet vil derfor kunne oplyse nye plejefamilier om godkendelsen/generelt tilsyn, men ikke have viden om de 

enkelte kommuners serviceniveau. Tilsynet vil kunne oplyse om, hvem der godkender, hvordan og hvor lang tid en 

godkendelse tager, men ikke omkring løn og ansættelsesforhold, m.m. Denne problemstilling er den samme som i 

dag, når kommunerne rekrutterer plejefamilier udenfor kommunen. For nogle kommuner vil det derfor være samme 

udfordring som i dag, mens det for andre kommuner vil betyde en stor forskel, fordi de i stor udstrækning 

rekrutterer deres plejefamilier i egen kommune.  

 

Det anbefales, at der allerede nu påbegyndes et samarbejde mellem kommunernes tilsynsenhed og det fremtidige 

regionale tilsyn om rekruttering og godkendelse af nye plejefamilier. Det kan f.eks. ske ved at socialtilsynet og 

kommunen afholder fælles informationsmøder eller på anden vis sikrer et tæt samarbejde. Kommunen vil kunne 

oplyse plejefamilierne om, hvilke børn der anbringes, hvilken organisatoriske opbygning der er i kommunen, hvor 

ofte der er personrettet tilsyn, hvilke kursus og supervisionsniveau der er i kommunen, hvad der forventes af 

plejefamilier, samvær med biologiske forældre m.m.  

 

En anden udfordring, der hænger tæt sammen med ovenstående, er opgaven med at matche et barn med en 

plejefamilie. Når godkendelsen foretages af Socialtilsynet, vil de enkelte kommuner ikke have kendskab til familien, 

som hvis de selv havde foretaget godkendelsen. Kommunerne skal derfor arbejde anderledes end i dag, hvor de 

selv kender de lokale familier (det svarer til i dag, når kommunerne anbringer børn i plejefamilier udenfor egen 

kommune). Lolland forventer at afsætte ressourcer til, at aflægge de nye godkendte familier et besøg for selv at 

vurdere, hvilke børn der kan visiteres til netop den familie. Dette kan være en måde til at arbejde med det gode 

match, som andre kommuner også kan overveje at anvende.  

 

Kvalitet i anbringelserne 

Et vigtigt parameter i forhold til at sikre en styrket anvendelse af plejefamilier er at sikre kvaliteten af indsatsen i 

plejefamilier, så f.eks. sammenbrud undgås og der opnås gode anbringelsesforløb for børn og unge. Det kræver, at 

der arbejdes med uddannelse af plejefamilierne, supervision, råd og vejledning m.m. Grunduddannelse af 

plejefamilierne ligger fra den 1. januar 2014 i socialtilsynet, så det indgår ikke i denne analyse. Efteruddannelse og 

supervision er en opgave i kommunerne.  

 

For at sikre kvaliteten og effektivisere efteruddannelsen af plejefamilier kan der være fordele ved at 

omkringliggende kommuner slår sig sammen om uddannelsen. Det har eksempelvis Kalundborg og Odsherred 

gode erfaringer med. Fordelen ved at sikre en vis kapacitet er, at man kan målrette kurserne mere til familiernes 

konkrete behov.  

 

Flere kommuner har gode erfaringer med at en del af undervisningen foregår i netværk og i det hele taget opleves 

der mange fordele ved at etablere netværk mellem familierne. Næstved har f.eks. samlet en stor gruppe 

plejefamilier i kommunen med det formål, at de selv dannede netværk med hinanden som efterfølgende kunne 

foregå både med og uden facilitering fra Næstved kommune. Næstved Kommune er i gang med et 

uddannelsesforløb for familieplejekonsulenterne for at styrke deres arbejde med supervisionen af plejefamilierne. 

Roskilde Kommune etablerer netværk for mindre grupper plejefamilier, som sammensættes ud fra deres behov og 
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faciliteres af kommunen. Roskilde Kommune har gode erfaringer med disse netværk, og der arbejdes med at sikre 

familierne uddannelse som en del af deltagelsen i netværket.  

