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Referat
1) Godkendelse af dagsorden
Formanden bød Lisbeth Højmark, Danske Regioner, velkommen til sit første møde
i PASS udvalget som repræsentant for Danske Regioner.
Formanden og næstformanden blev inden mødet enige om at trække punkt 7 vedrørende en forlængelse af en uddannelsesaftale fra dagsorden. Dagsorden uden
punkt 7 blev godkendt.
2) Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet fra mødet den 28.02.2012 blev godkendt.
3) Status vedr. den reviderede SOSU-uddannelse
Til orientering var der udsendt PASS’ svar på skolernes høringsvar til uddannelsesordningen, ministeriet bemærkninger til PASS til høringssvarene vedr. bekendtgørelse og uddannelsesordning og ministeriets analyse af grundforløbsaktiviteten.
Den 28./29. februar 2012 sendte PASS den reviderede uddannelsesordning i høring, og ministeriet sendte bekendtgørelsen i høring. Ministeriet meddelte den 27.
april, at indsigelserne fra skolerne og SOSU-Lederforeningen var af et sådan omfang, at der skal gennemføres en ny høringsrunde, og at ikrafttrædelsestidspunktet
derfor er udskudt. Hvis PASS indsender en revideret bekendtgørelse og uddannelsesordning senest 1. juli, vil ikrafttrædelsestidspunktet kunne blive den 1. januar
2013.
Ministeriet har sendt PASS en lang række ønsker til ændringer af bekendtgørelsen
og af især uddannelsesordningen. Ministeriet vurderer, at der er problemer i forhold
til de økonomiske konsekvenser, det faglige niveau og det praksisorienterede perspektiv for skoleundervisningen.
På et møde den 21.5 i kvalitetssikringsgruppen havde parterne forskellige holdninger til situationen. Der var enighed om, at niveauet og præciseringerne skal fastholdes. Man drøftede enkle tilpasninger af de særlige kompetencemål forud for
hovedforløbet og besluttede at mødes med SOSU-Lederforeningen for at få en
fælles opfattelse af, hvad der kan lade sig gøre. Derefter vil kvalitetssikringsgruppen se på tilpasninger af uddannelsesordningen. Den reviderede bekendtgørelse
og uddannelsesordning vil blive sendt i høring i august i PASS udvalget.
Helle Stang undrede sig over, at skoleundervisningen ikke kan være praksisrettet,
eftersom at man tidligere har haft demonstrationsstuer på skolerne. På andre erhvervsuddannelser som frisøruddannelsen kan man godt øve sig i skoleperioden.
Formanden nævnte, at andre erhvervsuddannelser kan have et andet taxameter,
så der er råd til, at undervisningen er så praksisnær. De sidste år har undervisningen på SOSU-skolerne været meget teoretisk undervisning i et klasselokale. Ministeriet mener, at det vil koste 300 millioner, hvis skolerne skal have penge til en
mere praksisnær undervisning.
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Marianne Jensen undrede sig over ministeriets afvisning af ordene refleksion, professionel og kompleks, og Lotte Meilstrup understregede, at relevante fagudtryk
ville blive fastholdt.
Helle Stang gjorde opmærksom på, at de lokale uddannelsesudvalg har brug for tid
til at implementere en revideret bekendtgørelse og uddannelsesordning.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
4) Godkendelse af grundlag for tilmelding til DM i SOSU
PASS besluttede på mødet i februar at forestå DM i SOSU 2013 under forudsætning af, at der kunne findes en selvstændig finansiering af mesterskaberne, og at
ressourcetrækket i sekretariatet kunne begrænses.
Der er nu fundet en finansiering, hvor FOA stiller med underskudsgaranti på
250.000 kr., og foreløbige aftaler med sponsorer /samarbejdspartnere forventes at
sikre dækning af et budget på ca. 325.000 kr.
Der er desuden indgået aftaler om, at FOA overtager en række opgaver, som tidligere blev varetaget af sekretariatet (fundraising, bestyrelsesarbejde i Skillsdk, logotøj mv.). SOSU-Lederforeningen stiller en arbejdsgruppe til rådighed, som ud over
at forestå de regionale udtagelseskonkurrencer også udvikler opgaver og bedømmelsesskemaer samt forestår den konkrete gennemførelse af DM. Der forhandles
med SOSU-Lederforeningen om, at denne arbejdsgruppe endvidere kan varetage
en større del af det forberedende arbejde med scene, skuespillere mv.
Med denne model for finansiering og fordeling af opgaverne forventes sekretariatets ressourceforbrug omkring DM i SOSU at kunne halveres.
Under forudsætning af, at den fremførte model falder på plads, besluttede PASS,
at social- og sundhedsassistentuddannelsen tilmeldes DM i Skills 2013.

