28. juni 2017

Referat af møde i Dialoggruppe Midt,
den 13. juni kl. 13.00 -15.00,
mødelokale 1, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg
Deltagere: Margit Munk-Hansen, Pia Kure, Hanne Boisen, Hanne
Beedholm Rasmussen, Anette Danvig, Ulla Andersen, Birgitte Mikkelsen, Simon Foldager, Mette Bisgaard Rask Gregersen (referent)
Afbud: Maja Elisiussen og Birgit Søndergaard

1. Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
2. Orientering om socialtilsynets syn på aflastning kontra døgnanbringelse – Socialtilsyn Midt
Socialtilsyn Midt får rigtig mange spørgsmål om vores syn på aflastning kontra
døgnanbringelse. Èn plads er èn plads. 1 døgnplads kan anvendes til enten 1
døgn eller 1 aflastningsplads.
En aflastningsplads kan ikke anvendes til akut døgnanbringelse i 3 mdr. En aflastning tæller op til 15 døgn pr. måned. Får kommunerne behov for en akut
anbringelse, så kontakt os.
På mødet blev det drøftet, hvor vidt et barn, i henhold til SEL, kan være i aflastning i op til 3 mdr., hvis der er en fuldtidsplads til det samt at målgruppe
og belastningsgrad passer. Socialtilsyn Midt har efterfølgende undersøgt dette
nærmere.
Ankestyrelsen har i principafgørelsen 44-11 slået fast, at fast ophold uden for
hjemmet fra torsdag efter skole til mandag morgen er af et sådant omfang, at
det skal bevilliges efter reglerne om anbringelse uden for hjemmet. Opholdet
kan således ikke etableres som aflastning.
Ankestyrelsen har endvidere i et hotline svar forholdt sig til spørgsmålet om et
aflastningsophold på fuld tid i 3 måneder kan sidestilles med en anbringelse.
Ankestyrelsen henviser til vejledningen på området, hvoraf fremgår, at de enkelte aflastningsophold tidsmæssigt kan strække sig fra en til to dage til to til
tre uger ad gangen, typisk weekends og ferieperioder. Ankestyrelsen finder
herefter, at aflastningsophold af længere varighed må sidestilles med en anbringelse. Ankestyrelsen svarer ikke direkte, men det kan udledes, at en aflastning i 3 måneder skal ske som en fuldtidsanbringelse.

