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Et plejeforhold kan stoppe af mange
forskellige årsager. Det kan være planlagt
eller uplanlagt og det kan være mere eller
mindre harmonisk set fra de involverede
parters side.

Planlagt ophør
Som beskrevet tidligere, skal det af
handleplanen (og derfor i aftalen mellem
kommunen og dig samt i ansættelseskontrakten) fremgå, hvordan anbringende
kommune ser på plejeforholdets tidshorisont. Handleplanen skal minimum
revideres én gang hvert halve år, og det
omfatter en drøftelse af, om plejebarnet
fortsat skal være anbragt og skal være det
i din familie.
Som nævnt tidligere er du som familieplejer ikke part i plejebarnets sag og skal
derfor ikke partshøres, inden anbringende
kommune, plejebarnets forældre (i en frivillig anbringelse) eller i visse tilfælde plejebarnet selv beslutter, at plejeanbringelsen skal stoppe, begrundet i børnesagen.
Men som beskrevet i kapitel 3 (afsnittet
om plejeforældres høringsret ved ændring
af afgørelser) har kommunen pligt til at
indhente en udtalelse fra jer, inden den
træffer afgørelse om en hjemgivelse eller
en ændring af anbringelsessted.
Hvis det hele ender med, at plejeanbringelsen skal stoppe, skal du
varsles med den frist, der findes i
ansættelseskontrakten.
Opsigelsen skal meddeles skriftligt – også
så du lever op til reglerne for at kunne
modtage dagpenge – og det skal fremgå,
med hvilket varsel, du opsiges. Herudover
skal opsigelsen være begrundet.
Hvis det er dig, der ønsker at stoppe plejeforholdet, skal du benytte kontraktens
opsigelsesvarsel.
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Uplanlagt ophør/faktisk
afbrydelse
En særlig situation opstår, når afbrydelsen
af plejeforholdet sker uden forudgående
drøftelse og planlagt forløb. Man taler i
denne forbindelse om en faktisk afbrydelse, og med det mener man, at uanset
handleplaner og andre aftaler er plejeforholdet de facto stoppet, fordi plejebarnet
ikke længere opholder sig i plejefamilien.
I nogle tilfælde vil den faktiske afbrydelse
ske med anbringende kommunes viden. I
andre tilfælde vil kommunen ikke kende til
afbrydelsen.
Det er vigtigt, at du med det samme, du
får kendskab til, at afbrydelsen er en realitet, kontakter kommunen og oplyser den
om situationen. Også i situationer, hvor
du tror, at kommunen ved besked. Det
fremgår af vejledningen til KL’s standardkontrakt og er naturligt, al den stund, at
kommunen både er ansættelsespart og
ansvarlig i børnesagen.
Det fremgår også af vejledningen, at
vederlagsretten ifølge KL ophører automatisk henholdsvis 14 dage (i de første tre
måneder af plejeforløbet) eller en måned
efter den faktiske afbrydelse, medmindre
der foreligger en anden aftale mellem
kommunen og familieplejeren. Ifølge KL’s
standardkontrakt er kommunen således
ved en faktisk afbrydelse ikke forpligtet til
at sende en egentlig opsigelse, medmindre kommunen kontraktligt har forpligtet
sig til det.
Socialpædagogerne deler ikke denne
opfattelse. Socialpædagogerne mener
selvfølgelig, at du har en pligt til straks
telefonisk at underrette kommunen ved en
faktisk afbrydelse af plejeforholdet. Også
uanset, at du tror, du selv kan “reparere”
på situationen. Men det er vores opfattelse, at kommunen i alle tilfælde – også
der, hvor det kan virke åbenlyst, at begge
parter ved, at plejeforholdet er afsluttet –
skal opsige dig med de varsler, der ligger
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i kontrakten, også selvom du har skrevet
under på standardkontrakten. Husk af
hensyn til udbetaling af dagpenge at få
opsigelsen skriftligt.
Det ovenstående fjerner ikke din forpligtelse til selv at forsøge at få afklaret, hvad
der skal ske efter en faktisk afbrydelse,
som kommunen er blevet gjort bekendt
med, men hvor den ikke selv tager initiativ
til en formel opsigelse. I sådanne situationer anbefaler vi, at du retter henvendelse
til kommunen med henblik på en afklaring
af det videre forløb. Som i andre tilfælde
opfordrer Socialpædagogerne til skriftlighed af hensyn til et eventuelt videre forløb
i sagen.

