20. februar 2017

Referat af møde i Dialoggruppe Midt,
den 9. februar 2017 kl. 13.00 -15.00,
mødelokale 6, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg
Deltagere: Pia Kure, Hanne Boisen, Hanne Beedholm Rasmussen, Margit MunkHansen, Anette Danvig, Anne Rørbæk, Lotte Juhl Andersen, Ulla Andersen, Birgitte
Mikkelsen, Birgit Søndergaard, Simon Foldager, Mette Bisgaard Rask Gregersen
(referent)
Afbud: Maja Elisiussen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra møde den 30. juni 2016
Referatet blev godkendt. Ulla oplyste, at referaterne nu er tilgængelige på
Socialtilsyn Midts hjemmeside.
2. Evaluering af Dialoggruppe Midt – Ulla Andersen
- antal deltagere og repræsentation
STM har været rundt på dialogmøder i kommunerne og flere har spurgt til,
hvordan man kommer med i gruppen. Kommunedeltagerne anfører, at de
andre kommuner, som ikke er repræsenterede, har mulighed for at byde ind
med punkter på ERFA-møder. STM spørger gruppen, om man ønsker en anden
konstruktion? Gruppens kommissorium begrænser ikke antal og kan i øvrigt
justeres efter ønske.
Viborg vil gerne have en leder med. Herning vil også gerne have en teamleder
med. Enighed i gruppen om, at punktet tages med retur til ERFA-møder og
netværksmøder og vil blive drøftet på næste møde i Dialoggruppe Midt.
3. Konkrete godkendelser – Hanne Boisen
- hvem er omfattet af målgruppen for konkrete godkendelser
Hvad er STMs holdning om konkrete godkendelser?
Blandt andet Horsens Kommune oplever, at der ikke er ensartethed mellem
STM og Socialtilsyn Syd.
STM om konkrete godkendelser:
Kommunerne kan vurdere, at en familie ikke kan godkendes generelt og
herefter kan kommunen konkret godkende i henhold til gældende kriterier.
Hvis der er den mindste tvivl om, at plejefamilien kan generelt godkendes, så
skal familien ansøge hos STM. Det er kommunerne, som skal vurdere, om en
plejefamilie bør ansøge om generel godkendelse i STM.
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§ 84 kan kommunerne selv godkende – dem fører STM ikke tilsyn med.
Når der er forskelligheder, så tager STM det med tilbage til de øvrige tilsyn.
Der arbejdes stadig på ensartethed, også i forhold til håndtering af
ovenstående.
4. Kommunernes matchning af børn til familier, som ikke er godkendt til
barnets belastningsgrad / alder – Ulla Andersen
Det sker, at STM kommer rundt til familier, hvor de indskrevne børn ikke
passer til de belastningsgrader, familien er godkendt til. Det kan give
plejefamilierne store problemer og kan ende med, at godkendelsen inddrages.
Hvis det er et barn, som er anbragt inden for godkendelsen af belastningsgrad
– men efterfølgende udvikler sig ”ud af” den godkendte belastningsgrad
(eksempelvis fordi der er ukendte skader, som viser sig med alderen), så gør
STM et stykke arbejde for at høre, hvad kommunen gør for at klæde
plejefamilien på til at klare opgaven. Eks. ekstra supervision mv. Hvis støtten
er tilstrækkelig og barnet trives, så kan familien fastholde opgaven.
Gruppen synes, det er vigtigt at få undervist rådgiverne i de enkelte
kommuner. Viborg Kommune vil gerne være værter ved en temadag om
belastningsgrader. Enighed om, at Socialtilsyn Midt på næste møde orienterer
om resultaterne af den tværgående arbejdsgruppe de fem socialtilsyn har
nedsat, angående belastningsgrader.
5. Aflastningsfamilier til døgnfamilier – Birgit Søndergaard
Der forefindes ofte ingen opgavebeskrivelse og ingen kontakt til rådgiver.
STMs konsulenter oplever, at når de kommer ud til aflastningsfamilier, så har
de ofte ingen kontakt til rådgiver, mangler måske også en handleplan mv til de
døgnbørn de har i aflastning.
Døgnplejefamilien sætter rammen for aflastningsfamilien og det kan give uro.
Kommunerne skal være opmærksomme på dette.
6. Kan der laves en søgefunktion på akutplejefamilier + mor/barn
anbringelser? – Pia Kure
Kommunerne skal henvende sig til Socialstyrelsen, som ejer Tilbudsportalen.
Kommunerne tager det med og undersøger nærmere.
7. Hvis en akutplejefamilie er godkendt til en døgnplads (ikke akutplads),
må kommunen så udvide anbringelsen til f.eks. 8 - 10 mdr. på grund
af, at der først skal laves diverse undersøgelser eller den f.eks. skal
ligges op til tvangsadaption? – Pia Kure
JA! Hvis det ikke er en akutplads kan den bruges som døgnplads, hvis bare

