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1. Konstituering og valg af formand 

Åben sag 

Sagsid:  07/28928 

Sagen afgøres i:  Dimensioneringsudvalg 

Bilag:  
 

Indledning 

Efter kommunalvalget i efteråret 2013 skal Dimensioneringsudvalget konstituere sig.Udvalgets 
opgave er at fokusere på fælles initiativer og forberede uddannelsesindsatser inden for sosu- 
og det pædagogiske område m.h.p. beslutning i KKR. Dimensioneringsudvalget er medvir-
kende til at sikre tæt samarbejde mellem kommunernes byråd og KKR. Dimensioneringsud-
valget mødes på skift i de 3 kommuner – 2-3 gange årligt. 
Der skal udpeges  en formand for Dimensioneringsudvalget 

Beslutning i Dimensioneringsudvalg den 25-02-2014 

Dimensioneringsudvalget konstitueres på følgende måde:  
Formand for sosu-dimensioneringsudvalget (sosu – og PA uddannelserne) er Henrik Hvide-
sten, Borgmester i Ringsted kommune. Sekretariatsbetjeningen som Ankerkommune fortsæt-
ter uændret i Ringsted Kommune.  
Formand for PPF-dimensioneringsudvalget (pædagoguddannelsen)  er Carsten Rasmussen, 
Borgmester i Næstved kommune. Sekretariatsbetjeningen varetages af Næstved kommune.   
Både sosu- og PPF-delen varetager hver især opgaven med at koordinere indstillinger til di-
mensionering samt koordinere og fordele i forhold til geografi og praktikpladser. 

 



 

  

  

 

Referat for Dimensioneringsudvalg 
Møde nr. 1 - 25. februar 2014 - kl. 9:00  
  

Side 3 

 

2. Orientering fra KKR og KL 

Åben sag 

Sagsid:  07/28924 

Sagen afgøres i:  Dimensioneringsudvalg 

Bilag:  1 Pixi sagsgang fra KL .pdf (26794/14) 
 

Indledning 

KKR orienterer om arbejdet med at dimensionere sosu- og PA-uddannelserne ud fra KL´s be-
skrivelse af dimensioneringsprocessen, KL Notat fra januar 2010  (bilag vedhæftet). Til orien-
tering.  

Beslutning i Dimensioneringsudvalg den 25-02-2014 

Sagsgangen beskriver kadance og proces for dimensioneringen på sosu- og PA uddannelser-
ne. Heri ses at Ankerkommunen koordinerer dimensioneringsarbejdet med Dimensionerings-
udvalg, de 17 kommuner på Sjælland, KKR, KL, Region Sjælland samt sosu-skolerne. Ud-
gangspunktet for dimensioneringen er primært kommunernes behov for uddannet arbejdskraft. 
Den gældende aftale er bundet op på Trepartsaftalen der udløber med udgangen af 2015. Ud 
over sekretariatsbetjening varetager Ankerkommunen opgaver i forbindelse med monitorering 
af antallet af indgåede uddannelsesaftaler i K17 samt information og netværksdannelse blandt 
de sjællandske kommuner. Eksternt samarbejdes der med KKR, KL, Danske Regioner, fagor-
ganisationer og skoler. Orientering taget til efterretning. 
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3. Orientering fra Sekretariatet for Dimensioneringsudvalget 

Åben sag 

Sagsid:  07/28924 

Sagen afgøres i:  Dimensioneringsudvalg 

Bilag:  
 

Indledning 

Status på arbejdet i Dimensioneringsudvalget: Det afgående Dimensioneringsudvalg har i den 
foregående periode arbejdet med at sikre den fortsatte udmøntning af Trepartsaftalen, som 
indebar ansættelse af 1100 ssh, 1100  ssa- og 1000 PA-elever på landsplan. Kommunerne 
har indfriet forventningerne til det øgede optag. 
Dimensioneringsudvalget har forestået koordinering og oprettelse af det nødvendige antal 
praktikpladser – nogle med snitflader til Region Sjælland 
Desuden har Dimensioneringsudvalget haft fokus på følgende indsatser: Øget gennemførsel, 
reduktion af fravær samt rekruttering af f.eks. de unge og de talentfulde. 
Der må i 2014 og fremefter forventes en del ændringer på uddannelsesområdet som f.eks. en 
ny erhvervsuddannelsesreform, bekendtgørelsesændringer, implementering af kontanthjælps-
reformen, unge-indsats, rekruttering af kvalificerede ansøgere  samt selvfølgelig 95 % mål-
sætningen. Samarbejdet med Region Sjælland om uddannelse af social- og sundhedsassi-
stenter skal muligvis justeres.  
Til orientering 

