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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Brigitte Klintskov Jerkel (KF) har d. 21. august 2020 stillet 

følgende spørgsmål nr. S 1662 til social- og indenrigsministeren, som hermed besva-

res. 

Spørgsmål nr. S 1662: 

”Mener ministeren, at nok kommuner har oplevet, at det er blevet lettere at rekruttere 

og fastholde plejefamilier, efter at formanden fra KL i april 2019 udtalte »Derfor håber 

jeg, at gennemsnitsmodellen også kan medvirke til at fastholde gamle og rekruttere 

nye, kompetente familier, så vi kan skabe gode og trygge rammer for de mange børn, 

der har brug for en familie«?” 

Svar: 

Plejefamilierne løfter en enormt vigtig opgave, både for alle de udsatte børn og unge, 

der har brug for en plejefamilie, men også for resten at samfundet, ved at åbne deres 

hjem og være der med støtte og omsorg for de børn og unge, der har brug for det. Der-

for er jeg også meget opsat på, at der bliver sat nogle rammer, som på den ene side 

fastholder de gamle garvede plejefamilier, men på den anden side også danner gro-

bund for at rekruttere nye kompetente plejefamilier.  

Det er rigtig godt, at også KL deler denne opfattelse og har et stort fokus på at forbedre 

plejefamilieområdet, da netop honorering af plejefamilierne ikke er noget, som vi re-

gulerer i lovgivningen, men derimod er noget, som forhandles og fastsættes på kom-

munalt plan. 

Men udover selve honoreringen af plejefamilierne, som kommunerne administrerer, 

mener jeg, at der er brug for et kvalitetsløft af hele anbringelsesområdet, og deri ind-

går plejefamiliernes vilkår naturligvis også. En bedre kvalitet i anbringelserne er afgø-

rende for, at vi kan sikre vores udsatte børn og unge en stabil opvækst med omsorgs-

fulde voksenrelationer, og hvor ingen udsatte børn eller unge bliver tabt af systemet. 

Derfor vil regeringen i det kommende udspil Børnene Først fremlægge forslag til, 

hvordan vi løfter anbringelsesområdet, så vi sikrer, at udsatte børn og unge får en tryg, 

stabil og sammenhængende anbringelse i alle typer af anbringelser, herunder også i 

plejefamilierne. 
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