
Bilag 3 – Opsamling  på dialogmødet den 29.10.2019. 

 Der er fortsat principiel opbakning til, at honoreringen af plejefamilier overgår til en 
gennemsnitsmodel.

 Der er et altovervejende ønske om ikke at gå ned i løn.
 Der er et massivt og helt entydigt ønske om, at det er frivilligt, om eksisterende plejeforhold 

overgår til gennemsnitsmodellen 

Den fremlagte model
Der er fra nogle plejefamilier en kritik af niveauerne i den fremlagte model. Flere ønsker at et af 
niveauerne svarer til 6 vederlag. 
Flere familier har et ønske om, at der fastsættes niveauer svarende til nuværende vederlagsmodel, 
svarende til 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
Flere synes springet mellem niveau 2 og 3 er for stort.
Honorerings niveauet vedrørende spædbørn bør altid genforhandles efter 1 ½ år.
Honoreringen af det enkelte barn, skal ikke være afhængigt at plejefamiliens indtægt i øvrigt.

Implementering:
Der var et massivt ønske fra de tilstedeværende plejefamilier om, at det bliver frivilligt, om man 
som nuværende plejefamilie, overgår til gennemsnitsmodellen.
Gennemsnitsmodellen gælder ved nye anbringelser – også i plejefamilier, der allerede har børn fra 
Svendborg kommune i pleje.
Konkret ønske om, at man kan vælge at forblive på eksisterende aflønning, såfremt familien ikke er 
tilfreds med det niveau, barnet indplaceres på.
Den udtalelse alle plejefamilier skal lave i forbindelse med vurdering af nyt niveau, bør være 
undtaget aktindsigt, således at familierne frit kan beskrive barnets vanskeligheder for at blive 
indplaceret på rette niveau.
Ingen skal gå ned i vederlag ved overgang til gennemsnitsmodel.
Hvis plejefamilier nedsættes i honorering, kan de være nødt til at tage et job udenfor hjemmet og 
det kan gå ud over barnet.

Diverse
Evaluering af modellen et år efter implementering.
Svendborg bør gå forrest og indføre 3 måneders opsigelse for plejefamilier.
Svendborg Kommune bør aflønne på et højt niveau, så Familieafdelingen får nemt ved at tiltrække 
og fastholde plejefamilier.

Ønsker i øvrigt.
Udbetaling af feriepenge
Ferietilskud udbetales i januar uanset om der er udgift til ferie.
Større mulighed for at søge kurser individuelt.
Vil gerne deltage i sparringsgruppe omkring håndbogen.
Ser frem til håndbogen.
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