 

Et forhold der også har betydning for kvaliteten er hvor mange børn der anbringes i en plejefamilie. Der er 

plejefamilier som godkendes til et eller flere børn, afhængigt af familiens øvrige arbejde, ressourcer, kompetencer, 

fysiske forhold og andre ting. Om der er et eller flere plejebørn i plejefamilien, kan være en fordel eller ulempe. Og 

der kan være forskel på hvordan plejefamilien profilerer sig som plejefamilie. Nogle plejefamilier præsenterer sig 

gerne offentligt som plejefamilie og deres virke er tydeligvis en stor del af deres identitet, mens andre plejefamilier 

ønsker at være mere anonyme omkring deres virke som plejefamilie. 

 

Fordelene ved plejefamilier med et plejebarn kan være, at plejebarnet i højere grad end ellers kan opleve sig som 

en del af en familie, fordi der opleves familiekultur og ikke institutionskultur. Plejebørn med store problematikker, vil 

også kunne have gavn af at være eneste barn, der kræver særlig omsorg.  

 

Fordelene ved plejefamilier med flere plejebørn kan være, at plejebørn vil have mulighed for at opleve et 

fællesskab med de andre plejebørn, omkring det at være anbragt og plejefamilien er ikke sårbar i forhold til deres 

private økonomi. Ulemperne er modsat, at der kan ske en institutionalisering, hvor familien nærmer sig forholdene 

for at mindre opholdssted frem for en plejefamilie.  

 

Der er også både fordele og ulemper ved at plejefamilierne har hjemmeboende biologiske børn. De biologiske børn 

kan være rollemodeller for de anbragte børn, men det kan også være en udfordring for både det anbragte og 

biologiske barn. Generelt set kan det, der opleves som en fordel for den ene, være en ulempe for den anden.  

 

Kommunale plejefamilier 

Med Barnets Reform er der åbnet på for et nyt tilbud på anbringelsesviften, nemlig kommunale plejefamilier.  

Den kommunale plejefamilie er en døgnplejefamilie, som har solid erfaring som plejefamilie. Den kommunale 

plejefamilie er godkendt til at modtage børn og unge i døgnpleje, som har behov for særlig omsorg og en 

omfattende pædagogisk indsats. 

 

Målgruppen er altså børn og unge som har særlige komplekse problemstillinger og livsvilkår og som behøver en 

helhedsorienteret indsats/socialpædagogisk indsats og særlig omsorg. Eksempler på kompleksiteten hos børn og 

unge kan være begyndende misbrug/kriminalitet, psykiatriske diagnoser (ikke psykotiske), ADHD, 

personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, mental retardering samt kompliceret forældrerelation og 

samarbejde. Det afgørende er, at barnet den unge vurderes at ville kunne profitere af en familiemæssig ramme om 

indsatsen. 

 

Muligheder 

Det nye tilbud med kommunale plejefamilier giver flere børn og unge med behov for anbringelse tilbud om 

anbringelse i en familiemæssig ramme, der sikrer dem kontinuerlige, stabile og nære relationer til voksne. 

Flere børn og unge får også mulighed for at udvikle følelsesmæssig tilknytning til betydningsfulde og 

gennemgående voksne. Det sikrer børnene mulighed for at bevare så mange af de arenaer/relationer, som 

fungerer godt for barnet/den unge, når der arbejdes på at bruge lokale plejefamilier. Tidligere ville disse børn typisk 

være anbragt på opholdssteder. Anbringelse i kommunale plejefamilier er derved med til at øge andelen af børn og 

unge anbragt i familiepleje.  
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I de kommunale plejefamilier er der mulighed for at styrke samarbejdet mellem plejefamilie og biologisk familie, 

således at barnet /den unge får mulighed for at udvikle stærke og bæredygtige relationer til både forældre og 

plejeforældre. 

