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Folketingets Social- og indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 21. august 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. 669 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Brigitte Klintskov Jerkel (KF). 

Spørgsmål nr. 669: 

”Hvor mange kommuner er overgået til at bruge den såkaldte gennemsnitsmodel for 

aflønning af plejefamilier, efter at KL lavede en generel anbefaling om en ny honore-

ringsmodel i april 2019?” 

Svar: 

Plejefamilierne spiller en afgørende rolle for vores udsatte børn og unge, når de åbner 

deres hjem og giver børnene en stabil opvækst med omsorgsfulde voksenrelationer. 

Derfor er det også helt afgørende, at plejefamilierne har gode vilkår for at løfte opga-

ven, så vi både kan fastholde de erfarne og garvede plejefamilier og samtidigt få re-

krutteret nye engagerede plejefamilier.  

Kommunerne har derfor en vigtig opgave i at sikre stabilitet for børnene og ro om ple-

jeforholdet. I den opgave ligger også at sikre, at plejefamilier udelukkende behøver 

koncentrere sig om deres plejebørns trivsel og udvikling. Dette kan gennemsnitsmo-

dellen bidrage til, ved at den reducerer antallet af forhandlinger mellem plejefamilie og 

kommune.  

Social- og Indenrigsministeriet opgør ikke, hvilke honoreringsmodeller kommunerne 

bruger, og der findes mig bekendt ikke en national opgørelse over, hvor mange kom-

muner der anvender gennemsnitsmodellen. Men med KL’s klare anbefaling af gen-

nemsnitsmodellen og dens fordele, har jeg også en klar forventning om, at kommu-

nerne benytter denne model for aflønning. 

Det er meget vigtigt for regeringen, at vi sikrer, at de børn og unge, der anbringes uden 

for hjemmet, får den rette anbringelse af høj kvalitet. Vi har brug for, at hele anbrin-

gelsesområdet får et kvalitetsløft, da det er afgørende for, at vores udsatte børn og 

unge får den bedst mulige fremtid. Derfor vil vi i det kommende udspil Børnene Først 

naturligvis også se på, hvordan vi forbedrer plejefamilieområdet.  
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