Ophør begrundet i forhold hos
familieplejeren
I visse tilfælde begrunder kommunen en
beslutning om at standse plejeanbringelsen med forhold i plejefamilien, der
ifølge kommunen vil komme plejebarnet
til skade. Det kan være en konflikt mellem
dig og plejebarnets forældre, som kommunen ikke mener, kan løses hensigtsmæssigt, eller det kan være på grund af
konflikter mellem kommunen og dig.
Du er i disse tilfælde part i sagen og du
skal partshøres om opsigelsesgrundlaget
inden kommunen kan træffe endelig afgørelse om opsigelse.
Kan jeg klage over en afgørelse om at
plejebarnet skal flyttes?
Som familieplejer er du ikke part i plejebarnets sag og du har derfor ikke klageadgang i barnets anbringelsessag.
Du har dog altid mulighed for at underrette Ankestyrelsen og Ankestyrelsen kan
tage sagen op, hvis de vurderer at der ikke
er grundlag for at flytte et plejebarn.
Flytning af plejebarn skal i nogle tilfælde
for Børn og Ungeudvalget
Børn og Ungeudvalget er et udvalg i
kommunen.
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Børn og unge-udvalget består af
• 	2 medlemmer valgt af og blandt
kommunalbestyrelsens medlemmer
• 	1 dommer
• 	2 pædagogisk-psykologisk
sagkyndige.
Børn og unge-udvalget kan bl.a. træffe
afgørelser om
• 	tvangsmæssig undersøgelse af et
barns eller en ungs forhold
• 	tvangsmæssig anbringelse af et barn
eller ung uden for hjemmet
• 	afbrydelse af samvær eller kontakt
mellem barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver under en
anbringelse
• 	overvåget samvær under en
anbringelse.
I nogle tilfælde skal en flytning af et plejebarn forelægges Børn og Ungeudvalget
i kommunen. Kommunen kan altså ikke
flytte barnet med mindre Børn og Ungeudvalget har truffet afgørelse herom.
Det fremgår af en principafgørelse fra
Ankestyrelsen fra 25. oktober 2019, at
hvis forældremyndighedsindehaver eller
en ung over 12 år ikke giver samtykke
til ændret anbringelsessted, så skal der
kigges på årsagen til flytningen.
1. 	Hvis plejebarnet flyttes fordi det vurderes at plejefamilien ikke kan løfte
opgaven, så skal sagen forelægges
Børn og Ungeudvalget
2. 	Hvis plejebarnet flyttes fordi plejefamilien opsiges på grund af uenighed
om vederlagene så skal sagen som
udgangspunkt ikke forelægges Børn
og Ungeudvalget.
Du kan læse principafgørelsen her
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Efterværn og opretholdt
anbringelse
Unge i Danmark flytter hjemmefra når de
er gennemsnitligt 21 år. Selvom plejebørn
bliver myndige når de fylder 18 år, er det
langt fra altid ensbetydende med at de
er parate til at stå på egne ben. Anbragte
unge kan fortsat have et stort behov for
støtte.
Der er to muligheder i serviceloven for et
plejebarn kan blive i sin plejefamilie efter
plejebarnet fylder 18. år. Disse kaldes
efterværn og opretholdt anbringelse.
Hvilken mulighed der skal anvendes,
afhænger af, om der er et såkaldt udviklingssigte for plejebarnet.
Efterværn - hvis der er udsigt til en
positiv udvikling mod en selvstændig
voksentilværelse
Servicelovens § 76, stk. 3 nr. 1 giver mulighed for, at unge, som er anbragt udenfor hjemmet, kan blive i en anbringelse
efter de fylder 18 år. Målgruppen er unge
mellem 18 og 22 år. Der er 3 krav, som
skal være opfyldt, for at der kan bevilges
efterværn:
• 	Efterværnet „må anses for at være af
væsentlig betydning af hensyn til den
unges behov for støtte“
• 	Den unge er indforstået med
efterværnet
• 	Efterværnet ”skal bidrage til en god
overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at
understøtte den unges uddannelse og
beskæftigelse samt øvrige relevante
forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.”