 

Udfordringer 

Udfordringerne for kommunale plejefamilier er typisk de samme som ved almindelige plejefamilier. Forskellen er, at 

de kommunale plejefamilier har børn med mere komplekse problemstillinger end i almindelige plejefamilier, og det 

er derfor vigtigt at have fokus på, hvordan man kan støtte familierne og sikre kvaliteten af indsatsen. En del heraf er 

at yde kompetent råd og vejledning til familier, også udenfor almindelig arbejdstid. Dette aspekt anvendes også i 

Norge, hvor der er etableret beredskab til forstærkede plejefamilie i akutte situationer udenfor normal arbejdstid 

(Norske erfaringer på plejefamilieområdet, Evaluering, vidensindsamling og formidling på plejefamilieområdet, 

Socialstyrelsen og Deloitte, August 2012).  

 

Som beskrevet under plejefamilier er det også vigtigt at sikre den nødvendige supervision/kompetenceudvikling og 

at etablere faglige netværk omkring de kommunale plejefamilier. En del heraf handler også om at omsætte 

handleplanens mål til en plan for den pædagogiske og omsorgsmæssige indsats og give sparring og retning i det 

omfang, det viser sig nødvendigt. 

 

For at sikre kvaliteten i de kommunale plejefamilier, kan familierne knyttes op på en institution for at sikre faglig 

sparring af pædagogisk personale.  

 

Et andet forhold som er vigtigt er, plejefamiliernes ansættelsesvilkår, herunder ansættelsesvilkår, der passer til 

opgaven. Serviceloven beskriver følgende i § 142,5: ”Den kommunalbestyrelse, der har truffet afgørelse om 

anbringelse af et barn eller en ung i en kommunal plejefamilie, skal sikre, at den kommunale plejefamilie under 

anbringelsen løbende modtager yderligere efteruddannelse og supervision i overensstemmelse med 

plejeopgavens omfang. Kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune skal endvidere sikre, at der er taget 

stilling til spørgsmål om den kommunale plejefamilies arbejdsvilkår i overensstemmelse med plejeopgavens 

omfang.” Det kan på baggrund heraf diskuteres om kommunale plejefamilier bør have fast løn i plejeperioden og 

opsigelsesvarsel som er proportionalt med ansættelsens varighed (som efter funktionærloven f. eks), evt. også 

ansættelsesforhold for almindelige plejefamilier.  

 

Udvikling af kapacitet og indhold 

For at skabe mulighed for anbringelse i kommunale plejefamilier, skal der rekrutteres plejefamilier, der har de rette 

kompetencer og hvor deres familiekonstellation er passende ift. plejebarnets/den unges behov. I Norge er der krav 

om at de forstærkede plejefamilier skal have gennemført et grundkursus (som i Danmark), plejeforældrene skal 

som minimum have en treårig relevant uddannelse, de skal have en stabil livssituation og en sund økonomi. I 

Danmark stilles der også krav til omfanget af uddannelse og supervision. Roskilde Kommunes praksis er, at den 

ene eller begge plejeforældre har en relevant uddannelse som f.eks. pædagog, lærer eller socialrådgiver. 

 

Roskilde Kommune har deltaget i et projekt om udvikling af kommunale plejefamilier og har pt. 7 børn/unge anbragt 

i kommunale plejefamilier. Næstved kommune har endnu ingen kommunale plejefamilier men på sigt er det tanken, 

at evt. nuværende plejefamilier opkvalificeres til kommunale plejefamilier som vil være et alternativ til anbringelse 

på opholdssteder, behandlingsinstitutioner m.m. eller hvor børn kan udsluses til efter ophold på f.eks. 

behandlingsinstitutioner.  
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Slægts- og netværksanbringelser 

Muligheder 

Nedenstående bygger hovedsageligt på Københavns Kommunes vejledning om netværksanbringelse og -

aflastning, 2008.  

 

Undersøgelser viser at slægtsanbringelser er relativt mere stabile end anbringelser af børn i almindelig familiepleje.  

