Randers den 27. februar 2017
Bilag vedrørende Radikale Venstres forslag omkring honorering på
plejebørns området:
Radikale Venstre stiller på byrådsmødet den 6. marts forslag om, at den fulde Aarhus
model indføres ved honorering af plejefamilier på plejebørns området.
Nærværende bilag skal tilføjes sagen – her anskueliggøres tiltag Randers Kommune
skal gøre for at den fulde model implementeres, fremfor som nu hvor det er en
amputeret Aarhus model Randers følger.
Byrådet indstiller og beslutter:
 At Randers kommune arbejder for indførelse af Aarhus modellens intentioner,
også omkring at den skal være omkostningsneutral (i forhold til det reelle
forbrug på området i 2016!) og hvor vederlag er fastsat ud fra kun faglige
kriterier
 At der ligesom i Aarhus gives valgfrihed om de nuværende plejefamilier (pr.
medio 2015) vil honoreres efter den gamle model eller den nye model/fulde
Aarhus model
 At nye plejefamilier (pr. medio 2015!) honoreres efter den nye fulde Aarhus
model
 At der i alle sager, inden plejefamiliers honorering fastlægges, tilvejebringes
de aktuelle opdaterede skriftlige handleplaner, rapporter, undersøgelser mm, så
honorering fastlægges med dette opdaterede grundlag – sådan foregår det ikke
i dag. Plejefamilier skal have ret til at se det skriftlige materiale lovgivningen
giver mulighed for
At der inden vederlagsniveau afgøres, laves en aktuel social faglig vurdering
for det enkelte barn som udleveres til plejefamilien i skriftlig form – det bliver
de ikke i dag!
 At fastsættelse af honorering sker ved en tæt dialog mellem kommune og den
enkelte plejefamilie
 At plejefamilier i Randers Kommune rent honoreringsmæssigt gives samme
ydelser for samme opgaver som ses i Aarhus
 Sociale tilsyn og Task force inddrages i den videre implementering af
honoreringsmodellen for at kvalificere proces og vederlags niveau

Ovenstående punkter skal bidrage til at familieafdelingen endelig gives
ordentlige arbejds- og ressourcemæssige betingelser til at kunne leve op til

gældende lovgivning på anbringelsesområdet … det fortjener både
familieafdelingens medarbejdere, men især plejebørnene.
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