Principafgørelse om efterværn
Ankestyrelsen har i en principafgørelse
slået fast, at der udover ovenstående, også
er krav om, at der skal ”være udsigt til
en positiv udvikling i perioden med efterværn.” Begrebet positiv udvikling uddybes
i principafgørelse 95-13:
”Ved vurderingen af, om der vil være en
positiv udvikling, skal der være et fremadrettet fokus på den unges livssituation
og evne til at føre en selvstændig tilværelse. Dette indebærer fokus på den unges
uddannelse og beskæftigelse samt andre
relevante forhold, eksempelvis stabil og
selvstændig boligsituation, økonomihåndtering, husholdning mv.”
Principafgørelsen slår dog fast, at der ikke
er krav om, at den unge skal være helt
selvhjulpen, når den unge fylder 23 år.
Opretholdt anbringelse - hvis der ikke
er udsigt til en positiv udvikling mod en
selvstændig voksentilværelse
Servicelovens § 76 a giver mulighed for,
at unge, som er anbragt i en plejefamilie,
kan blive i en plejefamilie efter de fylder
18 år. Målgruppen er unge mellem 18 og
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22 år med betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne. Der er 3 krav,
som skal være opfyldt, for at der kan bevilges opretholdt anbringelse:
• 	Anbringelsen må anses for at være af
væsentlig betydning af hensyn til den
unges behov for støtte
• 	Den unge eller dennes værge er
indforstået med opretholdelse af
anbringelsen
• 	Anbringelsen ”skal bidrage til en god
overgang til voksenlivet og herunder
have fokus på omsorg og forberedelse
til den unges næste boform.”
Målgruppen for opretholdt anbringelse er
yderligere beskrevet i lovbemærkningerne
(L 15/2013):
”Lovforslagets målgruppe foreslås at være
unge, der vurderes at være afhængig af
massiv støtte i deres voksentilværelse,
herunder bl.a. omfattende støtte i forbindelse med deres boligsituation. Det
kan f.eks. være unge med svære multiple
funktionsnedsættelser, svære psykiske
lidelser m.v. af et sådan omfang, at de
uanset mulighederne for støtte efter den
sociale eller anden lovgivning, herunder
beskæftigelse i et fleksjob, ikke vil være i
stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde eller gennemføre en
kompetencegivende uddannelse.
Unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som på trods af deres
funktionsnedsættelse vurderes at kunne
gennemføre en kompetencegivende
uddannelse eller opnå og fastholde et
arbejde, falder således uden for lovforslagets målgruppe, idet disse unge vil være
omfattet af målgruppen for efterværn i
servicelovens § 76.”
Principafgørelse om opretholdt
anbringelse
Ankestyrelsen har i en principafgørelse
truffet en afgørelse om opretholdt anbringelse. Principafgørelse 10-15 slå fast, at:
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”En ung mellem 18 og 22 år er omfattet af
personkredsen for opretholdt anbringelse, når vedkommende har et omfattende
støttebehov på grund af betydelig og varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
og når der som følge heraf ikke er udsigt
til en selvstændig voksentilværelse.”
Principafgørelsen slår fast, at den unge,
forud for bevilling, gerne må have gennemgået en vis udvikling og i begrænset omfang
have kunnet forbedre sine færdigheder.
Du kan læse afgørelsen her
Er det muligt at flytte i en anden
plejefamilie?
Servicelovens § 76 a, stk. 2 giver mulighed
for, at en ung kan flytte til en anden plejefamilie, hvis den nuværende plejefamilie
ikke længere er egnet. I den situation kan
kommunen tilbyde den unge anbringelse
i en anden plejefamilie, som den unge har
en nær relation til og er tryg ved.

Opholdskommune
Børn og unge, der er anbragt uden for
hjemmet, har selvstændig opholdskommune i den kommune, der har truffet
afgørelse om anbringelsen. Den selvstændige opholdskommune skal hjælpe barnet
eller den unge under anbringelsen.
Anbringelsen ophører senest, når den
unge fylder 18 år. Den dag, den unge
fylder 18 år, får den unge opholdskommune i den kommune, hvor han eller hun bor
eller sædvanligvis opholder sig. Det følger
af retssikkerhedslovens § 9, stk. 2.