Ved teenageanbringelser er der halvt så mange sammenbrud, når barnet anbringes i slægten. Slægtsanbragte 

børn har mere kontakt med deres forældre end andre anbragte børn, hvilket har betydning for muligheden, for 

eventuel senere hjemgivelse. Når der er gode rollemodeller i slægten, får det slægtsanbragte barn større mulighed 

for at opretholde kontakten til de gode rollemodeller ved slægtsanbringelse. 

 

I de tilfælde, hvor slægtsplejefamilien bor tæt på barnets biologiske forældre, er der endvidere mulighed for, at 

barnet kan blive i eget miljø og på den måde undgå skoleskift og tab af venner og bekendte i nabolaget. Det kan 

desuden være en fordel, hvis barnet forbliver i et miljø med samme sociale status, så det undgår at skulle navigere 

imellem forskellige sociale miljøer. Dette kan naturligvis også være en ulempe, især hvis barnets oprindelige 

sociale miljø er præget af store vanskeligheder, som gentager sig hos slægten, der derved kan have svært ved at 

give barnet tilstrækkelig støtte. 

 

En anden væsentlig fordel er, at plejeforældre, der er medlemmer af barnets slægt, hyppigere 

oplyser, at de føler sig knyttet til barnet. Mindst lige så vigtigt er det, at barnet føler sig valgt af familien. 

 

Set fra barnets perspektiv kan det desuden være en fordel at være anbragt i slægten, fordi det kan være lettere for 

barnet eller den unge at fortælle kammeraterne, at han eller hun bor hos eksempelvis sine bedsteforældre, eller en 

tante, end i en (generelt godkendt) plejefamilie. 

 

Endelig ser det ud til, at børnene udvikler sig mindst lige så godt i slægtsplejefamilier som i andre plejefamilier. 

 

Udfordringer 

Når barnet anbringes tæt på de biologiske forældre, kan samværet blive svært at styre for slægtsplejefamilien, og 

uigennemskueligt for sagsbehandleren. Der kan opstå uheldige alliancer mellem de biologiske forældre og 

slægtsplejeforældrene. Ofte bor barnet allerede i slægtsplejefamilien, hvilket kan vanskeliggøre 

godkendelsesproceduren. 

 

Hvis barnet er anbragt hos en moster eller en onkel, kan forholdet til den ægtefælle, som barnet ikke biologisk er 

beslægtet med, være vanskeligt. 

 

Der kan være tale om relativt gamle slægtsplejeforældre, når barnet anbringes hos bedsteforældre, og det kan 

betyde, at de måske på sigt ikke vil kunne magte opgaven – eller være der for barnet barndommen ud. 

 

Slægtsplejefamilier har ikke altid den nødvendige distance og de faglige forudsætninger for at kunne vurdere og 

handle hensigtsmæssigt på barnets problemer. De tætte følelsesmæssige relationer mellem barn og 

slægtsplejeforældre kan betyde, at det er svært at afbryde plejeanbringelsen, selv om det måske ikke er den 

optimale løsning for barnet. Når en anbringelse bryder sammen, kan det have store omkostninger for barnet, der 

risikerer at miste kontakten til dele af familien og måske endda føler skyld over det, der er sket. 
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På grund af de særlige udfordringer der kan være i sager med slægts- og netværksanbringelser, er der behov for at 

have særlig opmærksomhed på supervision, råd og vejledning m.m. for at sikre en god anbringelse for barnet. 

Netværksfamilier efterspørger i højere grad end andre plejefamilier støtte og vejledning til at håndtere f.eks. 

loyalitetskonflikter mellem dem og biologiske forældre og det forhold, der generelt har størst betydning for 

plejefamiliers tilfredshed med plejeforholdet er, at de modtager god og relevant råd og vejledning (Teenagere i 

familiepleje, inspirationshæfte til sagsbehandlere, Københavns Kommune, 2013, s. 7). Næstved kommune har pt. 

ikke mange slægts- eller netværksanbringelser, men i dem der etableres, oplever de også, at det kræver et større 

omfang af råd og vejledning, supervision og støtte fra familieplejekonsulentens side. 

