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Plejefamilie  

Løn  
Beregningsgrundlaget for plejefamiliens løn kaldes vederlag. Vederlag er en skattepligtig ydelse til den 
i familien, som underskriver kontrakten med kommunen.  
1 vederlag svarer til 142,00 kr. i døgnet og 4.307,00 kr. pr. måned (2019 tal) jævnfør gældende takster på 
området.  
Som hovedregel får du som døgnplejefamilie udbetalt mellem 1 og 7 x vederlaget pr. måned. Dvs. mellem 
4.307,00 kr. og 30.149,00 kr. månedligt.  
Fastsættelse af vederlagets størrelse vurderes ud fra:  

 plejebarnets behov for hjælp og støtte  

 de krav kommunen stiller til dine kompetencer  

 den indsats som plejebarnets anbringelse kræver af dig som plejefamilie  

 den indsats du som plejefamilie skal gøre i forhold til samvær mellem plejebarnet og dets forældre  

 om du kan varetage et fuldtidsjob eller ej samtidig med plejeopgaven  
 
Honoreringssystemet betyder, at kommunen en gang årligt vurderer og forhandler vederlaget med dig. 
Sagsbehandleren fra Familieafdelingen laver en evaluering af det enkelte plejebarns behov og den indsats, 
der forventes af plejefamilien. Denne evaluering ligger til grund for en eventuel ændring i din løn som 
plejefamilie  
Lønnen som plejefamilie er ikke pensionsgivende (ift. arbejdsgiverbetalt pension)  
Udbetaling af vederlag sker månedlig (bagudbetalt) til den ansattes Nemkonto.  

Kost og logi-beløbet  
Kost og logi-beløbet er et fast beløb, som fastsættes af Socialministeriet, og som skal dække 
plejebarnets forsørgelse. Det vil sige alle udgifter til kost, daglige fornødenheder, fritidsaktiviteter og 
fornøjelser samt udgifter til værelse, opvarmning og slitage, også merudgifter i særlige situationer. 
Beløbet er gradueret i forhold til barnets alder.  
Kost og logi-beløbet er en skattefri ydelse, som udbetales til plejefamilien og beregnes efter gældende 
takster på området, og taksten i 2019 er kr. 184,- pr døgn til et barn under 10 år og kr. 196,- pr døgn til 
et barn over 10 år.  

Tøj- og lommepengebeløb  
Som supplement til kost og logi-beløbet skal kommunen udbetale et fast beløb til tøj og lommepenge 
til plejebarnet. Beløbet er gradueret i forhold til barnets alder.  
Disse beløb er også skattefrie og udbetales til plejefamilien. Det er forventningen, at du som 
plejefamilie administrerer disse beløb for eller sammen med plejebarnet - alt efter barnets alder og 
modenhed. SAMSØ KOMMUNE www.samsoe.dk. 

Beløbene er fastsat af Socialministeriet og varierer efter plejebarnets alder jævnfør gældende takster 
på området.  
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Kørselsgodtgørelse  
Som plejefamilie kan du få kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst.  
Du kan søge om kørselsgodtgørelse for kørsel af plejebarnet i forbindelse med samvær med forældre, 
familie, netværk osv. Endvidere kan Samsø Kommune bevilge kørselsgodtgørelse i forbindelse med din 
deltagelse i møder på Rådhuset, ekstern supervision og lignende.  
Bemærk, at revisionen kræver at udgifter skal kunne dokumenteres. Medsend derfor færgebilletter, 
busbilletter og lign. ved refusionsanmodning  
Al anden kørsel betragter vi som en almindelig udgift ved plejebarnets forsørgelse og dermed dækket 
af kost og logi-beløbet. Det drejer sig eksempelvis om kørsel af plejebarnet til og fra daginstitution og 
skole, til og fra kammerater, fritidsaktiviteter, skolemøder, forældremøder, almindelige lægebesøg og 
lignende.  

Øvrige konkrete udgifter  
Nedenfor gennemgås nogle af de mest gængse udgifter man som plejefamilie kan imødese.  
Husk at gemme og medsende dokumentation for indkøb i forbindelse med refusionsanmodning.  

Etableringsudgifter Som plejefamilie skal du stille et værelse til rådighed med almindeligt indbo som 
seng, bord, stol og reol. Når et plejebarn skal flytte ind, vurderer sagsbehandleren sammen med dig 
behovet for nødvendige indkøb til barnet. Du kan søge om særskilt betaling af øvrige 
etableringsudgifter som personlige ting til værelset såsom plakater, kasser til legetøj og andre småting.  
Hvis du skal have et spædbarn eller et lille barn i pleje, kan du søge om det udstyr, som er nødvendigt. 
Det kan være barnevogn, klapvogn, puslebord, en høj stol, autostol m.v. Familieafdelingen har enkelte 
af disse fornødenheder til udlån.  
Samsø Kommune følger Kommunernes Landsforenings takst for maksimumsbeløb til dækning af 
etableringsudgifterne. Beløbet er varierende, men kan maksimum udgøre kr. 9.350,- (2016)  
Forsikringer  
Når man har et barn i pleje, er det en god ide, at kontakte sit forsikringselselskab, og oplyse, at man har et 
barn i pleje, således at barnet også er forsikret.  

Gaver Du kan få udbetalt et beløb til gaver i forbindelse med plejebarnets fødselsdag, jul, eksamen, 
konfirmation og svendeprøver. Beløbet er fastsat af Kommunernes Landsforening og fremgår af de 
gældende takster. SAMSØ KOMMUNE www.samsoe.dk  

Ferietilskud til plejebarnet  
Samsø Kommune yder som regel ikke særligt ferietilskud til plejebarnet.  
Medicinudgifter  
Du kan få betalt udgifter til receptpligtig eller anden lægeordineret behandlingsudgift til kroniske 
sygdomme. Vi yder dækning af udgifter til den del af egenbetalingen af den tilskudsberettigede 
medicin, der ikke dækkes af Sundhedslovens regler.  
Øvrige udgifter  
Der vil være en lang række andre tilfælde hvor du kan få udgifter dækket. Dette vil være med 
baggrund i en konkret vurdering. Retningslinjer på dette område kan læses i Serviceniveau for ydelser 
til børn og unge med særlige behov. Denne skrivelse findes på Samsø Kommunes hjemmeside.  
Konfirmation  
Du kan få tilskud til plejebarnets konfirmation, hvis der er enighed om, at I som plejefamilie skal 
afholde denne. Tilskuddet dækker tøj til plejebarnet samt udgifter til afholdelse af festen. Vi yder 
maximalt et tilskud på kr. 6.076,- (2019 tal).  
Vi yder også tilskud til ”Nonfirmationer”.  
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Kontaktoplysninger:  
Samsø Kommune 
Familieafdelingen  
Søtofte 10  
8305 Samsø  
Tlf.: 87 92 22 00  

Samsø, 11. juni 2018 

 

 

 


