Flere har i presse mm. italesat at Randers Kommunes model på plejebørns
området er den samme som i Aarhus. Nærværende bilag og bilag 2 eftersendes for
at synliggøre forskellen på Randers modellen og den anvendte model i Aarhus.
Forskellen på Randers og Aarhus modellerne er ambitionsniveauet omkring at skabe
den gode anbringelse.
I Aarhus var målet at skabe en ny honoreringsmodel der understøtter den gode
anbringelse, hvor barnets behov er i centrum. Modellen er omkostnings neutral.
I Randers er målet at finde besparelser på 6-7 millioner kroner. Den gode
anbringelse er ikke et fokus i Randers.
I Aarhus laves nødvendige socialfaglige undersøgelser, handleplaner mm; altså
udgangspunktet er en individuel konkret vurdering af det enkelte barn. Vederlag
gives med udgangspunkt i det enkelte barns aktuelle behov.
I Randers sidder familieafdelingens ledelse og vurderer hvilket vederlag den enkelte
plejefamilie skal have ved anvendelse af ofte forældede data - altså uden at det
enkelte barn undersøges individuelt og konkret… vederlagene i Randers gives ved en
skrivebordsafgørelse. Her er udgangspunktet at der skal spares 6-7 millioner kroner
– jf. politisk beslutning taget af Venstre og Dansk Folkeparti og italesat af
borgmesteren på et lukket møde.
Altså i Randers arbejdes der med en amputeret Aarhus model. Strukturerne på
Aarhus og Randers modellerne kan for en udenforstående ligne hinanden, men der
er væsentlige forskelle i implementeringen af to på papiret rimelig ens modeller.
I Århus handler det primært om at skabe og støtte den gode anbringelse, i Randers
er udgangspunktet at der skal spares penge.
Aarhus modellens intention er at give de sårbare børn den gode anbringelse, så
børnene får en opvækst og udvikling, der gør de på sigt får en selvstændig
voksentilværelse hvor de bliver skatteborgere.
Ved anvendelse af Randers modellen tabes forholdsvis flere sårbare børn, og på sigt
får Randers derved forholdsvis færre skatteborgere og flere udgifter til
overførselsindkomster mm i børnenes voksenliv; forholdsvis færre sårbare børn får
en selvstændig voksentilværelse.

Se det andet vedhæftede bilag 2, der vedlægges Radikale Venstres sag, hvor
det der gives nødvendige tiltag der skal gøres for at Randers modellen er i
overensstemmelse med den der benyttes i Aarhus Kommune. Altså Randers
kommune får den fulde Aarhus model på området.
I bilag 2 læses den detaljerede indstilling til dagsordenspunktet, som der også
skal tages beslutning om.
Radikale Venstre
Randers Kommune

