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Folketingets Social- og Ældreudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 8. februar 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 319 (alm. del) til social- og ældreministeren, som hermed 

besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL). 

Spørgsmål nr. 319: 

Vil ministeren redegøre for, hvornår en kommune kan afbryde en anbringelse, 

herunder redegøre for om en konflikt mellem kommune og plejefamilie omkring 

løn, ferier eller anden praktik i sig selv kan begrunde et anbringelsesskift, 

selvom anbringelsen i øvrigt er velfungerende med stor tilknytning mellem barn 

og plejefamilie? 

 

Svar: 

Jeg forstår spørgsmålet sådan, at der med ”afbryde en anbringelse” spørges til 
situationer, hvor en kommune ønsker at foretage en ændring i 

anbringelsessted for barnet, og således ikke situationer hvor et anbragt barn 

skal hjemgives.  

 

I forhold til plejefamiliers vilkår kan jeg oplyse, at vederlag og vilkår for 

plejefamilier er et aftalespørgsmål mellem kommunerne og plejefamilierne, og 

begge parter skal således være enige om forholdene. Fastsættelsen af 

vederlag og opsigelsesvarsler for plejefamilier reguleres således ikke i 

serviceloven, ligesom området ikke er overenskomstreguleret.  

 

Jeg er opmærksom på, at der desværre er eksempler på tilfælde, hvor der 

opstår uenigheder mellem en plejefamilie og kommunen om ansættelses- og 

lønvilkår. I den forbindelse skal jeg understrege, at barnets tarv altid skal være 

det bærende hensyn for kommunen, og derfor bør kommunerne strække sig 

langt for at sikre et godt samarbejde med plejefamilierne. Det må aldrig være 

sådan, at et anbragt barn bliver ramt af en uenighed om vederlag mellem 

barnets plejefamilie og kommunen. 

 

Regeringen har som led i Børnene Først foreslået en ret til second opinion ved 

skift og en reform af plejefamilieområdet, der skal sikre plejeforældrene bedre 

vilkår for den vigtige opgave, de løfter for udsatte børn og unge. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 
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