Familie- og Socialudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af Nyt koncept for det specialiserede familieplejeteam
2016-036439
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie-og Socialudvalget godkender
at Det Specialiserede Familieplejeteam nedlægges og erstattes med muligheden for et fleksibelt ”Task Force” i
plejefamilier.
at Det Specialiserede Familieplejeteam i forbindelse med overflytningen til Socialafdelingen er ændret fra at
have været takstfinansieret til at være forlods finansieret som den ordinære
Familiepleje, hvorfor der nu kan skabes en dynamisk udnyttelse af ressourcerne og denne organisering
kan imødekomme indførslen af Indsatstrappen jf. Udviklingsstrategien for børn, unge og
familier.
at Nuværende Plejefamiliers kontrakter gennemgås i forbindelse med nedlæggelsen af Det Specialiserede
Familieplejeteam og implementeringen af ”Task Force”. Der er alene tale om de
plejefamilier, der har været tilknyttet Det Specialiserede Familieplejeteam. Kontrakterne gennemgås snarest
muligt i 2017 med henblik på eventuel genforhandling og ikke som anbefalet i
affrapporteringen efter en særlig 4 årig overgangsordning. Gennemgang og evt. genforhandling vil ske ud
fra en konkret vurdering af alle kontrakter.
at Task Force modellen er fuldt indfaset i august måned 2017.
at Der vil blive udarbejdet procesplan for implementering af det nye koncept og hvorledes plejefamilierne vil
blive orienteret og inddraget. Ligeledes vil der blive udsendt informationsbrev herom til
Familiegruppen og andre samarbejdspartnere og instruks og kompetenceplanen skal tilrettes.
at Der udarbejdes en plan for evaluering af det nye koncept.
Beslutning:
Godkendt.
Hanne Manata omdelte høringssvar fra Visitationen og Familieplejen.
Notatet er vedhæftet referatet.
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Sagsbeskrivelse
Baggrund
Det specialiserede Familieplejeteam blev etableret for at understøtte plejefamilier, hvor det var muligt og
fagligt forsvarligt at anbringe meget behandlingskrævende børn og unge i plejefamilier. Plejefamilierne er
blevet tilbudt særlig faglig støtte og supervision i forløbet. Plejefamilierne er blevet ansat på en fastlåst kontrakt anbringelsen ud, hvor aflastning og vagttelefon har været en fast del af konceptet.
I budget 2016 blev det besluttet, at der skulle ske en reduktion i udgifterne til Det Specialiserede Familieplejeteam på kr. 1 mio. i 2016 og frem. Reduktionen skulle gennemføres via reduktion af pladser og medarbejdere, nedlægning af vagttelefon m.v. Besparelsen er effektueret for 2016.Ud over besparelsen overgik Det
specialiserede Familieplejeteam til Visitationen og Familieplejen, således der kunne skabes en tæt og fagligt
sammenhængende organisering af den ordinære familiepleje og Det specialiserede Familieplejeteam. Det
blev samtidig besluttet at se på selve konceptet, ikke mindst i relation til den udviklingsstrategi, der var under
udarbejdelse, hvor indsatstrappen var og er et væsentligt element.
Efter Tilsynsreformens indførsel i 2014 bliver plejefamilier godkendt til enten Kommunal plejefamilie, plejefamilie til høj, middel eller lav belastning. En Kommunal plejefamilie kan benyttes til meget behandlingskrævende børn og unge, og med indførelse af indsatstrappen og med fokus på at matche barnet eller den unge
til den rigtige plejefamilie, er der brug for en mere dynamisk tilgang til støtten og supervisionen i alle vores
plejefamilier.
Desuden er der fokus på anbringelser i netværksfamilier, som forskningsmæssigt har vist sig at have større
effekt for udviklingen hos anbragte børn og unge.
På baggrund af ovenstående blev det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, der havde til opgave at udarbejde en plan for, hvordan der kunne udarbejdes et nyt fremtidssikret koncept for Det Specialiserede Familieplejeteam.
Kommissoriet for denne arbejdsgruppe blev godkendt på familiegruppeledermøde den 09.02.2016 og afrapportering og indstilling blev behandlet på familiegruppeledermøde den 22.11.2016.
Plejefamilierne er informeret af Socialchef og lederne af Visitationen og Familieplejen på møde den 01.12.16
om at forslaget fremsendes. Indstillingen sendes ikke til høring ved plejefamilierne da de ikke er høringsberettigede, men får som aftalt fremsendt forlaget til orientering.
Proces
Arbejdsgruppen har været bemandet af ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Visitationen og Familieplejen og Familiegrupperne, samt repræsentanter for projektplejefamilierne der er tilknyttet det Specialiserede Familieplejeteam. Der har været afholdt 6 arbejdsgruppemøder. Arbejdsgruppen har skabt et overblik
over det tidligere koncept for projektplejefamilierne og hvordan det hidtidigt har været anvendt. Ud fra denne
kortlægning har der været en drøftelse af et fremtidigt koncept. Der har været fokus på organisering, målgruppe, match, beskrivelse af serviceniveau, aflastningsmodel, vagtordning, kontrakt, supervision og økonomi. Repræsentanterne for plejefamilierne der er har deltaget i arbejdsgruppen, bakker ikke op om arbejdsgruppens afrapportering og anbefalinger. De øvrige medlemmer af arbejdsgruppen står bag afrapporteringen.
Forslaget er sendt i høring i Familieplejen og Den Centrale visitations PMU til høring.
Høringssvar foreligger til den politiske behandling.
Arbejdsgruppens fulde afrapportering ses i indstillingens bilag. Nedenstående udgør de anbefalinger Socialafdelingen indstiller til beslutning på baggrund af arbejdsgruppens afrapportering.