Inden den unge fylder 18 år
Den selvstændige opholdskommune skal
senest seks måneder inden, den unge
fylder 18 år, afgøre, om han eller hun er i
målgruppen for efterværn eller opretholdt
anbringelse.
Vurderer den selvstændige opholdskommune, at den unge er i målgruppen for
efterværn, og vil den unge få en ny opholdskommune på sin 18-årsdag, skal
opholdskommunen sende den unges
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reviderede handleplan til den nye opholdskommune. Den nye opholdskommune har
efter serviceloven en særlig kompetence
til også at afgøre, om den unge er i målgruppen for efterværn, selvom kommunen
endnu ikke er blevet opholdskommune for
den unge. Den nye opholdskommune har
30 dage til at træffe afgørelse.

Opholdskommunens pligt
til at hjælpe
Opholdskommunen for en ung, der er fyldt
18 år, har pligten til at hjælpe den unge.
Det følger af retssikkerhedslovens § 9, stk.
1, og gælder også for unge, der er bevilget
efterværn efter servicelovens § 76.
Opholdskommunen skal vurdere den
unges behov og tilbyde den rette støtte.
Når en ung i efterværn flytter til en ny
kommune, overtager den nye opholdskommune pligten til at hjælpe den unge.

Den tidligere opholdskommune
bevarer forpligtelsen ved
opretholdt anbringelse
Hvis den unges opholdskommune træffer
afgørelse om opretholdt anbringelse, er
det fortsat denne kommune, der har forpligtelsen overfor den unge, også selvom
den unge får ny opholdskommune når
vedkommende fylder 18 år.
En principafgørelse fra Ankestyrelsen fra
2019 (27-19) beskriver de noget komplicerede regler for, hvem der er kan træffe
afgørelse om henholdsvis efterværn og
opretholdt anbringelse.
Den unges opholdskommune skal senest
6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for
efterværn eller opretholdt anbringelse,
og i givet fald træffe afgørelse om, hvilke
foranstaltninger der skal iværksættes.
Hvis en ung, der har været anbragt indtil
sit fyldte 18 år, skifter opholdskommune
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ved det fyldte 18 år, skal den hidtidige
opholdskommune (A) oversende den
reviderede handleplan til den unges nye
opholdskommune (B). Den nye opholdskommune (B) skal herefter inden 30 dage
fra modtagelse af sagen træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for
efterværn.
Den hidtidige opholdskommune (A)’s
afgørelse er ikke bindende for den nye
opholdskommune (B).
Den nye opholdskommune (B) kan, så
længe den unge er under 18 år, alene
træffe afgørelse om efterværn. Den nye
opholdskommune (B) kan ikke træffe
afgørelse om, at anbringelsen opretholdes
efter servicelovens § 76 a. Grunden hertil
er, at den nye opholdskommune (B) ikke
kan pålægge den hidtidige opholdskommune (A) at beholde pligten til at yde den
unge hjælp efter serviceloven.
Når den unge er fyldt 18 år, og vedkommende ikke er i en opretholdt anbringelse
efter servicelovens § 76 a, skal den nye
opholdskommune (B) træffe alle afgørelser om den unges forhold. Kommunen
kan herunder også træffe afgørelse om, at
den unge skal tilbydes opretholdt anbringelse efter § 76 a, men det ændrer ikke
på, at den nye opholdskommune (B) fortsat har pligten til at yde den unge hjælp.
Hvis det er åbenbart, at den hidtidige opholdskommune (A) har forsømt at give et
relevant tilbud om opretholdt anbringelse,
kan den nye opholdskommune (B) gøre refusionskrav gældende i overensstemmelse
med retssikkerhedslovens regler herom.
I den konkrete sag vurderede den hidtidige opholdskommune, at den unge skulle
tilbydes efterværn. Den nye opholdskommune vurderede imidlertid, at den unges
vanskeligheder var så omfattende, at den
unge ikke var omfattet af personkredsen
for efterværn. Det vurderedes også, at
den unge formentlig var omfattet af den
personkreds, der kan tilbydes opretholdt
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anbringelse. Den nye opholdskommune kunne dog ikke træffe afgørelse om
opretholdt anbringelse. Grunden hertil er,
at opretholdt anbringelse ikke fremgår
af servicelovens § 68, stk. 14, der alene
omtaler servicelovens § 76.

