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Vederlagsfastsættelse i forbindelse med anbringelsen



Ved anbringelsens start fastsættes vederlaget ud fra en vurdering af barnet/den unges støttebehov og
omfang af plejeopgaven på baggrund af relevante sagsakter.



Efter et år foretages en revurdering af vederlagets niveau, jf. procedurer for forhandling af vederlag.



Ca. seks måneder før barnet/den unge indtræder i en ny periode, startes genforhandlingsproces.



De generelle retningslinjer for genforhandling kan afviges i særlige tilfælde, fx ved efterskoleophold eller
pludselige, voldsomme ændringer i barnets/den unges behov.



De efterværn, vi overtager fra andre kommuner, bliver på de vederlag, de har i de første seks måneder
efter overtagelsen, men informeres om, at omfanget af plejeopgaven revurderes efter seks måneder, og
på det tidspunkt fastlægges det fremtidige vederlag.



Døgnplejefamiliens samlede kapacitet (antallet af plejeopgaver/omfang samt kompetencer) og
arbejdsopgaver indgår i fastsættelsen af vederlag.



Der gælder særlige kontraktvilkår for specialiserede plejefamilier.



Såfremt den unge ved det 18. år skal overgå til § 76 a i lov om social service, gælder der særlige
kontraktvilkår.

Genforhandling af vederlag



Tidspunktet for genforhandling fastsættes efter barnets alder i følgende perioder:

Skoleopstart






12 ÅR

15 ÅR

18 ÅR

Skoleopstart: Der forhandles vederlag ved skoleopstart, da barnet indtræder en ny hverdag, hvilket kan
ændre plejeopgavens omfang.
12 år: Barnet indtræder i puberteten.
15 år: Der skal drøftes ny handleplan i forhold til barnets selvstændiggørelse samt ske drøftelse af evt.
efterværn.
18 år: Beslutning om efterværn.

Procedure for forhandling og genforhandling af vederlag


Familieplejekonsulenten afholder et møde i plejefamilien i forbindelse med tilsyn, som omhandler
plejeopgavens omfang og barnet/den unges støttebehov med udgangspunkt i handleplanen.



Ballerup Kommune indleder ”vederlagsforhandling” på baggrund af det afholdte møde og i dialog med
plejefamilien.
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Kriterier for vurdering og fastsættelse af vederlag
Niveau 1
(3 vederlag)
Barnets/den
unges
alder:
0-23 år

Barnets/den unges støttebehov på dette
niveau:

Plejeopgaven på dette niveau kræver:
Plejefamiliens kompetencer/ressourcer vurderes med
i vederlagsfastsættelsen



Barnet har behov for ekstra støtte,
stimulering og omsorg.



Plejefamilien skal være opmærksom på
barnets reaktioner/signaler.



Barnet har en eller få belastningsfaktorer
såsom:



Plejefamilien skal indgå i samarbejde
med daginstitution, skole, fritidsordning
og dagtilbud, der kræver møder og
opfølgning.



Plejefamilien skal kunne rumme barnets
udfordringer og yde støtte herom.



Plejefamilien skal kunne rumme et
forældresamarbejde, der kræver
forståelse og indsigt.



Ikke alderssvarende udvikling



Søvnproblemer/mareridt



Manglende tillid til voksne



Vådligger el. lignende urenlighed



Reaktion på anbringelse/adskillelse fra
forældre





Ikke alderssvarende motorisk
udvikling

Plejefamilien skal være indstillet på at
kunne afrapportere skriftligt.





Behov for let støtte i sociale
sammenhænge

Plejefamilien kan have fuldtidsarbejde
ved siden af plejeopgaven.





Støtte til selvstændig tilværelse ved
overgang fra efterværn.

Det er muligt at opretholde familiens
dagligdag både socialt og
erhvervsmæssigt.

Handleplan og udvikling




Opnåede mål og udvikling
Hvordan arbejder plejefamilien med opgaven og indgår i dette samarbejde?
Hvad er nået/opnået med barnet indtil nu?
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Kriterier for vurdering og fastsættelse af vederlag
Niveau 2
(4-6 vederlag)
Barnets/den
unges alder:
0-23 år

Barnets/den unges støttebehov på dette
niveau:




Barnet har behov for ekstra støtte,
stimulering og omsorg. Her antages
det, at der med den rette indsats kan
ske en bedring for barnet.

Plejeopgaven på dette niveau kræver:
Plejefamiliens kompetencer/ressourcer vurderes med
i vederlagsfastsættelsen

Indsats i forhold til omsorg,
stimulering og støtte.

Barnet har en eller få almindelige
belastningsfaktorer, der kan kræve en
målrettet omsorgsmæssig og
pædagogisk indsats, såsom:


Ikke alderssvarende udvikling,
motorisk/psykisk



Søvnproblemer



Usikkerhed/utryghed i sociale
sammenhænge



Manglende tillid til voksne



Vådligger el. lignende urenlighed



Behov for særlig støtte og
stimulation



Reaktion på
anbringelse/adskillelse fra
forældre



Få faglige/sociale
problemstillinger i skolen



Usikkert selvværd



Lettere præpubertetsudfordringer



Manglende sociale kompetencer



Behov for let støtte i sociale
sammenhænge



Støtte den unge til ADL.



Plejefamilien skal være
opmærksom på barnets reaktioner
og signaler.



Plejefamilien skal indgå i
samarbejde med daginstitution,
skole, fritidsordning og dagtilbud,
der kræver møder og opfølgning.



Plejefamilien skal støtte plejebarnet
i at have et aktivt, alderssvarende
fritidsliv.



Plejefamilien skal understøtte den
unges selvstændighedsudvikling.



