
Referat fra Familieplejernes Dag den 3. september 2018. 

Lisbeth bød velkommen og orienterede, i stedet for Verne Pedersen, om de møder der havde 

været med KL om indgåelse af overenskomst på familieplejeområdet. 

På grund af at overenskomstforhandlingerne i foråret havde trukket ud, er man først sent 

kommet i gang med at holde møder og der er ikke så meget nyt endnu. Der er dog oplevelsen 

af en bedre forståelse af området. Når der er mere nyt på området, vil Verne Pedersen komme 

til kreds Storstrøm til et medlemsarrangement om emnet. 

Årsmødet: 

 Dirigent:  

Lisbeth blev valgt 

 

 Referent:  

Tina blev valgt 

 

 Formandens beretning: 

Leif fortalte, at der er kommet gang i en familiepleje netværksgruppe i Næstved. I 

Næstved kommune har man lavet en aftale på familieplejeområdet. Der er nogle gange 

problemer med at den bliver overholdt. Netværksgruppen fra Vordingborg har haft 

noget svingende fremmøde og har oftest møder sammen med gruppen fra 

Guldborgsund. I Guldborgsund kommune har de også lavet deres egen model for 

vederlag. 

I Lolland kommune har det fyldt en del, at der opleves et stort ønske fra kommunen 

om, at en del plejebørn skal adopteres uden samtykke. Dette opleves som ubehageligt, 

hvis det sker på baggrund af økonomi og ikke med barnets tarv som udgangspunkt. SL 

har haft inviteret sig selv til møde med Lolland kommune om emnet og vil følge 

udviklingen. Blandt andet om sagerne bliver afvist i ankestyrelsen. 

Flere kommuners pressede økonomi fylder meget, da familieplejerne på forskellige 

måder bliver berørt af det på deres vilkår. Dette er også medvirkende til, at der er 

begyndende rekrutteringsproblemer. De forskellige cafegrupper har haft noget 

svingende tilslutning. Det er ærgerligt, da vi her kan rejse mange forskellige 

problemstillinger og give hinanden sparring. Det anbefales også, at man går i dialog 

med relevante politikere om de problemstillinger, som opleves på området, mange 

kender ikke til området.  

Efter beretningen var der stor debat, især om oplevelserne i sager om tvangsadoption. 

 

 Fremtidigt arbejde: 

Opfordring til at holde liv i cafemøderne. 

Gå i dialog med politikere og forvaltninger om familieplejernes vilkår. 

Være med til at rekruttere velkvalificerede plejefamilier. 

Arbejde for overenskomst / aftale på familieplejeområdet på centralt plan. 