Kommunen kan ikke
tidsbegrænse en afgørelse
om efterværn
Efterværn kan ikke tidsbegrænses på
forhånd. En kommune gav i 2010 en ung
ret til efterværn i sin plejefamilie i et år,
efter at den unge var fyldt 18 år. Kommunen vurderede, at den unge på et senere
tidspunkt ville være i stand til at flytte i
egen bolig men havde brug for mere tid
i plejefamilien inden en udslusning. Den
unge klagede til det sociale nævn over, at
efterværnet var gjort tidsbegrænset, men
det sociale nævn gav kommunen medhold.
Herefter klagede den unge til Ankestyrelsen, der i overensstemmelse med reglerne gav nævnet mulighed for at genoverveje sin stilling – men nævnet fastholdt
overfor Ankestyrelsen. Ankestyrelsen
afgjorde herefter i enighed, at en kommune IKKE har mulighed for at tidsbegrænse
efterværnet. En afgørelse om efterværn
kan udelukkende besluttes standset, når
den unge ikke længere har behov for den,
eller når den unge fylder 23 år.
Det er Socialpædagogernes opfattelse, at
selvom afgørelsen kun vedrører efterværn
vil princippet også være gældende ved
afgørelse om opretholdt anbringelse.

Klagemuligheder
Den unge har mulighed for at klage over
afslag på efterværn eller opretholdt anbringelse. Plejefamilien har ikke mulighed
for at klage.
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Ankestyrelsen har i sin juridiske hotline
forholdt sig til spørgsmålet om hvorvidt en
klage fra en ung om kommunens afgørelse har såkaldt opsættende virkning – altså
at kommunen skal afvente Ankestyrelsens
afgørelse før den kan handle. Hotlinen gav
dette svar
Der klages over at anbringelsen ikke opretholdes, en afgørelse truffet ved det 17½
år. En sådan klage har opsættende virkning, jf RSL § 72, stk. 3, så anbringelsen
opretholdes, indtil Ankestyrelsen har taget
stilling og måske også fremadrettet hvis
Ankestyrelsen bestemmer at anbringelsen
skal opretholdes

Skal den unge betale for
efterværn eller opretholdt
anbringelse
Efter servicelovens § 160, skal unge over
18 år, der får efterværn i form af døgnophold eller i et udslusningsophold, som
udgangspunkt betale for opholdet.
Det er kommunen, der fastsætter og opkræver efterbetalingen.
Betalingen tager udgangspunkt i den
unges arbejdsindtægt, kontanthjælp eller
anden indtægt. Ved fastsættelse af egenbetalingens størrelse skal kommunerne
sammenligne udgiften til den konkrete
bolig med udgiften til sammenlignelige boformer. Desuden kan kommunen fastsætte
betaling for kost og andre ydelser under
hensyn til, at den unge får mulighed for at
opfylde sine hidtidige forpligtelser og har et
rimeligt beløb til personlige fornødenheder,
herunder til transport, tøj og lommepenge.
Hvis den unge ikke har en indtægt, kræves
der ingen betaling for opholdet. I disse
tilfælde skal kommunen betale et beløb til
personlige fornødenheder (lommepenge)
indtil den unge har et indtægtsgrundlag.
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Fleksibelt efterværn
Uanset om der er iværksat efterværn
eller ej skal den unge, i det omfang det er
muligt, have mulighed for at vende tilbage
kortvarigt til den tidligere plejefamilie.
Baggrunden er, at unge, der har været
anbragt i lang tid hos den samme plejefamilie, ofte har opbygget et tæt forhold
til familien. Kommunen har ansvar for at
sikre, at denne mulighed findes, eksempelvis ved at træffe aftaler med plejefamilien om det.
Kortvarigt kan forstås som besøg ved plejefamilien i forbindelse med f.eks. ferier
og højtider, da nogle tidligere anbragte
unge kan have et meget sparsomt netværk og kan savne nogen at fejre eksempelvis jul og fødselsdag med.

Genetablering af støtte
Mange unge ser frem til et selvstændigt
voksenliv og har måske afslået den tilbudte efterværnsstøtte. I andre tilfælde har
kommunen vurderet, at den unge ikke er i
målgruppen for efterværn og der er derfor
ikke truffet beslutning om efterværn til
den unge.