Beslutning i Dimensioneringsudvalg den 25-02-2014 

Kommunerne har sikret ansættelsen af de ekstra elever som Trepartsaftalen foreskriver for 
perioden 2007 – 2015. Kommunerne har også været underlagt kravet om at ansætte 10 % 
ekstra erhvervsuddannelseselever i 2010 + 2011. 
Dimensioneringsudvalget peger på at bl.a. opgaveglidningen til Det nære Sundhedsvæsen i 
fremtiden vil kræve øgede kompetencer. 
Det er relevant at gøre sig overvejelser om hvilke fagkategorier kommunerne ønsker at ud-
danne fremover for at sikre opgavevaretagelsen i forhold til serviceniveauet. Flere kommuner 
giver udtryk for at man gerne vil uddanne en større andel af social- og sundhedsassistenter. 
Dette betinges dog af et fortsat samarbejde med Region Sjælland, der stiller praktikpladser til 
rådighed i den somatiske praktikuddannelse. 
På børneområdet medfører et faldende børnetal en vigende efterspørgsel af færdiguddanne-
de. På pædagogisk assistent-uddannelsen planlægges det at tone uddannelsen hen imod 
specialområdet og voksen/handicap. 
Dimensioneringsudvalget forventer at den netop vedtagne reform af erhvervsuddannelserne 
kan medvirke til at styrke uddannelsernes image m.h.p. at rekruttere de bedst kvalificerede. 
Desuden påpeger Dimensioneringsudvalget betydningen af at praktiktilbuddet også udvikles 
for at kunne honorere uddannelseskravene i en stadig mere kompleks hverdag.  
Orienteringen tages til efterretning 
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4. Dimensionering 2015 

Åben sag 

Sagsid:  07/28930 

Sagen afgøres i:  Dimensioneringsudvalg 

Bilag:  1 Dimensionering 2015, udkast (26796/14) 
 

Indledning 

Dimensioneringen 2015 for de 17 kommuner på Sjælland præsenteres. Dimensioneringen er 
aftalt på baggrund af Trepartsaftalen, som gælder til og med 2015.  
bilag vedhæftet. Til høring 

Beslutning i Dimensioneringsudvalg den 25-02-2014 

Dimensioneringen for 2015 videresendes uden kommentarer til KKR. 
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5. Dimensionering 2016 

Åben sag 

Sagsid:  07/28930 

Sagen afgøres i:  Dimensioneringsudvalg 

Bilag:  
 

Indledning 

Orientering om tendenserne i kommunernes behov for uddannelse. 
Trepartsaftalen udløber i 2015 – måske sættes dimensioneringen fri, og KL har bedt kommu-
nerne komme med en forhåndstilkendegivelse om, hvor mange elever (samt hvilke kategorier) 
man ønsker at ansætte i 2016. Dette afhænger af bl.a. demografi, arbejdskraftbehov og udvik-
lingen i serviceniveau og opgaveløsning.  Til orientering 

Beslutning i Dimensioneringsudvalg den 25-02-2014 

Dimensioneringsudvalget er enige i at udviklingen i kommunerne medfører øgede krav til 
medarbejderne kompetencer. Dog vil uddannelsen af flere social- og sundhedsassistenter 
(Trin 2) betinges af at kommunerne fortsat prioriterer uddannelse af social- og sundhedshjæl-
pere (Trin 1). Det er desuden relevant at kommunerne indtænker efter- og videreuddannelse 
af allerede uddannede ssh-ere, når opgaverne skal løftes i fremtiden. 
Orienteringen taget til efterretning 
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6. Eventuelt 

Åben sag 

Sagsid:   

Sagen afgøres i:  Dimensioneringsudvalg 

Bilag:  
 

Beslutning i Dimensioneringsudvalg den 25-02-2014 

intet 
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7. Næste møde 

Åben sag 

Sagsid:   

Sagen afgøres i:  Dimensioneringsudvalg 

Bilag:  
 

Beslutning i Dimensioneringsudvalg den 25-02-2014 

Næste møde afholdes d. 28. oktober 2014 i Næstved fra kl 9.30 
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Bilagsoversigt 
 

2.  Orientering fra KKR og KL 

   1.  Pixi sagsgang fra KL .pdf (26794/14)  
 

 

4.  Dimensionering 2015 

   1.  Dimensionering 2015, udkast (26796/14)  
  



 

  

  

 

Referat for Dimensioneringsudvalg 
Møde nr. 1 - 25. februar 2014 - kl. 9:00  
  

Side 10 

 

Underskriftsside 

 

 

 
Henrik Hvidesten - Borgmester i Ringsted 
Kommune - Formand 

 
Stén Knuth - Borgmester i Slagelse Kommune 

 
Carsten Rasmussen - Borgmester i Næstved 
Kommune 

 

 
Anne Dorte Greve Madsen - Voksen- senior-
chef i Ringsted Kommune 

 
Lene Jørgensen - Uddannelsesleder i Ring-
sted Kommune 

 
Anne Andersen - Uddannelseskonsulent i KKR 

 
  