 

En netværksplejefamilie modtager ikke vederlag, men får dækket de omkostninger, der er forbundet med at have 

barnet eller den unge boende, jf. servicelovens § 142, stk. 9. Udover de lovregulerede satser for godtgørelse af 

udgifter til kost og logi, vil der altid være tale om, at udgiftsdækningen skal ske efter en konkret vurdering i den 

enkelte sag.  

 

Udvikling af kapacitet og indhold 

Det er nødvendigt at gøre en bevidst indsats og at anvende særlige metoder for at sikre, at familie og netværk 

inddrages og undersøges grundigt, hver gang et barn eller en ung skal anbringes i slægts/netværkspleje. 

Undersøgelsen kan allerede sættes i gang under § 50 undersøgelsen. 

 

Der kan anvendes forskellige metoder til inddragelse og undersøgelse af familie og netværk. I Københavns 

Kommune arbejder man med forskellige metoder hertil, det drejer sig om genogrammer, netværkskort, Signs of 

Safety, familierådslagning og netværksmøder. Der er fordele og ulemper ved alle metoder, så et miks af metoder til 

forskellige forløb kan være en fordel. I Lolland skal der altid være et genogram før en anbringelse. Kalundborg 

anvender ICS og familierådslagning for at afdække netværket.  

 

Det vurderes, at det ikke er nok med bestemte metoder for at afdække netværket, men at det hænger sammen 

med, hvordan kommunerne i øvrigt arbejder med inddragelse af netværkets ressourcer i hele sagsforløbet. 

Erfaringer fra f.eks. Borås i Sverige kan med fordel inddrages af andre kommuner i forhold til, hvordan de hele 

tiden arbejder med inddragelse af familie og netværk.  

 

Akutanbringelser 

Ovenfor er beskrevet de forskellige typer af familieplejeanbringelser, som lovgivningen lægger op til. Nedenfor 

beskrives akutanbringelser og mor/barn anbringelser, hvor plejefamilier vil kunne anvendes til at varetage en særlig 

opgave. Anvendelsen af disse former for anbringelser, vil også kunne medvirke til at øge graden af anbringelser i 

familiepleje. I forhold til akutanbringelser arbejdes der dog ikke kun med udvikling af indsatsen, men også med i det 

hele taget at undgå akutanbringelser.  

 

Lolland kommune har gode erfaringer med akutanbringelser i plejefamilier. Lolland har tre familier, der funger som 

akutfamilie. De er valgt ud fra erfaring med at være plejefamilie, at plejefamilien kunne tage mere end et barn, at 

den fysiske ramme passer til behovet, samt om familien har hjemmeboende børn. Plejefamilien skal kunne skabe 

kontakt, have redskaber til, at støtte børn i krise/sorg og ikke mindst kunne sige ”farvel” til børnene igen. Ligeledes 

skal akutplejefamilierne være indstillet på en del kørsel til samvær, undersøgelser af børnene og kørsel til skole 

eller pasningstilbud. 
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Målet med akutplejefamilierne er give akutanbringelserne et kvalitativt løft. Erfaringerne er, at det har været trygt for 

børnene, at der kun har været to voksne man skal forholde sig til og ikke mindst at det har været under 

familielignende forhold. 

 

Kalundborg kommune har 5 akut familier. Kriterierne for at blive akut-familie er at man har været almindelig 

plejefamilie i nogle år, og derfor har en stor erfaring som plejefamilie. De fleste af familierne er mellem 55 og 65 år.  

Kravet er, at den ene af forældrene skal være hjemmegående. Der ses bort fra 45-års regelen i en akutanbringelse, 

da anbringelsen ikke må vare mere end 3 måneder. Der er ingen krav om at plejefamilien skal stå til rådighed 

konstant, men der stilles krav om at de ikke kan sige nej til at tage et bestemt barn, hvis de er ledig.  

