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I disse dage modtager alle familieplejere i
Randers Kommune etbrevfra deres arbejds
giver, hvor de informeres om, hvordan deres
vederlag bliver fremover. I det brev får mange
affamifiepiejerne at vide, at de bliver sat ned
i vederlag. for nogles vedkommende drejer
det sig om en lønnedgang på helt op til 20.000
kroner om måneden pr. barn. Det er helt uan
stændigt
På forhånd har kommunen meldt ud, at der
er tale om en ny honoreringsmodel og ikke
en spareøvelse. Det er en ny måde at beregne
familiepiejernes vederlagpå, hvor de bliver
indpiaceretpå niveauer, alt efter hvilke typer
afvanskeligheder de enkelte børn har. Alle fa
miieplejernes kontrakter erblevetgennem
gået, og derefter er deres vederlag blevet re
guleret op eller ned, alt efter hvilke niveauer
børnene er placeret i.
Det er sagsbehandleme, der vurderer den
enkelte familieplejers kontrakt og dermed
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også indstiller, hvilke vederlagfamilieplejer
ne skal have. Men det sker, uden familieple
jeme har haft nogen mulighed for at redegøre
for, hvilke typer afvanskeligheder deres pie
jebørn har.
Det betyder i praksis, at kommunen sætter
deres familieplejere betydeligt ned i løn, uden
atsagsbehandieme ogfamiieplejerne har
været i dialog om de opgaver, de løser. Jegbe
strider ikke, at kommunen har den ret Men
det er en uanstændigmåde at behandle sine
ansatte på.
Jeg vii gerne sætte t stort spørgsmålstegn
ved detfaglige grundlag, som vurderingerne
baseres på. Jeg tvivler på, atsagsbehandler
ne har den nødvendige viden om og indsigt i
den enkelte familieplejers forhold dl at kunne
foretage en faglig vurdering a1 hvilke veder
lag de skal have fremover. Særligt ibetragt
ningal hvor turbulent situationen ifamiieaf
delingen har været de seneste år.
Derfor vii jeg opfordre kommunen til at
trække brevene tilbage og indgå i en dialog
med familieplejerne for at finde det rette ni
veau for deres vederlagpå et oplyst og kvalifi
ceretgrundlag. Det vil være en anstændig måde at behandle sine ansatte på.
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Løkke har spillet sin sidste trumf, siger en politisk kommentator.
Med sin åbningstale smed statsminister Lars Løkke boligejernes
økonomi ind ï det spegede spil om regeringens 2025-plan.