Hvis det viser sig at den unge har behov
for mere omfattende støtte, er der efter
serviceloven mulighed for at vende tilbage
til deres tidligere plejefamilie. Tildeling
eller genetablering af foranstaltninger kan
ske
1. 	hvis den unge fortryder tidligere at
have afvist støtte, og behovet fortsat
er til stede
2. 	hvis den unges situation ændrer sig,
så der senere opstår et behov for
støtte
3. 	hvis støtten er ophørt, og behovet
herfor opstår igen
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Vederlag ved efterværn og
opretholdt anbringelse
Når den unge overgår til efterværn eller
opretholdt anbringelse, er det vores erfaring at mange kommuner har til hensigt at
sætte vederlagene ned.
I KL´s vejledning om gennemsnitsmodellen fra efteråret 2019 fremgår det, at
plejeopgavens omfang i langt de fleste tilfælde ved efterværn vil være blevet mindre
som følge af at den unge er i gang med at
etablere en selvstændig voksentilværelse med uddannelse og beskæftigelse og
derfor ikke har helt det samme behov for
støtte.
At den unge bliver 18 år er og overgår til
efterværn er efter Socialpædagogernes
opfattelse, langt fra ensbetydende med
at opgaven med at varetage omsorgen
for den unge bliver lettere. Et af kriterierne for at være inden for målgruppen
til efterværn er jo netop, at der fortsat er
behov for støtte og såfremt der er tale
om opretholdt anbringelse er der tale om
unge med betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne. Ved opretholdt anbringelse er støttebehovet altså
betydeligt.
Du bør altid kontakte din kreds så du kan
få vejledning i forhold til hvordan du skal
forholde dig i forhold til den aftale om
vederlag der skal indgås med kommunen
i forbindelse med at anbringelsen ændres
til efterværn eller opretholdt anbringelse.
Du kan læse mere om efterværn
og opretholdt anbringelse her
Og her
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A-kasseforhold
Generelt
Som familieplejer/aflastningsfamilie har
du samme rettigheder som alle andre
lønmodtagere med hensyn til medlemskab og udbetaling af ydelser fra en
a-kasse. Det betyder, at du normalt kan få
dagpenge eller efterløn fra a-kassen, når
ansættelsesforholdet opfylder følgende
betingelser:
• 	At der foreligger en aftale mellem den
anbringende kommune og dig
• 	At aftalen indeholder et
opsigelsesvarsel
• 	At lønnen (plejevederlagene) er skattepligtig indkomst
• 	At du i øvrigt er omfattet af vilkår som
kendetegner lønmodtagerarbejde,
f.eks. at du er omfattet af ferieloven.
Dagpengeret
For at være berettiget til dagpenge skal du
opfylde et krav om mindst 1 års medlemskab af a-kassen. Konkret optjenes dagpengeret på to forskellige måder. Nemlig
via et indkomstkrav eller et beskæftigelseskrav (se nedenfor). Det er kun løn/
arbejde i en medlemsperiode, der tæller
med, når a-kassen skal afgøre, om du er
berettiget til dagpenge.
Indkomstkrav
Hvis du ikke tidligere har fået dagpenge
- eller hvis din dagpengeret er forældet
- skal du opfylde et indkomstkrav. For at
være berettiget til dagpenge skal du inden
for de seneste 3 år have haft en indkomst
på mindst 243.996 kr. som fuldtidsforsikret
og 162.660 kr. som deltidsforsikret (2021
niveau). Perioden på 3 år kan forlænges,
hvis du har været syg eller på barsel.
Du kan dog højst medregne 20.333 kr.
(13.555 kr. hvis du er deltidsforsikret) pr.
måned. Det betyder, at du ikke kan optjene
ret til dagpenge på kortere tid end 1 år. Du
kan godt tælle indtægten med, selvom den
er under 20.333/13.555 kr. i en måned. Det
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betyder blot, at det vil tage mere en 1 år at
optjene ret til dagpenge.
Indkomst er både A- og B-indkomst samt
overskud fra selvstændig virksomhed. Du
kan opfylde indkomstkravet på baggrund
af lønindkomst alene, men du kan også
kombinere det med eksempelvis overskud
fra selvstændig virksomhed.
