Ringe, 15. maj 2018

Ny vederlagsmodel for plejefamilier
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny vederlagsmodel, der skal skabe øget økonomisk
stabilitet for kommunens plejefamilier.
Det seneste år har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både Faaborg-Midtfyn Kommune og
plejeforældre arbejdet på en ny vederlagsmodel for kommunens cirka 170 plejefamilier.
Arbejdsgruppens anbefalinger udmøntede sig i et forslag til en ny vederlagsmodel, som var i
offentlig høring fra 13. marts til 3. april 2018. På kommunalbestyrelsesmødet 14. maj har
politikerne vedtaget forslaget.
Fokus på stabilitet og incitamenter
Målet med den nye vederlagsmodel er at skabe langsigtet økonomisk stabilitet for plejefamilierne
og samtidig sikre de rette incitamenter. For eksempel vil fremgang i et plejebarns trivsel ikke
længere medføre, at plejeforældrenes vederlag falder.
Eksisterende plejefamilier kan vælge, om de vil fortsætte med den nuværende vederlagsmodel,
eller om de vil overgå til den nye. Nye plejefamilier vil efter 1. januar 2019 blive tilbudt vederlag
efter den nye model.
Fakta
•

Den nye vederlagsmodel består af fire niveauer og har navnet Faaborg-Midtfyn Kommunes
gennemsnitsmodel.

•

Plejefamilier i Faaborg-Midtfyn får i dag i gennemsnit et årligt vederlag på 453.949 kroner.

•

Arbejdsgruppen, der har bidraget til at forme forslaget til den nye vederlagsmodel, består af
tre fuldtidsplejefamilier i Faaborg-Midtfyn Kommune og fagprofessionelle fra Center for
Opvækst og Læring.

•

Forslaget har været i høring fra 13. marts – 3. april 2018. Der blev modtaget 13 høringssvar
fra plejefamilier og ét høringssvar fra en faglig organisation.

•

Den nye model træder den i kraft 1. januar 2019. Det er den enkelte plejefamilie, der
bestemmer, om de vil følge den nye eller den nuværende vederlagsmodel. Til information
for plejefamilierne udarbejder Opvækst og Læring et vejledningsdokument, der beskriver
den nye model i detaljer.
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