Socialtilsyn Midt
www.tilsynmidt.dk

Søvej 1 • 8600 Silkeborg
Tlf.: 8970 1000
www.silkeborgkommune.dk

3. Brugen af kommunale plejefamilier, herunder søgning på Tilbudsportalen – Socialtilsyn Midt
Der er cirka 30 kommunale plejefamilier i Midt. Selvom de er godkendt til
kommunale pladser, kan de godt have almindelige plejeopgaver.
Tilbudsportalen bliver ændret, så det i stedet hedder kommunale plejefamilier
og ikke højtbelastede plejefamilier.
4. Revidering af belastningsgrader – Socialtilsyn Midt
Der har været nedsat en arbejdsgruppe få at få revideret belastningsgraderne.
Der er nu lavet en godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier. Godkendelsesrammen indeholder som tidligere 4 belastningsgrader: Lav, middel,
høj og højeste (kommunal). De 4 belastningsgrader er uddybet med beskrivelse af børnene i de 4 niveauer samt en vejledning til plejefamiliernes kompetencer. Oversigten vil være tilgængelig på Socialtilsyn Midts hjemmeside.
Socialtilsyn Midt har en ok fordeling af plejefamilier godkendt til henholdsvis
høj, middel og lav belastningsgrad. Fordelingen kan ses i Socialtilsyn Midts årsrapport 2016. Ved godkendelsen bliver plejefamilierne placeret der, hvor deres
loft ligger. Med relevant erfaring og udvikling kan plejefamilierne på sigt blive
opgraderet til at modtage børn med højere belastningsgrad. Hvis et anbragt
barn viser sig at have andre behov end ved anbringelsen, kan plejefamilien
opgraderes ved hjælp af supervision.
Socialtilsyn Midt opfordrer plejefamilierne til at stille krav til kommunerne om
at få beskrevet børnene så præcis som muligt for at sikre, at der ikke sker fejlanbringelser. De kan endvidere spørge efter handleplaner, udredning mv.
Kommunerne oplyser, at det er svært at finde plejefamilier til et ufødt barn
med høj belastningsgrad.
Antallet af ny godkendte plejefamilier er faldende. Socialtilsyn Midt har i 2017
indtil videre modtaget 50 ansøgninger og ved året afslutning forventes tallet at
være ca. 110 ansøgninger. Antallet af ansøgere har været faldende i de 3½ år
socialtilsynene har eksisteret. Det er samme % del af ansøgere, der får afslag
eller selv trækker deres ansøgning.
5. Hvem har dokumentationspligten for, at plejefamilierne har været på
kursus - Herning Kommune
Det er kommunerne, der har dokumentationspligten og ansvaret, da de udbyder kurserne. Socialtilsyn Midt spørger ind til kurserne + dokumentation ved
tilsynsbesøgene. Flere plejefamilier sender dokumentation ind sammen med
andet materiale forinden besøg fra tilsynet.
Hvis plejefamilierne ikke er interesseret i at deltage i de udbudte kurser og eller udvikle sig i forbindelse med plejeopgaven, så kan det påvirke deres godkendelse.
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6. Herning Kommune arbejder med ressourcefamilier. Hvordan definerer
socialtilsynet det – lukker det en aflastningsplads eller døgn? – Herning Kommune
Herning Kommune benytter ressourcefamilier, som er plejefamilier der samtidig fungerer som støttekontaktpersoner. Det vil sige, at mor og barn f.eks. inviteres hjem til juleferie, søndagsfrokoster mv., hvor barnet i forvejen er i aflastning.
Afhængig af behovet kan der både bruges en aflastningsplads og en fuldtidsplads. Hvis der laves en fuldtidskontrakt med plejefamilien, så lukker det en
døgnplads. Er barnet kun i aflastning, men kommunerne alligevel vælger at aflønne plejefamilien for fuld tid, så er det svært at argumentere for, at der ikke
skal lukkes en døgnplads.
Kommunerne kan vælge at aflønne for aflastning og aflønne resten af tiden for
støttekontaktperson.
7. Årsrapport 2016 for Socialtilsyn Midt – Socialtilsyn Midt
Socialtilsyn Midts årsrapport for 2016 blev offentliggjort i sidste uge. I årsrapporten er der et kort, der viser antal plejefamilier i de forskellige kommuner i
Midt + Faaborg-Midtfyn. Derudover er der en oversigt, der viser antal pladser
samt ledige pladser.
Årsrapporten vil sammen med de øvrige 4 tilsyns årsrapporter indgå i en samlet rapport fra Socialstyrelsen.
Årsrapporten kan ses på Socialtilsyn Midts hjemmeside.
Der vil forsøges med at lave specifikke kommunerapporter fra næste år. Dette
vil blive taget med til de kommende dialogmøder i efteråret.
8. Opfølgning på kommunernes møderepræsentation i Dialoggruppen –
Socialtilsyn Midt
Der var enighed om, at dette forum ikke skal blive for stort. Så er det bedre, at
repræsentationen går på skift hos kommunerne – f.eks. valg efter 2-3 år.
Viborg har stadig et ønske om at få en leder med ad hoc.
Det blev besluttet, at der holdes fast i det oprindelige kommissorium og så må
kommunerne tage det op i DASSOS regi.
9. Eventuelt
§ 84 aflastning (Hanne)
Oplever problemer med, at det varierer meget med, at plejefamilierne har § 52
pladser, når de får § 84 opgaver.
Socialtilsyn Midt kan godt vurdere, at en plejefamilie kan fastholde deres aflastningspladser samtidig med, at de får en § 84. Men vurderes det, at plejefamilien ikke har det nødvendige overskud til § 52 pladser, så går vi ind og justere ned med antal aflastningspladser.
Det er meldt klart ud fra Socialstyrelsen, at socialtilsynene skal lukke plejefamilier, der kun har haft § 84 pladser de sidste 3 år.
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Opdatering af TP (Anette)
• Undrer sig over, at når der sker ændringer og Viborg er hurtige til at
sende plejekontrakterne ind, så står det længe efter stadig oplyst, at en
plejefamilie har ledige pladser.
•
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Har stadig udfordringer med mangel på ledige plejefamilier.