 

Erfaringerne er, at det er godt for barnet at være i en familie inden det skal videre, da man kan nå at lave et bedre 

match. Ulempen er, at barnet kan blive nødt til at skifte skole flere gange. Der arbejdes med at lave så skånsom en 

overflytningen til den nye familie som muligt.  

 

Der er forskel på, hvordan kommunerne vælger at aflønne plejefamilierne i forhold til antal vederlag og måden de 

aflønnes på.  

 

Mor/barn anbringelser 

Lolland Kommune har også erfaringer med mor/barn placeringer i akutplejefamilierne. Der har i 2012 været 5 

mor/barn placeringer i de tre akutfamilier. Målgruppen for mor/barn placeringerne er spædbørn med deres mor eller 

begge forældre. Det har ofte været i en tidsbegrænset periode, mens der er foretaget en forældrekompetence 

undersøgelse/observation. Akutplejefamilien skriver logbog om deres observationer. Akutplejefamilierne benyttes 

ikke til mor/barn placeringen med sigt på behandling. 

 

Lolland Kommunes erfaring er, at det har været positivt for barnet, at der er så få personer omkring barnet. 

Ligeledes har barnet kunne blive i akutplejefamilien såfremt forældrene har forladt familien. Desuden sikres et 

bredere og bedre kendskab til barnet, når der skal findes en anden varig plejefamilie. For barnet har det betydet 

minimalt skift i omsorgspersoner og der har været en for barnet, hensigtsmæssigt overgang til den nye plejefamilie.  

Det er vigtigt at definere i detaljer, hvilken opgave akutplejefamilien har overfor barnet. F.eks. om der er en 

babyalarm, som plejefamilien kan høre, og i hvilket omfang forældre må gå med barnet. 

 

Mor/barn anbringelser kræver en del administrativt arbejde med at skrive opsigelser og kontrakter. Desuden 

kræver opgaven tæt opfølgning i familierne. Desuden har det ofte været børn, der har været udsat for traumatiske 

oplevelser og det har derfor været nødvendigt, at give familierne supervision af psykolog, både individuelt og 

sammen i gruppe. Der bør være fokus på at definere, hvad plejefamilien skal observere og hvad andre 

professionelle skal bidrage med. 

 

Lolland vurderer, at der er et udviklingspotentiale i at anvende plejefamilier til mor/barn anbringelser. Konceptet er 

dog ikke færdigudviklet og det kan være svært at anvende til børn med behov for behandling. Den generelle 

anbefaling er at der er muligheder i konceptet, men at det kræver videreudvikling og f.eks. arbejdes med sikring af 

kvaliteten i indsatsen, herunder hvordan man sikrer en faglig kobling på anbringelserne, eksempelvis en psykolog 

til at foretage vurderinger af observationerne. 

 

Erfaringer fra andre kommuner og lande 

Erfaringer fra Borås i Sverige  
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Kendetegnet ved ”den svenske model” er at relativt mange børn og unge anbringes i plejefamilie, herunder i slægt 

og netværk, frem for i institutionelle forhold. KREVI/KORA har derfor valgt at undersøge den svenske kommune 

Borås, for at lade sig inspirere derfra (Tæt på en svensk kommune. Inspiration fra Borås Kommunes praksis på 

området for udsatte børn og unge, KREVI, 2012).  

 

I Borås arbejdes der ud fra indsatstrappen, hvor man så vidt muligt starter med en indsats på det laveste trin og så 

vidt muligt undgår de højere trin.  

 

 

Når der anbringes, er det derfor som udgangspunkt først i slægt eller netværk, derefter i familiepleje og som det 

sidste trin anbringelse på et institutionstilbud. Cirka 25% af kommunens anbringelser i familiepleje er i slægts- eller 

netværksfamilier (der er anden lovgivning i Sverige, hvor familierne aflønnes på lige vilkår som ”almindelige” 

plejefamilier). Muligheden for slægts- eller netværksanbringelser understøttes gennem systematisk brug af 

netværksmøder og krav i lovgivningen om, at det altid skal undersøges, om et barn eller en ung kan anbringes hos 

slægt eller i en netværksfamilie.  