Organisering
”Det specialiserede Familieplejeteam” nedlægges, som selvstændigt team, og konsulenterne overgår til den
ordinære Familiepleje. Det erstattes med muligheden for ”Task Force i plejefamilier”. Projekt ”Task Force” er
organiseret under Visitationen og Familieplejen. Denne tætte og sammenhængende organisering imødekommer indførslen af Indsatstrappen jf. Udviklingsstrategien for børn, unge og familier og opnåelse af et
større fagligt fællesskab.
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Visitation/henvisning
Visiteringen af børnene og de unge til Projekt ”Task Force” skal ske gennem Visitationen og Familieplejen,
hvis der er tale om en nyanbringelse, hvor der skal ydes en særlig indsats. Det kan fx være børn, som anbringes i en kommunal plejefamilie fremfor på institution. Matchgruppen, som er et særligt team i Visitationen/Familieplejen, vil i samarbejde med en Familieplejekonsulent finde egnet plejefamilie.
Plejefamilier fra den ordinære Familiepleje kan overføres til Projekt ”Task Force”, hvis behovet vurderes at
være til stede. Dette kan forhindre sammenbrud, etablere udvikling for barnet, samt eventuelt en analyse af
anbringelsen. Familieplejekonsulenterne oplever flere henvendelser fra myndighedsrådgiver i forhold til en
særlig og udvidet indsats i plejefamilier i afgrænsede perioder.
Målgruppe
”Den forstærkede indsats” kan tilbydes alle plejebørn og plejefamilier anbragt af Aalborg Kommune, hvor der
kræves særlig støtte til en udfordrende opgave omkring barnets vanskeligheder, et vanskeligt forældresamarbejde – eller et kompetenceløft til plejeforældrene. Indsatsen og tidperspektivet vil konkret blive aftalt.
Den forstærkede indsats er ikke påtænkt til aflastningssager.
Økonomi
Det specialiserede familieplejeteam har tidligere været takstfinansieret, og derfor tildelt fast normering på 22
plejebørn. I forbindelse med overflytningen til Socialafdelingen af ”Det specialiserede Familieplejeteam” er
finansieringen ændret til forlods finansiering (præcist som den ordinære Familiepleje). Projektet er ikke længere afhængig af budgetindtægter – og derved normpladser. Derfor kan der nu skabes en dynamisk udnyttelse af ressourcer i Projekt ”Task Force”, hvor der kan ydes en forstærket indsats i plejefamilier, hvor det
findes udviklende og nødvendigt. Indsatsen kan justeres til det præcise behov for plejefamilien, forældrene
eller barnet. Teamlederen i Visitationen og Familieplejen er opmærksom på serviceniveau og ressourcefordeling i plejefamilierne, derved bliver støtten fordelt, hvor der er behov, og der åbnes op for en mere dynamisk og fleksibel indsats til plejefamilierne. Omlægningen vil være udgiftsneutral for så vidt angår plejefamiliekonsulentdelen. Familieplejekonsulenterne fra Det Specialiserede Familieplejeteam overgår til den almindelige bemanding i familieplejen og det kan være alle familieplejekonsulenter, der kan anvendes til en forstærket indsats inden for nuværende ramme.
Det er juridisk afklaret, at der intet er til hinder for at gennemgå og genforhandle de nuværende plejefamiliers
kontrakt, det vil sige de plejefamilier der har været tilknyttet det Specialiserede Familieplejeteam. Der er tale
om kontrakter omhandlende i alt 21 børn.
Formålet er at sikre at honorering umiddelbart følger vejledningen på området, men at den forstærkede indsats kan sikre en mere dynamisk model, der påtænkes at kunne værne mod sammenbrud i anbringelsen og
dermed dyrere institutionsanbringelser.
Implementering
Det foreslås, efter endelig politisk godkendelse, at alle kontrakter gennemgås for de nuværende 21 børn, der
er tilknyttet ”Det specialiserede Familieplejeteam”, 4 af disse kontrakter er udarbejdet ud fra helt specifikke
og individuelle vurderinger. Dvs. der er 17 kontrakter, som er udarbejdet efter tidligere koncept. I disse kontrakter vil der ske en kontraktmæssig vurdering i 2017. Der vil allerede primo 2017 ske en vurdering af om
sagen fortsat skal understøttes med en forstærket indsats eller kan betragtes som ordinære Familieplejeanbringelser.
En umiddelbar vurdering af indsatserne i sagerne viser at, der i 10 af de nuværende sager ikke er brug for
en forstærket indsats, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at vederlaget mindskes, da det afspejler barnets belastningsindikatorer og de kan være høje, trods det, at behovet for den forstærkede indsats mindskes.
Der vil blive udarbejdet procesplan for implementering af det nye koncept og hvorledes plejefamilierne vil
blive orienteret og inddraget. Ligeledes vil der blive udsendt informationsbrev herom til Familiegruppen og
andre samarbejdspartnere og instruks og kompetenceplanen skal tilrettes.
Socialafdelingen vil udarbejde model for evaluering af ”den forstærkede indsats” som vil blive præsenteret
for udvalget. Evalueringen at tiltaget vil forventeligt ske udgangen af 2018.
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Konsekvens for plejefamilierne
Det er ud fra gennemgangen af kontrakterne ikke givet, at plejefamilierne vil modtage færre vederlag, det
afhænger af den individuelle kontraktslige vurdering. Eftersom de plejeforældre der deltog i arbejdsgruppen,
ikke bakker op om et nyt koncept, kan en risiko ved implementeringen af det nye koncept være at nogle plejefamilier vælger at opsige deres kontrakt.

Tidsplan
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Bilag:
17.01.2017 Høringssvar i PMU ifbm nedlæggelse af DSFT.docx
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