To-årig dimensioneringsaftale om offentlige praktikpladser på
uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og
sundhedsassistent samt pædagogisk assistent

I forlængelse af Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark
og praktikpladser har regeringen, KL, Danske Regioner og LO drøftet minimumsdimensionering for antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent.
Regeringen, KL, Danske Regioner og LO er enige om:
1. På uddannelsen til social- og sundhedshjælper forpligter kommunerne sig til at
tilvejebringe 2.200 praktikpladser pr. år. Herudover etablerer kommunerne en
frivillig pulje på 300 praktikpladser pr. år, ligesom der igangsættes initiativer, jf.
pkt. 7, med henblik på 200 praktikpladser pr. år hos de private arbejdsgivere.
2. På uddannelsen til social- og sundhedsassistent udgør dimensioneringen samlet set 5.000 praktikpladser, hvoraf de 4.700 pladser fordeles mellem kommuner og regioner. De 300 pladser fordeles efter en fast nøgle på de fem regioner
og kommunekontaktråd (KKR) og oprettes af de kommuner, der har behov
for at supplere egen kvote.
3. På uddannelsen til pædagogisk assistent forpligter kommunerne sig til at tilvejebringe 700 uddannelsesaftaler pr. år.
4. I dimensioneringen medregnes elever, der starter på en euv1 uden praktikuddannelse.
Det aftalte dimensioneringsniveau gælder for 2017 - 2018. Parterne skal i foråret
2018 drøfte en fremtidige, flerårige dimensionering af uddannelserne.
Dimensioneringsniveauerne afspejler, at der på det kommunale arbejdsmarked er
et stigende behov for social- og sundhedsassistenter, mens der er et vigende behov for social- og sundhedshjælpere samt pædagogiske assistenter. Tilsvarende
opleves der på det regionale arbejdsmarked et vigende behov for social- og sundhedsassistenter.
Efter ønske fra parterne opdeles social- og sundhedsuddannelsen pr. 1. januar
2017 i to selvstændige uddannelser til hhv. social- og sundhedshjælper og socialog sundhedsassistent. Ændringen til to uddannelser sker for at skabe en mere tydelig faglig profil for både social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Det er vigtigt for at sikre, at uddannelserne afspejler udviklingen i særligt
den kommunale opgavevaretagelse på sundheds- og ældreområdet. Hidtil har uddannelsen til social- og sundhedshjælper været en forudsætning for videreuddan-
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nelse til social- og sundhedsassistent. Med den nye opdelte uddannelsesstruktur
bliver det muligt at starte direkte på uddannelsen til social- og sundhedsassistent
uden forudgående uddannelse til social- og sundhedshjælper.
Af hensyn til at undgå dobbeltuddannelse i den ny uddannelsesstruktur ligger det
til grund for uddannelsesomlægningen, at hovedparten af eleverne på uddannelsen
til social- og sundhedsassistent fremover starter direkte på denne uddannelse uden
forudgående uddannelse til social- og sundhedshjælper. Det skyldes, at uddannelsen til social- og sundhedshjælper ikke længere fuldt ud betragtes som en del af
uddannelsen til social- og sundhedsassistent, hvormed uddannelsen til hjælper
fremover kun vil give delvis merit. Det har været en forudsætning for opdelingen
af social- og sundhedsuddannelsen, at opdelingen ikke medfører merudgifter til
undervisning for staten.
5. Regeringen, KL, Danske Regioner og LO er derfor enige om, at udviklingen i antallet af social- og sundhedshjælpere på uddannelsen til social- og sundhedsassistent følges. Parterne er indstillet på, at antallet af merituger og undervisningsuger skal justeres, hvis det er nødvendigt af hensyn til de økonomiske forudsætninger for uddannelsesomlægningen.
Det er vigtigt, at optaget på grundforløbet modsvarer antallet af praktikpladser på
hovedforløbet på de dimensionerede uddannelser, så alle elever kan forvente at
gennemføre den uddannelse, de er påbegyndt. Derfor er det med trepartsaftalen
blevet besluttet, at der etableres dimensionering fra anden del af grundforløbet på
en række uddannelser, hvor der vurderes at være en ubalance mellem tilgang og
mulighed for at få en praktikplads under hensyn til det fremtidige arbejdskraftbehov.
6. Derfor etableres der efter høring af Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) adgangsbegrænsning til anden del af grundforløbet
på uddannelsen til pædagogisk assistent i 2017 og 2018. Herefter træffes beslutning om adgangsbegrænsning årligt af ministeren for børn, undervisning
og ligestilling efter høring af REU.
Social- og sundhedshjælpere er primært ansat på det offentlige arbejdsmarked,
men der er en tendens til, at flere finder arbejde på det private arbejdsmarked.
7. Der igangsættes på den baggrund et samarbejde mellem KL, Ministeriet for
Børn, Undervisning og Ligestilling, det faglige udvalg og social- og sundhedsskolerne, der skal udvikle tiltag til at få flere private arbejdsgivere på området
til at tage del i uddannelsen af social- og sundhedshjælpere. Det forudsætter, at
flere private arbejdsgivere godkendes som praktiksteder, og at flere private
uddannelsesaftaler godkendes af det faglige udvalg. Inden aftaleperiodens udløb følges der op på dette arbejde.
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8. Ved kommunal udlicitering af velfærdsopgaver på områder, hvor social- og
sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter eller pædagogiske assistenter
er beskæftiget, medregnes antallet af praktikpladser tilvejebragt ved den private tjenesteudbyders varetagelse af den kommunale opgave i den pågældende
kommunes dimensioneringskvote. Det skyldes, at dimensioneringen ikke skal
have indflydelse på, hvorvidt kommunerne vælger at løse opgaven selv eller
udlicitere den.
Det aftalte dimensioneringsniveau på uddannelserne indebærer mere konkret, at:
9. Kommunekontaktrådene og regionerne kan oprette flere praktikpladser, end
minimumsdimensioneringen tilsiger.
10. KKR og regionerne fordeler den fastlagte minimumsdimensionering regionalt
og mellem regioner og kommuner. Den enkelte region og kommune forpligtes
på egen kvote.
11. Kommuner og regioner indmelder den interne fordeling af praktikpladser for
det efterfølgende år i marts måned til Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling. Kommuner og regioner forpligtes til at opslå praktikpladser på
praktikpladsen.dk.

