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Spørgsmål 1: Har I gjort jer nogle tanker ift. mål for de anbragte børn?
Svar 1: Initiativet er målrettet plejeforældre, der via forskellige former for støtte fra højt
kvalificerede medarbejdere på døgninstitutioner/opholdssteder i højere grad skal
kunne imødekomme de behov, som de anbragte børn har.
Det bemærkes, at det er et krav til ansøgningen, at der opstilles målsætninger for
plejefamilierne samt målsætninger for kommunerne og døgninstitutionerne og/eller
opholdsstederne.
Der kan opstilles mål omkring børnenes trivsel på borgerniveau. Der skal imidlertid
tages højde for, at projektet i vidt omfang har en organisatorisk karakter, og at det
derfor er hensigtsmæssigt at foretage en vurdering af, om det er forventeligt at kunne
identificere resultater i forhold til børnenes trivsel inden for projektets (relative korte)
tidshorisont.
Spørgsmål 2: Har Socialstyrelsen overvejet, at plejefamilier og døgninstitutioner
identificerer behov, som kommunen ikke er enig i?
Svar: Omdrejningspunktet i initiativet er at udvikle en samarbejdsmodel under
inddragelse af personale på døgninstitutionen/opholdsstedet såvel som
sagsbehandlere og familieplejere i kommunen. Formålet er, at man, gennem en tæt
faglig dialog og samarbejde mellem de forskellige parter omkring plejefamilierne, kan
give plejeforældrene en støtte, der kommer det enkelte barn til gode. Det kan således
ikke udelukkes, at en døgninstitution og/eller plejefamilie vurderer, at der er behov for
støtte, som man fra myndighedssagsbehandlerens side ikke er enig i. En sådan
situation skal i så fald, som andre faglige drøftelser, håndteres inden lovens rammer
og den pågældende kommunes serviceniveau.
Spørgsmål/kommentar 3: Døgninstitutionerne sidder med fagligheden, men de
plejefamilier, der har de behandlingskrævende børn er meget dygtige. Initiativet bør
handle mere om sparring mellem plejefamilierne og døgninstitutioner, i stedet for at
det er institutionerne, der skal lære plejefamilierne, hvad der er rigtigt og forkert.
Svar/kommentar 3: Der er mange dygtige plejefamilier, og der vil være forskel på, hvor
meget og hvilken sparring og støtte den enkelte plejefamilie har brug for. Det er
ligeledes forventeligt, at døgninstitutionerne kan profitere af samarbejdet med
plejefamilierne. Men formålet med dette initiativ er, at plejefamilier får støtte og
supervision af højt kvalificerede fagpersoner på døgninstitution(er) og/eller
opholdssted(er).
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Spørgsmål 4: Har I tænkt handicapinstitutioner ind i projektet?
Svar 4: Ja, det fremgår af ansøgningsvejledningens pkt. 3, at institutioner, der yder
opsyn og pleje over for børn med fysiske eller psykiske handicap også kan indgå i
projektet.
Spørgsmål 5: Anvendes SØM-modellen til måling af ressourcer og forventninger til
resultater?
Svar 5: Det vurderes, at SØM-modellen ikke er anvendelig i forbindelse med dette
projekt. Der vil i stedet blive foretaget en omkostningsevaluering, der skal belyse,
hvad det koster at implementere og drifte den organisatoriske model. Der vil i
forbindelse med evalueringen indgå en økonomisk vurdering af, om der er et rimeligt
forhold mellem ressourcer og forventede resultater.
Spørgsmål 6: Er der lagt op til, at man skal afprøve en bestemt samarbejdsmodel?
Svar 6: Nej. Projektet er et udviklingsprojekt, hvor omdrejningspunktet er at udvikle og
opnå erfaringer med forskellige samarbejdsmodeller, der kan bidrage til, at
plejefamilier får støtte og supervision af højt kvalificerede fagpersoner på
døgninstitutioner og/eller opholdssteder.
Spørgsmål 7: Hvordan kan det være, at det enten er en døgninstitution eller et
opholdssted, der skal samarbejdes med?
Svar 7: Initiativet er udviklet primært med inspiration fra tilbuddet Bakkevej i
Hedensted Kommune. Samarbejdsmodellen skal understøtte, at plejefamilierne får
ekstra støtte og/eller supervision. Det kan være aflastningstilbud på institutioner,
møde med biologiske forældre, kurser for plejefamilierne på institutionerne mv. (se
eksempler på aktiviteter i vejledningens afsnit 10, ad 2) Faglige krav.