 

I Borås tilstræber man, at en anbringelse på institution maksimalt skal være 6 måneder, og herefter skal andre 

indsatser tage over. Et ophold på en institution har derfor til formål at bryde en uhensigtsmæssig adfærd, hvorefter 

barnet eller den unge skal bringes nedad trappen igen. 

 

Der er tre forhold som går på tværs af indsatstrappen i Borås: 

 Indsatserne tænkes i vid ustrækning i et normaliseringsperspektiv 

 Der er i Borås stor grad af konsensus om, hvilke typer af foranstaltninger kommunen bør anvende og i 

hvilken prioriteret rækkefølge 

 Kommunen arbejder systematisk med at inddrage barnets familie og netværk i hele sagsforløbet og på alle 

indsatstrin 

 

Erfaringer fra danske kommuner: 

Vejle kommune er inspireret af Borås og arbejder som en del heraf med målrettede kort-tids anbringelser. Målet 

med anbringelserne er at undgå lange institutions ophold og uhensigtsmæssig institutionalisering i systemet samt 

at arbejde målrettet med barnet/den unges udviklingspunkter på baggrund af screening. Dette sker gennem en kort 
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og intensiv socialpædagogisk behandling. Målgruppen er børn og unge, der har behov for i en periode på maks. 3-

6 måneder, eller akut, at bo et andet sted end hjemme.  

 

Der er en psykolog og en socialrådgiver ansat på institutionen og forældrene inddrages aktivt i anbringelsen, i det 

omfang det er muligt.  

 

Herning Kommune er også i gang med et udviklingsprojekt om etablering af kortere og mere intensive 

anbringelsesforløb på to døgninstitutioner. Herning skriver: 

Projekterne er baseret på den nyeste viden om effekten af institutionsanbringelser, som taler for 

kortere institutionsophold, inddragelse af - og arbejde med - den anbragtes familie, tæt målopfølgning og kontinuitet 

i efterværnsindsatsen. Det bliver et særligt fokuspunkt i anbringelsesindsatsen at sikre, at der er etableret et stabilt 

støttesystem for den unge ved udskrivning fra døgninstitutionen. Af samme grund bliver overgangen fra 

anbringelse til opfølgende kommunal indsats tildelt en særlig opmærksomhed, som ikke kendetegner traditionelle 

anbringelser. 

 

Et helt centralt element i døgninstitutionernes arbejde for at sikre at behandlingen kan fortsættes 

i et stabilt støttesystem for den unge efter udskrivning, er en tæt inddragelse af den unges sagsbehandler i 

kommunen fra indskrivningens start. F.eks. er det centralt, at sagsbehandleren 

så hurtigt som muligt får skabt klarhed over, hvor den unge skal bo efter udskrivning, for derved 

at kunne påbegynde den unges integration i lokalmiljøet, og over, hvilke aktører, der skal overtage behandlingen. 

Inddragelsen af disse aktører er centrale for at skabe den nødvendige behandlingskontinuitet. 

 

Erfaringerne fra Sverige og de ovenfor beskrevne danske kommuner kan være relevante at inddrage for andre 

kommuner og videreudvikle til deres forhold.  

