
Hvorfor, hvordan og hvornår?

Honorering af plejefamilier



ning på området, men adskiller sig særligt 

på 3 afgørende områder:

Honoreringen forhandles kun en gang 

i plejefoløbet.

Der er tale om et skøn/vurdering over 

længere tid.

Der er færre aflønningstrin

Den 1. januar 2017 overgår Hjørring Kom-

mune til at honorere plejefamilier efter 

Hjørring Kommunes gennemsnitsmodel. 

Alle nye plejekontrakter efter 1. januar 

2017 indgås efter gennemsnitsmodellen, 

mens alle eksisterende plejekontrakter 

overgår til den nye honoreringsmodel i 

takt med de årlige genforhandlinger. 

Denne honoreringsmodel lægger sig op 

ad Kommunernes Landsforenings vejled-

En ny honoreringsmodel til plejefamilier
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fremme fokus på plejebarnets ressourcer. 

Det er hensigten, at denne honorerings-

model skal hjælpe til at skabe ro og stabili-

tet omkring plejebarnet og plejeopgaven. 

Honoreringsmodellen skal desuden være 

med til at skabe større gennemsigtighed 

og forudsigelighed ift. plejeforældres ind-

komst over tid.

Hjørring Kommune tror på, at modellen 

vil medvirke til at fremme det gode sam-

arbejde mellem plejeforældre og myndig-

hed, og at modellen kan være med til at 

gøre det attraktivt at være plejeforældre i 

kommunen.

På de følgende sider kan du læse om, 

hvorfor Hjøring Kommune vælger netop 

denne model. Du vil bl.a. blive præsente-

ret for:

- Gennemsnitsmodelen generelt

- De forskellige honoreringsbeløb

- Hvordan processen ift. fastsættelsen af    

honoreringstrinet forløber.

Først præsenteres du her for formålet med 

at indføre Hjørring Kommunes gennem-

snitsmodel.

Formål

Honorering efter Hjørring Kommunes 

gennemsnitsmodel skal være med til at 

Hvorfor Hjørring Kommunes gennemsnits-
model?
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Hjørring Kommune fastsætter honorerin-

gen efter bestemte trin. Du kan se en over-

sigt over disse trin på næste side.

Det er et honoreringsudvalg, som udfra 

relevante dokumenter (fx ICS statusud-

talelser, handleplan, lægepapirer m.m.), 

vurderer, hvilket trin den gennemsnitlige 

plejeopgave bør udløse. Her kan du se 

sammensætningen af honoreringsudval-

get:

Afdelingsleder Familieafdelingen

Centerleder for tilbud til børn, unge og 

familier

Konsulent Børne- og Familieområdet

Teamleder Familieafdelingen (skiftende)

Honorering og trinfastsættelse

Efter gennemsnitsmodellen baseres ho-

noreringens størrelse på den gennemsnit-

lige plejeopgave fordelt over tid. Honore-

ringsbeløbet fastholdes altså på samme 

størrelse gennem hele anbringelsesforlø-

bet og kan som udgangspunkt ikke gen-

forhandles i løbet af anbringelsesperio-

den. 

Det betyder, som vist ovenfor, at man i 

nogle perioder løfter en større opgave, 

end man bliver honoreret for, mens man 

i andre perioder løfter en mindre opgave, 

end man bliver honoreret for.

Den gennemsnitlige honoreringsmodel
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jeopgaven kræver reducering af plejefor-

ældrenes erhvervsarbejde ved siden af 

plejeopgaven.

Særligt for den gennemsnitlige hono-

reringsmodel

I nogle tilfælde vil det ikke være muligt 

at vurdere honoreringen realistisk, fordi 

myndighed ikke kender tilstækkeligt til 

barnet, som skal anbringes. I sådanne til-

fælde vil det være muligt at vente med 

den egentlige trinfastsættelse inden for 

en periode i barnets første anbringelsesår. 

Der kan fx være tale om et tillæg ved fri-

køb fra job i en sådan periode. Der kan 

Som tidligere nævnt lægger Hjørring 

Kommunes gennemsnitsmodel sig op ad 

Kommunernes Landsforenings (KL) vej-

ledning om honorering af plejefamilier.

Man kan bl.a. se sammenhængen, når 

man ser på, hvordan vederlagsbeløbene 

bruges i trinhonoreringen - se ovenstå-

ende. 

Plejefamilien tildeles, ligesom i KL’s vejled-

ning, kost, logi og lommepenge udover 

trinhonoreringen.

Hjørring Kommune bruger fx også KL’s 

vejledning, når der skal tages stilling til, i 

hvilket omfang belastningsgraden i ple-

Honoreringsbeløb - trin
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energi eller ressourcer på genforhandlin-

ger af kontrakten. Dog kan der være helt 

ekstraordinære tilfælde, hvor Hjørring 

Kommune vurderer, at honoreringen alli-

gevel skal genforhandles. 

Eksempler på situationer, hvor genfor-

handling kan komme på tale:

- Barnet kommer ud for en ulykke og skal 

leve med langt større handicap

- Uforudset behov for massiv aflastning

således, i barnets første anbringelsesår, 

honoreres op til trin 4.

Efterskoleophold honoreres som oftest 

særskilt fra gennemsnitshonoreringen og 

som udgangspunkt på trin 1.

Genforhandlinger

Som tidligere beskrevet fastsættes hono-

reringen kun én gang i plejeforløbet. Det 

betyder, at der ikke længere skal bruges 

Side 5



Nye plejeforløb

Inden alle nye plejeforløb iværksættes har 

honoreringsudvalget taget stilling til, hvil-

ket trin plejeopgaven honoreres med. Det 

betyder, at plejefamilien fra start er orien-

teret om opgavens omfang og honorerin-

gens størrelse. Dog kan der være undta-

gelser i anbringelsens første år jf. side 4-5.

Igangværende plejeforløb

Overgang til Hjørring Kommunes gen-

nemsnitsmodel for allerede eksisterende 

plejeforløb sker i sammenhæng med de 

løbende genforhandlinger

af familieplejekontrakter, som følger den 

traditionelle ordning. 

Når honoreringsudvalget begynder at 

indhente materialet, som vurderingen 

skal fastsættes efter, orienteres plejefami-

lien pr. brev om, at arbejdet går i gang. 

Når honoreringsudvalget har vurderet 

sagen, tilsendes plejefamilien et nyt brev 

med forslag til trinfastsættelse og med be-

grundelsen for vurderingen. Plejefamilien 

melder tilbage ift., om der er enighed om-

kring trinfastsættelsen. Er plejefamilien 

ikke enig, inviteres plejefamilien til dialog 

om trinhonoreringen.

Procesforløb ny honoreringsmodel
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Du kan hente mere information på:

www.hjoerring.dk
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