Hvis du bliver aflønnet med mindst 5
vederlag (22.448 kr. pr. måned), kan
indkomstkravet således opfyldes efter 12
måneders arbejde. Får du et mindre antal
vederlag, tager det tilsvarende længere
tid, før indkomstkravet er opfyldt.
Beskæftigelseskrav
Hvis du har en gyldig dagpengeret fra en
tidligere ledighedsperiode, kan du generhverve en ny dagpengeret ved at arbejde
1.924 timer inden for 3 år som fuldtidsforsikret eller 1.258 timer som deltidsforsikret. Igen kan perioden på 3 år forlænges,
hvis du har været syg eller på barsel.
Familieplejere har i sagens natur ikke
en fast defineret arbejdstid. I relation til
arbejdsløshedsforsikringslovens bestemmelser kaldes den type arbejde for ukontrollabelt arbejde.
Ved ukontrollabelt arbejde skal a-kassen
finde antallet af løntimer ved at dividere
lønnen (vederlagene) med en fast omregningsfaktor, som i 2021 udgør 126,69 kr.
Uanset antallet af vederlag kan a-kassen
dog højst medregne, hvad der svarer til
omregnede 160,33 timer pr. måned.
Beskæftigelseskravet kan derfor opfyldes ved 12 måneders arbejde, hvis du er
aflønnet med mindst 5 vederlag (22.448 kr.
/ 126,69 = 177,19 timer – dog regnes der
højst 160,33 timer med pr. måned).
Omregningsfaktoren fastsættes hvert år
pr. den 1. januar af Beskæftigelsesministeriet, og gælder således alle a-kasser
og alle faggrupper.
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Virksomhedsskatteloven
Hvis du i forbindelse med arbejdet som
familieplejer eller aflastningsfamilie
benytter dig af virksomhedsskatteloven,
bliver arbejdet betragtet som selvstændig
virksomhed. I så fald vil du være omfattet af a-kassereglerne for selvstændige
erhvervsdrivende. Disse afviger væsentligt
fra de regler, som gælder for lønmodtagere. Kontakt derfor altid a-kassen, hvis du
overvejer at bruge virksomhedsskatteloven i dit arbejde som familieplejer.
Beregning af dagpengesats
Vi skal beregne din dagpengesats på
baggrund af dine 12 bedste lønmåneder
inden for de seneste 2 år. Du vil få udbetalt dagpenge med den højeste sats, hvis
du har haft en lønindkomst på mindst
23.336 kr. pr. måned. Med andre ord vil
du få udbetalt maksimale dagpenge, som
udgør 19.322 kr. pr. måned (12.881 kr. som
deltidsforsikret) i 2021, hvis du i mindst 12
måneder er blevet aflønnet med 6 vederlag eller mere. Har du haft en mindre
indkomst, vil dine dagpenge udgøre 90% af
din hidtidige lønindkomst.
Som familieplejer skal du være opmærksom på, at det kun er egentlige lønandele,
som indgår i beregningen. Hverken de
omkostningsdækkende ydelser eller dækning af engangsudgifter kan regnes med
ved beregning af en sats.
Du finder altid de aktuelle satser på
www.sl.dk
Beregning af efterlønssats
Som udgangspunkt udbetaler a-kassen
efterløn med en fast sats på 91% af den
maksimale dagpengesats. Det svarer til
17.583 kr. (11.722 kr. hvis deltidsforsikret)
pr. måned i 2021.
Du kan dog få en højere sats, hvis du fortsætter med at arbejde, når du har fået dit
efterlønsbevis. Der gælder forskellige krav
alt efter, hvornår du er født. Det kan du
læsere mere om på www.sl.dk/efterloen.
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Supplerende dagpenge
Hvis du i en ledighedsperiode arbejder
som familieplejer eller aflastningsfamilie,
kan du måske få udbetalt supplerende
dagpenge. Det afgørende er, om du kan
stå til rådighed for (det øvrige) arbejdsmarkedet, herunder overtage andet arbejde med dags varsel. Som udgangspunkt
skal du derfor:
• 	Have en underskrevet frigørelsesattest, hvor din arbejdsgiver giver afkald
på opsigelsesvarslet
• 	Være tilmeldt jobcentret og stå til
rådighed for arbejdsmarkedet
• 	Være aktivt jobsøgende i tilstrækkeligt
omfang
Både familieplejere og aflastningsfamilier
har som altovervejende udgangspunkt et
opsigelsesvarsel over for den anbringende
myndighed. Og kommunerne vil sjældent
udstede en frigørelsesattest, som giver
mulighed for, at du kan fratræde uden
varsel.
