Til
borgmesteren

Ny to-årig dimensioneringsaftale for SOSU- og PAU-uddannelserne
KL, Danske Regioner, LO og staten har den 31. august indgået aftale om
antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper, social og sundhedsassistent samt pædagogisk assistent i 2017 og
2018.
Det er en god aftale, der sikrer den tilpasning af praktikpladskapaciteten
på de tre uddannelser, så de matcher kommunernes behov for flere social- og sundhedsassistenter og færre social- og sundhedshjælpere, som
kommunerne gennem de seneste år har efterspurgt. Dermed er der med
den nye centrale dimensioneringsaftale også skabt et solidt fundament
for den videre udbygning af det nære sundhedsvæsen i kommunerne.
KL, Danske Regioner og FOA er samtidig blevet enige om at ændre social – og sundhedsuddannelsen, så den trindelte uddannelse fra 1. januar
2017 opdeles i to selvstændige uddannelser. Dimensioneringsaftalen taget højde for denne ændring, så antallet af praktikpladser på SOSU-hjælperuddannelsen reduceres, mens antallet af praktikpladser på SOSU-assistentuddannelsen øges.
Aftalen betyder, at antallet af praktikpladser i 2018 samlet set forbliver næsten uændret. Dog vil en større andel af elever i forhold til tidligere kunne uddannes til SOSU-assistenter. Aftalen indebærer, at kommunerne skal oprette mindst 2.200 praktikpladser til SOSU-hjælperuddannelsen. Herudover
etablerer kommunerne en frivillig pulje på 300 praktikpladser pr. år.
På social- og sundhedsassistentuddannelsen skal kommuner og regioner
som minimum samlet oprette 4.700 praktikpladser. Kommunernes andel
heraf er 3.337 og regionernes andel er 1.363 praktikpladser. Hertil kommer
300 pladser, som oprettes af de kommuner, der har behov for at supplere
egen kvote.
Til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) skal kommunerne tilvejebringe 700 uddannelsesaftaler pr. år. I aftalen tæller også de voksne
elever med, som kommunerne er forpligtet til at uddanne som følge af
overenskomsten. Samlet set er der tale om en betydelig reduktion i forhold til den tidligere trepartsaftale fra 2007.
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På møderne i de fem KKR i september vil der blive lagt op til at drøfte
fordelingen af SOSU- og PAU-elever mellem kommunerne i de enkelte
regioner. Der vil her ligeledes blive lagt op til at drøfte en proces for,
hvordan der kan ske en fordeling af de ekstra pladser til SOSU-hjælpere
og –assistenter, som kan oprettes af de kommuner, der har behov herfor.
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Med venlig hilsen

Martin Damm
Kristian Wendelboe

