30. juni 2015

Referat af møde i Dialoggruppe Midt,
den 9. juni kl. 13.30 -15.00,
mødelokale 1, Papirfabrikken 38, 8600 Silkeborg
Deltagere: Margit Munk-Hansen, Pia Kure, Hanne Boisen, Maja Elisiussen, Anette
Danvig, Ulla Andersen, Birgitte Mikkelsen, Birgit Søndergaard, Mette Bisgaard Rask
Gregersen (referent)
Afbud: Hanne Beedholm Rasmussen

1. Velkomst v/ Ulla Andersen
Ulla bød velkommen og vi tog en kort præsentationsrunde.
Det blev afklaret, at denne gruppe udelukkende omhandler familieplejeområdet. Nogle kommuner følte sig forbigået med hensyn til at være repræsenteret
i gruppen, men dette er afklaret via Anette Danvig.
Ulla forklarede kort forskellen mellem dette forum og mødet i næste uge, hvor
alle kommuner er inviteret.
2. Drøftelse og godkendelse af kommissorium v/ Ulla Andersen
Denne gruppe er tænkt som en tænketank, hvor kommunerne kan komme
med gode indspark, og gruppen har en god dialog om de uhensigtsmæssigheder, der opleves i hverdagen.
Socialtilsyn Midt tager de gode indspark med til drøftelse med de øvrige socialtilsyn. Vi er de første, der har oprettet et sådant dialogforum, men de øvrige
tilsyn er blevet inspireret.
3. Orientering om belastningsgrader i plejefamilier v/ Birgitte Mikkelsen
Socialtilsyn Midt har med de øvrige tilsyn drøftet, hvordan vi skaber en ensartethed og genkendelighed. Der er taget udgangspunkt i KL’s vejledning.
Birgitte gennemgik de fire belastningsgrader og der var en drøftelse herefter.
•

Det er kommunerne, der kan sætte krav i kontrakten, hvis der er specielle krav til plejefamilien.

•

Socialtilsyn Midt kan ikke juridisk gribe ind overfor plejefamilier, der får
mange vederlag. Vederlagene er forskellige fra kommune til kommune.
Der bør findes en fælles holdning, så ingen lokker med flere vederlag.
Bolden til dette ligger ved kommunerne, det er ikke noget Socialtilsyn
Midt kan gå ind i.
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•

Hvis en plejefamilie kan tage imod akutte opgaver, skal dette noteres
på Tilbudsportalen. Bolden til dette ligger ved kommunerne, det er ikke
noget Socialtilsyn Midt kan gå ind i.

•

Mor/barn anbringelse tæller én plads.

•

Hvis en familie ikke ønsker at modtage en bestemt målgruppe, vil det
fremgå af den samlede vurdering. Vi forsøger at indarbejde alle oplysninger, men sætter også grænser. Der har bl.a. været ønsker om politisk og seksuel observans, trosamfund.

•

Indhentning af børne- og straffeattester sker kun i forbindelse med nyog regodkendelse. Da Socialtilsyn Midt ikke er arbejdsgiver, kan vi ikke
tage stikprøver. Kopi af kørekort indhentes ligeledes i forbindelse med
ny- og regodkendelse, hvorimod årsopgørelser indhentes årligt.

•

Hvis en plejefamilie er førtidspensionister/flexjobbere, skal dette stemme overens med antal anbragte børn. Socialtilsyn Midt indhenter akter
fra Kommunernes arbejdsmarkedsafdelinger.