 

Økonomi 

Løn og ansættelsesvilkår for kommunalt ansatte plejefamilier 

Plejefamilier aflønnes med vederlag afhængig af opgavens omfang. Det vurderes i de enkelte kommuner, hvad 

opgaven kræver og der er derfor variation mellem kommunerne. Der aflønnes fra 1-10 vederlag som giver følgende 

månedlige udgift: 

 

  
1 
vederlag 

2 
vederlag 

3 
vederlag 

4 
vederlag 

5 
vederlag 

6 
vederlag 

7 
vederlag 

8 
vederlag 

9 
vederlag 

10 
vederlag 

Plejeløn 3.863 7.726 11.589 15.452 19.315 23.178 27.041 30.904 34.767 38.630 

Tøj og 
Lommepenge 1.703 1.703 1.703 1.703 1.703 1.703 1.703 1.703 1.703 1.703 

Omkost-
ningsbeløb 5.383 5.383 5.383 5.383 5.383 5.383 5.383 5.383 5.383 5.383 

Samlet udgift 10.949 14.812 18.675 22.538 26.401 30.264 34.127 37.990 41.853 45.716 
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Omkostningsbeløb samt tøj og lommepenge er beregnet ud fra de dyreste takster. Plejefamilier skal desuden 

efteruddannes og der vil derfor også være en udgift hertil. Plejefamilier aflønnes med vederlag alt efter opgavens 

tyngde. Der kan være variation kommunerne imellem i forhold til hvor mange vederlag en plejefamilie får for den 

samme opgave. 

 

Til sammenligning koster en døgnanbringelse på et socialpædagogisk opholdssted omkring 55.000 - 70.000 kr. 

månedligt og døgninstitutioner mellem 70.000 – 80.000 kr. månedligt.  

 

Nedenfor er vist en oversigt over andelen af de enkelte kommuners udgifter til de forskellige anbringelsestyper 

(kilde: De økonomiske nøgletal, Økonomi og Indenrigsministeriet).  

 

 

 

 

Som tabellen viser, er der forskelle kommunerne imellem i forhold til hvor meget af deres udgifter der anvendes på 

forskellige anbringelsestyper. Der er både faglige og økonomiske fordele ved yderligere omlægninger i 

kommunerne til større grad af anvendelse af familieplejeanbringelser.  

 

Anbefalinger 

KKR-netværket for børn og unge har drøftet arbejdsgruppen anbefalinger. Anbefalingerne handler både om 

erfaringsudveksling mellem kommunerne, som kan varetages i KKR-netværket for børn og unge. Der ud over 
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handler anbefalingerne om, hvordan de enkelte kommuner arbejder aktivt med styrkelse af familieplejeanbringelser 

generelt.  

 

På baggrund af ovenstående kan KKR-netværket for børn og unge anbefale følgende for at styrke anvendelse af 

plejefamilieanbringelser i kommunerne i regionen: 

 At der så tidligt som muligt etableres et tæt samarbejde med Socialtilsynet om plejefamilier, herunder 

rekruttering og hvordan man bedst muligt kan matche et barn med en familie godkendt af tilsynet. Det 

foreslås at styregruppen medvirker til at etablere dette samarbejde 

 At der sættes fokus på kvaliteten af arbejdet med plejefamilier og udveksles erfaringer kommunerne 

imellem ift. kurser, supervision m.m., herunder at der fokuseres på kontakt med familier i form af råd og 

vejledning 

 At de enkelte kommuner overvejer at indgå samarbejde med nærliggende kommuner om efteruddannelse 

af plejefamilier, hvis de vurderer at der har brug for større kapacitet af familier for at kunne tilpasse 

udbuddet af kurser til de konkrete familiers behov 

 At de enkelte kommuner arbejder aktivt med rekruttering og anvendelse af kommunale plejefamilier 

 At de enkelte kommuner overvejer at anvende plejefamilier til akutanbringelser og mor/barn anbringelser, 

da der vurderes at være et potentiale heri, selvom der ikke er et færdigudviklet koncept der kan anvendes 

 At kommunerne systematisk anvender metoder til afdækning af netværk/slægt med henblik på netværks- 

og slægtsanbringelser 

 At kommunerne generelt arbejder med inddragelse af familie og netværk 

 At kommunerne drøfter hvordan man kan arbejde med kortere institutionsanbringelser gennem inspiration 

fra f.eks. Borås i Sverige og Vejle Kommune 

 

 

 

 

 

 