Derfor kan du oftest alene få supplerende
dagpenge, hvis plejebarnet (eller barnet
i aflastning) på ingen måde er til hinder
for, at du kan påtage dig andet arbejde på
fuld tid. Det vil jo ofte være tilfældet, hvis
det anbragte barn på mange måder indgår
som familiens evt. egne børn. Her tænkes
på, at du har pasning til barnet fx i form
af skole og fritidsordning eller børnehave.
Det er også et krav, at der ikke er aftalt
særlige vilkår i plejekontrakten om, at du
fx kun må påtage dig deltidsarbejde ved
siden af dit arbejde som familiepleje.
Hvis du har deltidsarbejde, skal a-kassen
modregne timerne i dine dagpenge. Det
sker ved, at dine vederlag omregnes med
en omregningsfaktor, som i 2021 udgør
251,99 kr. Får du fx 2 vederlag, skal a-kassen modregne 35,63 timer (8.979:251,99
kr.) pr. måned.
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Vær opmærksom på, at du kun kan få
udbetalt supplerende dagpenge, hvis der
sker udbetaling for mindst 14,8 timer pr.
måned.
Supplerende efterløn
Du kan få udbetalt supplerende efterløn,
hvis du har arbejde som familieplejer eller
aflastningsfamilie i din efterlønsperiode.
Det er underordnet, om du har et opsigelsesvarsel eller ej. Det skyldes, at du som
efterlønner ikke skal stå til rådighed for
arbejdsmarkedet.
A-kassen skal modregne arbejdet i din
efterløn. Det sker ved, at dine vederlag
omregnes med en omregningsfaktor, som
i 2021 udgør 251,99 kr. Får du fx 2 vederlag, skal a-kassen modregne 35,63 timer
(8.979:251,99 kr.) pr. måned.
Vær opmærksom på, at du kun kan få
udbetalt supplerende dagpenge, hvis der
sker udbetaling for mindst 14,8 timer pr.
måned. Får du et såkaldt lempet fradrag,
kan du kun få supplerende efterløn, hvis
du har mindst 32,33 timers efterløn til
udbetaling. Læs mere om lempet fradrag
på www.sl.dk/efterloen.
Lønforsikring til ledige familieplejere
Du har ret til udbetaling af Socialpædagogernes Lønforsikring, hvis du har:
• 	Været medlem af Socialpædagogerne
og a-kassen mindst 1 år
• 	Haft mindst 12 måneders arbejde i
medlemsperioden
• 	Tjent en løn på mindst 24.073 kr. om
måneden.
• 	Ikke får karantæne i forbindelse med
et arbejdsoprør.
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Socialpædagogernes Lønforsikring sikrer
dig sammen med dagpengene 80 % af din
hidtidige løn. Hvis du har været aflønnet
med fx 8 vederlag (35.916 kr.) får du alt
i alt 26.434 kr. Nemlig dagpenge med
19.322 kr. og lønforsikring med 7.112 kr.
Bemærk, at du ikke betaler arbejdsmarkedsbidrag af hverken dagpenge eller
lønforsikring. Derfor skal vi også modregne 8% arbejdsmarkedsbidrag før, vi finder
80 % niveauet.
Det er dine samlede vederlag, vi tager
med i beregningen. Du kan derfor godt
have flere forskellige kontrakter, der fastsætter din aftale om fx plejevederlagets
størrelse pr. plejebarn.
Har du været lønnet med mindre end 5
vederlag eller derunder – og ikke haft
anden lønindkomst – kan du desværre
ikke få udbetalt lønforsikring. Det skyldes,
at dagpengene allerede dækker 90 % af
din hidtidige løn, og reglerne i arbejdsløshedsforsikringsloven hindrer en højere
dækning.
Kontakt a-kassen
I afsnittet om a-kasse forhold har vi kun
beskrevet de generelle regler.
Andre forhold kan have betydning for dine
rettigheder og for udbetaling af ydelser. Vi
anbefaler derfor, at du kontakter a-kassen, hvis du får behov for konkret vejledning om din ret til dagpenge, lønsikring
eller efterløn.