Plejefamilien skal kunne rumme et
forældresamarbejde, der kræver
indsigt og forståelse.



Plejefamilien er indstillet på at
kunne afrapportere skriftligt.



Plejefamilien kan have
fuldtidsarbejde ved siden af
plejeopgaven.



Det er muligt at opretholde
familiens dagligdag både socialt og
erhvervsmæssigt.



Plejefamilien forventes at kunne
støtte barnet før og efter samvær.

Handleplan og udvikling




Opnåede mål og udvikling
Hvordan arbejder plejefamilien med opgaven og indgår i dette samarbejde?
Hvad er nået/opnået med barnet indtil nu?
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Kriterier for vurdering og fastsættelse af vederlag
Niveau 3
(7-8 vederlag)
Barnets/den
unges alder
0-18 år

Barnets/den unges støttebehov på dette
niveau:




Plejeopgaven på dette niveau kræver:
Plejefamiliens kompetencer/ressourcer vurderes med
i vederlagsfastsættelsen

Barnet har behov for ekstra støtte,
stimulering og omsorg. Over tid kan det
antages, at barnet/den unge får behov for
yderligere støtte.
Barnet/den unge har belastningsfaktorer,
der kræver en målrettet pædagogisk
indsats, såsom:



Særlig indsats i forhold til omsorg,
stimulering og støtte.



Samarbejde omkring en
socialpædagogisk indsats.



Plejefamilien skal kunne indgå i
samarbejde med daginstitution,
skole og fritidsordning, der kræver
ekstra møder og en opfølgning,
samt hospital eller
behandlingsenheder.



Plejefamilien skal kunne rumme et
vanskeligt forældresamarbejde, der
kræver forståelse og viden.



Omsorgssvigt



Tilknytningsproblematikker



Svære søvnproblemer



Ængstelighed i sociale sammenhænge



Manglende impulskontrol/ureguleret
adfærd



Plejefamilien skal være indstillet på
at kunne afrapportere skriftligt.



Spiseforstyrrelser





Følgevirkning af mors misbrug



Lettere fysisk/psykisk handicap

Plejefamilien kan ikke forvente, at
begge plejeforældre kan have
fuldtidsarbejde ved siden af
plejeopgaven.



Plejebehov ved fysisk handicap og få
enkle hjælpemidler





Manglende sociale kompetencer

Plejeopgaven kræver fleksibilitet,
og at familiens hverdag kan
omlægges, så det tilgodeser
barnets behov, både socialt og
følelsesmæssigt.



Behov for psykologisk indsats





Flere faglige/sociale problemstillinger i
skole/dagtilbud

Plejefamilien skal støtte barnet/den
unge i at have et aktivt fritidsliv
med udgangspunkt i det aktuelle
udviklingsniveau.



Manglende selvværd





Angstsymptomer

Plejefamilien skal arbejde målrettet
med den unges
selvstændighedsudvikling.



Div. psykosomatiske symptomer





Overgrebsproblematikker

Plejefamilien forventes at kunne
støtte barnet før og efter samvær.



Tungere udfordringer i relation til
præpubertet/pubertet



Behov for støtte i sociale
sammenhænge



Spædbarn; det forventes, at plejemor
kan gå hjemme med barnet på barsel.

Handleplan og udvikling




Opnåede mål og udvikling
Hvordan arbejder plejefamilien med opgaven og indgår i dette samarbejde?
Hvad er nået/opnået med barnet indtil nu?
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Kriterier for vurdering og fastsættelse af vederlag
Niveau 4
(9-10 vederlag)
Barnets/den
unges alder
0-18 år

Barnets/den unges støttebehov på dette
niveau:


Massivt behov for støtte/omsorg og
stimulation.



Behov for målrettet socialpædagogisk eller
behandlingsmæssig indsats.



Barnet/den unge har flere alvorlige
belastningsfaktorer såsom:

Plejeopgaven på dette niveau kræver:
Plejefamiliens kompetencer/ressourcer vurderes med
i vederlagsfastsættelsen


Plejefamilien har socialpædagogisk
uddannelse, indsigt i eller erfaring
med målgrupperne.



Plejeforældrenes samlede
beskæftigelse ud over
plejeopgaven må højst udgøre én
fuldtidsstilling.



Plejefamilien kan arbejde ud fra en
individuelt tilrettelagt
behandlingsplan og kan deltage i
udvidet samarbejde med andre
professionelle.



Plejefamilien er indstillet på et
krævende forældresamarbejde,
hvilket gør det nødvendigt med en
særlig viden, indsats og forståelse.



Spiseforstyrrelser



Følgevirkninger af mors misbrug



Følgevirkninger af omsorgssvigt



Tilknytningsforstyrrelser



Overgrebsproblematikker



Svært ureguleret adfærd, fx ved søvn,
spisning og/eller i sociale
sammenhænge



Plejefamilien er indstillet på at
kunne afrapportere skriftligt.



Selvskadende adfærd





Manglende sociale kompetencer

Plejeopgaven griber omfattende ind
i plejefamiliens dagligdag.





Behov for psykiatrisk og/eller
psykologisk behandling

Plejefamilien forventes at kunne
støtte barnet før og efter samvær.



Indgår kun sporadisk og med støtte i
skole og dagtilbud



Tidligere anbringelsesforløb



Fysisk/psykisk handicap med særligt
plejebehov eller med uhensigtsmæssig
adfærd og/eller stort aktivitetsniveau



Behov for hjælpemidler



Fysisk/psykisk handicap med behov
for meget opsyn.

Handleplan og udvikling




Opnåede mål og udvikling
Hvordan arbejder plejefamilien med opgaven og indgår i dette samarbejde?
Hvad er nået/opnået med barnet indtil nu?
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