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Til anførte på vedlagte hø-

ringsliste 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om plejefamilier 

Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til en ny bekendtgørelse om 

plejefamilier i høring. 

 

Bekendtgørelsen udmønter bemyndigelsesbestemmelser i lov nr. 1530 af 18. 

december 2018 om lov om ændring af lov om social service, lov om socialtil-

syn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (mere 

kvalitet i plejefamilier), og skal sammen med lovændringen træde i kraft den 1. 

juli 2019. Samtidig ophæves den eksisterende bekendtgørelse nr. 809 af 23. 

juni 2016 om plejefamilier.  

 

De væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse er som følger:  

 Som en konsekvens af indførelsen af de nye plejefamilietyper i servicelo-

vens § 66 a samt afskaffelsen af kommunernes mulighed for konkret god-

kendelse af plejefamilier, opdeles bekendtgørelsen i et kapitel 1 om almene 

plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier og et 

kapitel 2 om netværksplejefamilier. Det skal tydeliggør sondringen mellem 

de forskellige regler, der gælder for netværksplejefamilier og øvrige plejefa-

milier.   

 Som en konsekvens af, at der udvikles et nyt videnbaseret nationalt grund-

kursus, der skal indgå som et centralt og integreret element i koncept for 

socialtilsynenes godkendelse af de nye plejefamilietyper tilpasses reglerne 

for deres godkendelse og grundkursus. Det nye koncept for godkendelse 

samt socialtilsynenes opgaver i forbindelse hermed kommer til at fremgå af 

en revideret udgave af bekendtgørelse om socialtilsyn, der udsendes i sær-

skilt høring senere på foråret.   

 Som en konsekvens af, at der i servicelovens § 66 c, stk. 2 indføres inten-

siv støtte i begyndelsen af en anbringelse fastsættes nærmere regler om 

omfanget og indholdet af den intensive støtte, herunder at plejefamilien har 

pligt til at modtage støtten, samt betingelserne for at kommunalbestyrelsen, 

der har ansvaret herfor, kan anvende det af Socialstyrelsen udviklede op-

startsforløb eller et andet forløb, der er tilsvarende indholds- og omfangs-

mæssigt.  

 

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal sendes til Børne- og Socialministe-

riet senest fredag den 29. marts.  
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Høringssvar sendes elektronisk til sosb@sm.dk og sthi@sm.dk samt i kopi til 

p-boern@sm.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Stine Hildebrandt Vendelboe  
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