Spørgsmål 8: Kan et ungehus, hvor der er fagpersoner til stede, og hvor børnene og
familierne kan møde op, indgå i projektet?
Svar 8: Det er et krav, at der er tale om samarbejde mellem plejefamilier og en
døgninstitution eller et opholdssted. Initiativet har til formål at udvikle samarbejdet
mellem døgninstitutioner/opholdssteder og plejefamilier, ligesom plejefamilierne skal
have mulighed for at ringe og få akut støtte hele døgnet. . Projektmidlerne skal
målrettes tiltag, der kan give plejefamilierne adgang til et større fagligt miljø og bedre
behandlingsmuligheder for det anbragte barn. Hvis I vurderer, at det kan rummes
inden for jeres institution, kan I søge midler fra puljen.

Spørgsmål 9: Kan flere kommuner gå sammen og arbejde sammen med en
døgninstitution?
Svar 9: Ja, jf. ansøgningsvejledningens afsnit 4, ansøgerkreds.
Spørgsmål 10: Er det rigtig forstået, at man skal være med til at formidle erfaringerne
fra samarbejdsmodellerne efterfølgende?
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Svar 10: Socialstyrelsen kan spørge, om projektkommunerne har lyst til at formidle
viden om deres projekt på konferencer eller informationsmøder efterfølgende. Det vil
dog være frivilligt, da det ligger uden for projektperioden.

Spørgsmål 11: Hvor mange projektledertimer skal der sættes af i budgettet?
Svar 11: Socialstyrelsen forventer, at der bliver udviklet forskellige
samarbejdsmodeller i kommunerne, så det er svært at give et eksakt svar på. Behovet
for timer til projektledelse vil afhænge af bl.a. kommunens størrelse, organisatorisk
set-up og de konkrete aktiviteter, de enkelte kommuner foreslår, herunder antallet af
samarbejdende plejefamilier, opholdssteder og institutioner.
Vores erfaringer fra tidligere projekter er, at det er afgørende, at der afsættes
tilstrækkeligt med timer til projektlederen. I mange tilfælde vil det formentlig betyde, at
der skal afsættes en medarbejder til at varetage opgaven som projektleder på fuld tid.

Spørgsmål 12: Hvilket format ønsker I det reviderede budget indsendt i?
Svar 12: Både det vejledende budget og det reviderede budget skal udfyldes i et
excel-ark. Skabelonerne ligger på Tilskudsportalen:
https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/samarbejdeplejedoegn2018.aspx.
Spørgsmål 13: Hvad er en ekstern leverandør?
Svar 13: Opgaven med at støtte kommunerne i forbindelse med implementering af
samarbejdsmodellerne (implementeringsstøtte) og evaluering af samarbejdsmodellerne i de kommuner, der modtager tilskud fra puljen, er i offentligt udbud. Idet
det ikke er kommunen selv eller Socialstyrelsen, der skal varetage disse opgaver,
vælges der en ekstern leverandør efter en udbudsrunde.

Spørgsmål 14: Er ekstern leverandør og evaluator den samme?
Svar 14: Den eksterne leverandør skal både give implementeringsstøtte og forestå
evalueringen. Der vælges en ekstern leverandør ved udgangen af året.

Spørgsmål 15: Ansøgningsfristen er d. 1. oktober 2018. Er der mulighed for at fristen
forlænges?
Svar 15: Der er ikke mulighed for at forlænge ansøgningsperioden.
Ansøgningsperioden er otte uger, hvilket vi normalt afsætter til kommunale
ansøgningspuljer.
På Tilskudsportalen ligger en puljekalender med en oversigt over ansøgningspuljer,
der kan søges i løbet af året, så ansøgere har mulighed for at planlægge samt
overveje, hvilke projekter, der skal søges om støtte til.
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De kommuner, der opnår støtte til deres projekt, har mulighed for at arbejde videre
med samarbejdsmodellen i opstartsfasen. Socialstyrelsen forventer således ikke en
færdigudviklet model, når ansøgningen indsendes, men ansøgningen skal indeholde
en konkret beskrivelse af den ønske samarbejdsmodel.