Powerpointpræsentation vedlægges referatet. Vær opmærksom på, at det er et
dokument til internt arbejdsbrug og der fortsat arbejdes med.
Endvidere vedlægges tilrettet kommissorium.
4. Flere aflastningsfamilier v/ Anette Danvig
Konstatering at der er stor mangel på aflastningsfamilier.
På trods af at Socialtilsyn Midt flere gange foreslår, at der startes op som aflastningsfamilie, vælger familierne ofte, at de vil godkendes til døgnopgaver.
Hvis Socialtilsyn Midt er i tvivl, hvorvidt en familie kan godkendes til døgnopgaver, bliver de ikke godkendt heller ikke som aflastningsfamilie.
Socialtilsyn Midt er begyndt at modtage henvendelser fra familier, der er godkendt til døgnopgaver, men ikke får dem tilbudt. De tænker derfor på at blive
aflastningsfamilie.
Når Socialtilsyn Midt godkender en plejefamilie med x antal pladser, så er det
den godkendelse, der er gældende. Hvis plejefamilien ønsker at ændre på deres godkendelse, kan dette medtages på næstkommende tilsynsbesøg. Socialtilsyn Midt har ikke kapacitet til at tage ekstra besøg indenfor meget kort tid.
Hvis det er under 3 måneder siden, at plejefamilien har fået deres godkendelse
/re-godkendelse, kan Socialtilsyn Midt lave en administrativ ændring, uden besøg, hvis det faglig er forsvarligt.
Socialtilsyn Midt ansætter yderligere to konsulenter i nygodkendelsesteamet,
Vi besøger endvidere nye ansøgere, inden de er påbegyndt det obligatoriske
grundkursus.
Det blev oplyst, at flere familier ikke ønsker at besætte alle pladser.
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Da det er at sidestille med en privat arbejdsplads, kan vi ikke gå ind at tvinge
dem til at besætte den sidste plads.
Ønsker en familie at få en plads stillet i bero, kan dette oplyses på Tilbudsportalen.
På kommunernes informationsmøder bliver det oplyst, indenfor hvilke målgrupper det konkret er, kommunerne har brug for plejefamilier. Der skal arbejdes på, at familierne vil godkendes til andet end 0-3 årige. Mange har slet
ikke indblik i, hvad det egentligt er, at opgaven som plejefamilie går ud på.
5. Belastningsniveau i forhold til godkendelsen v/ Anette Danvig
Emnet blev behandlet i forbindelse med punkt 3.
6. Kan en godkendt døgnplejefamilie udnyttes til to aflastningspladser?
v/ Anette Danvig
En døgnplads kan ikke udnyttes til to aflastningspladser. En døgnplads kan erstattes med en aflastningsplads. Omfanget af aflastningsopgaver kan være op
til 15 døgn pr. måned.
7. Konkret godkendelse af plejefamilier v/Ulla Andersen
Socialtilsyn Midt har været til møde med KL, ministeriet, Socialstyrelsen og de
øvrige socialtilsyn omkring håndtering af godkendelse af konkret godkendte
plejefamilier.
En ny plejefamilie kan ikke godkendes som konkret plejefamilie uden først at
have ansøgt om en generel godkendelse. Der skal altid stræbes efter en general godkendelse. Kan en familie ikke leve op til kravene om en generel godkendelse, kan familien derefter søge om en konkret godkendelse.
Der vil blive sendt mere information fra ministeriet.
Fra kommunalside blev det oplyst, at presset stadig er stort og der er situationer, hvor tingene ikke kan vente. Indtil der kommer en officiel udmelding, kan
vi kun forholde os til, hvordan proceduren foregår nu.
Der har været en situation i Norddjurs Kommune, hvor de har modtaget en direkte henvendelse fra Socialtilsyn Midt, om at det ikke har været en god ide, at
en familie bliver konkret godkendt.
Kan en allerede godkendt plejefamilie ikke trække en generel godkendelse,
men har en i gangværende opgave, de skal have lov at færdiggøre, kan kommunen give en konkret godkendelse.
8. Eventuelt
Triangulering:
Når Socialtilsyn Midt er i gang med regodkendelse, så er vi ude at triangulere.
Ved driftsorienteret tilsyn skal vi så vidt muligt også triangulere, men det
kommer det an på, hvilke temaer der belyses.
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I 2014 gjorde Socialtilsyn Midt ikke så meget ud af at triangulere på grund af
travlhed, men vi skal gøre det – mest i forhold til samarbejdsrelationen.
§ 84:
Som udgangspunkt skal vi ikke godkende § 84/52, men vi har sendt det til ankestyrelsen og får svar de nærmeste dage.
§ 84 aflastning kan få betydning for plejefamilien i forhold til, hvad de kan have af øvrige opgaver.
Tilbudsportalen:
Der blev spurgt til, hvorvidt TP er helt opdateret. Norddjurs kan ikke få det til
at stemme. Birgitte oplyser, at vi har undersøgt sagen og TP skulle være opdateret. Socialtilsyn Midt kikker på det igen.
Oplever kommunerne mangler på TP, så meld dem endelig ind til os.
Magtanvendelser:
Tilbuddene sender alle magtindberetninger til anbringende kommune, som tager stilling til, om de er i orden eller ej. Kommunen kan sanktionere i forhold til
den enkelte magtindberetning.
Ligeledes sender tilbuddene alle magtindberetninger til Socialtilsyn Midt. For os
er det underordnet, hvad kommunen har vurderet i forhold til den enkelte
magtindberetning. Vi kikker på de samlede billede af magtindberetninger og
forholder os til godkendelsen, som eventuelt kan inddrages.
Derudover er der også tilbud, der sender magtindberetninger til den stedlige
kommune.
Årsrapport:
Ulla oplyste, at Socialtilsyn Midts årsrapport 2014 ligger på vores hjemmeside.
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