Side 2

målgruppen passer. Der kan i øvrigt også gives dispensation til mere end 6
måneders anbringelse i en akutplads, hvis processen forsinkes af eksempelvis
behandling i statsforvaltningen i forbindelse med adoption.
8. Hvordan kan børnene inddrages i tilsynsbesøg, så det er mest
skånsomt for dem? Hanne Beedholm Rasmussen
Flere familier oplever, at det er svært, når STM kommer og vil tale med
børnene, eksempelvis fordi børnene skal være hjemme fra skole osv. Der gives
eksempler på besøg, hvor børn har oplevet kontakten vanskelig, eksempelvis
fordi en tilsynskonsulent har insisteret på at se et værelse, selv om teenager
ikke ville have det.
Det er STMs holdning, at vi ikke skal se børnenes værelser, hvis de ikke ønsker
at vise dem frem, og ønsker børnene ikke at tale med os, så skal de ikke det.
STM planlægger så vidt muligt besøgene efter at barnet eks. er hjemme om
onsdagen.
STM overvejer evt. telefonsamtale med børnene. Viborg siger, at de har rigtig
gode erfaringer med børnesamtaler via Skype - men det skal være en sikker
forbindelse (Skype Business).
9. Hvad er proceduren, når en plejefamilie indberetter en
magtanvendelse - tager tilsynet på besøg, tilbyder Socialtilsyn Midt
kursus i den nye lovgivning og kan man se på tilbudsportalen, om en
plejefamilie har flere magtanvendelser? – Pia Kure
Magtanvendelser kan ikke ses på TP, men det kan læses i tilsynsrapporten hos
de kommunale plejefamilier. STM har indkaldt de kommunale plejefamilier til
informationsaften den 9. februar 2017 omkring den nye lovgivning om
magtanvendelser.
Der er endvidere sendt invitation ud til kommunerne om et møde den 10.
marts kl. 13-15. Invitation skal sendes til Hanne Beedholm.
STM tager ikke nødvendigvis på besøg ved indberetning af konkrete
magtanvendelser. Indberetningerne bliver registreret på samme måde som på
tilbudsområdet, så der kan laves en magtprofil til brug for konsulentens
tilsynsbesøg.
10.Hvis en plejefamilie er kommunalt godkendt, men ikke ansat
kommunalt (opgaven er måske bare til højeste belastning), er de så
omfattet af den nye voksenansvarslov – Pia Kure
Nej, de er kun omfattet, hvis den kommunalt godkendte plejefamilie har en
kommunal kontrakt.
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11.Kort orientering om lov om voksenansvar – Ulla Andersen
I januar 2017 trådte loven i kraft og som noget nyt er kommunale plejefamilier
omfattet af bestemmelser om magtanvendelse. De skal indberette
magtanvendelser, hvis de har en kommunal opgave. Har familien almindelige
plejeopgaver, skal de ikke indberette.
Den nye lovgivning giver de kommunale plejefamilier mulighed for at agere
ligesom personale på døgninstitutioner på udvalgte områder (fysisk guidning
og afværgehjælp).
Lovlig magtanvendelse kan være afværgehjælp, det vil sige at stoppe barnet,
hvis det er i færd med at udøve et ikke ubetydeligt hærværk på egne eller
andres ting.
Såvel lovlige som ulovlige magtindberetninger kan give anledning til
tilsynsmæssige overvejelser hos STM.
Obligatorisk skema ligger på STMs hjemmeside – skal både sendes til STM og
til sagsbehandler. STM er forpligtet til at informere politiet, hvis der er
mistanke om voldshandlinger.
12.Orientering om informationsaften for kommunale plejefamilier om lov
om voksenansvar – Ulla Andersen
Mødet afholdes den 10. marts 2017 og der er sendt invitationer til
kommunerne. Invitationen kan læses på www.socialtilsynmidt.dk
Kommunerne for den lidt mere lovtunge/klassiske gennemgang end
plejefamilierne.
13.Når Socialtilsynet laver tilsyn hos plejefamilieren, hvad har de så krav
på at se i forhold til handleplanen? Skal konsulenten bare sikre sig, at
der er en handleplan, hvor det er tydeligt, hvad plejefamilien skal
arbejde med eller har de krav på at læse hele handleplanen? – Pia Kure
STM skal sikre, at familien har en handleplan/en handleinstruks. STM tilser, at
plejefamilien kan måles på det kommunen har skrevet i handleinstruksen.
Handleinstrukser kan være meget generelle. Ved de årlige dialogmøder med
kommunerne gives en tilbagemelding, hvis kommunens handleplaner opleves
som upræcise mm.
STM kan godt bidrage med eksempler på gode og dårlige mål, hvis det ønskes.
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14.Eventuelt
STM har på nuværende tidspunkt valgt at der ikke bruges ressourcer på at
deltage på rekrutteringsmøder hos kommunerne. Hvis kommunerne gerne vil
have denne ydelse, kan de rette henvendelse om tilkøb. Horsens Kommune
oplyser, at de anvender STMs folder om nygodkendelse og det fungerer godt.
STM har konsulenter med på grundkurserne for at fortælle om socialtilsyn.
Når STM sender varsling af besøg, så omformuleres brevet om mulighed for
ændring af dato.
Oplevet mangel på aflastningspladser i flere kommuner. Så vidt muligt bliver
en plejefamilie godkendt til en døgnplads og aflastningsplads. STM foreslår nye
familier at starte med aflastningsopgaver.
STM har en af de laveste antal godkendte familier til lav belastningsgrad.
Tallene kan ses på Socialstyrelsens hjemmeside.
Rekruttering med anden etnisk baggrund:
Hanne Boisen spørger om nogle har erfaring med ovenstående. Drøftelse.
Viborg Kommune:
§ 84 hvordan indgår de i godkendelsen? Familien mister godkendelsen, hvis
de kun har haft § 84 i 3 år.
STM går ud og tager stilling til antal pladser. Det er ikke en regel, at STM
nedskriver familiens antal pladser – men der laves en konkret vurdering og det
sker ofte, at en § 84 opgave fører til nedskrivning af antallet af § 66-pladser.
Plejefamilierne skal give besked, hvis de modtager børn til § 84 pladser.
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