5) Resultatopgørelse 2011
Der var udsendt en resultatopgørelse for 2011. Den er udarbejdet og revideret af
den statsautoriserede revisor. Revisoren har ikke bemærkninger til den revidere
resultatopgørelse.
PASS har i 2011 et underskud på 45.000 kr. mod et budgetteret resultat på 0 kr.
Underskuddet skyldes omkostningerne ved den aflyste konference om den reviderede uddannelse. Omkostningen er bogført under information. Underskuddet bliver
dækket af egenkapitalen på 50.000 kr. Det betyder, at udvalgets egenkapital er på
5.000 kr. pr. den 1. januar 2012.
Udvalget godkendte resultatopgørelsen for 2011.

6) Procedure for behandling af elevsager
Formanden orienterede om, at der udarbejdes en ny procedure, som vil kunne
fremlægges på næste møde i PASS udvalget.
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KL gjorde opmærksom på, at der er en uenighed mellem KL og ministeriet om tolkning af § 58 i EUD-loven om forlængelser, og parterne afventer afgørelse i en sag i
tvistighedsnævnet til september.
Formand og næstformand var enige om, at tvister, som parterne ikke kan løse lokalt, bør indsendes til PASS.

7) Udgået

8) Forslag til ny udvalgsstruktur
Der var udsendt et forslag om oprettelse af et forretningsudvalg for PASS og EPOS
samt et forslag til forretningsorden.
Formålet er at oprette et forum, hvor parterne har mulighed for at drøfte strategiske
spørgsmål herunder spørgsmål af fælles interesse for de to områder.
Det foreslås, at forretningsudvalget består af PASS’ formandskab og EPOSudvalget, i alt 8 medlemmer. Forretningsudvalget holder fire møder om året. Der
holdes i forlængelse af møderne i forretningsudvalget møder i PASS’ formandskab
og EPOS-udvalget.
Forslaget har ikke konsekvenser for PASS-udvalgets kompetence og funktion. Emner, der alene vedrører PASS, vil fortsat blive behandlet af PASS-udvalget.
KL foreslog at forretningsudvalget blev reduceret til 6 personer med 3 fra arbejdsgiversiden og 3 fra arbejdstagersiden. Danske Regioner og FOA tilsluttede sig forslaget.
3F mente, at formålet med det nye forretningsudvalg også ville kunne indfris gennem en anden model, som er, at udvalget for hhv. erhvervsuddannelsen og efteruddannelsen slås sammen inden for hhv. det pædagogiske område og social- og
sundhedsområdet.
Med disse bemærkninger tog PASS udvalget forslaget om oprettelsen af et forretningsudvalg for PASS og EPOS til efterretning.

9) Meddelelser
Der var udsendt en række meddelelser. Der var kommentarer til nogle af meddelelserne.
Ansøgning om projektmidler fra CAP-puljen
PASS har i samarbejde med New Insight fremsendt ansøgning om midler fra den
centrale analyse og prognosepulje (CAP) til undersøgelse af vekseluddannelsessystemets understøttelse af innovationskompetencer.
Formanden orienterede om, at projektet iflg. ministeriets foreløbige indstilling til
CAP-følgegruppen, ikke synes at blive bevilget.
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AER ansøgning fra LUU ved SOSU C
Helle Stang undrede sig over, at SOPU København har fået penge af ministeriet til
at afdække mulighederne for at øge praktikpladskapaciteten, ved at elever dækker
vagter hele døgnet, da en skole ikke kan blande sig i vagtdækningen.
KL nævnte, at KL har kommenteret ministeriets brug af midlerne fra finanslovens
praktikpladsaftale fra 2010 i REU, og på den baggrund skal KL holde et møde med
ministeriet.

10) Evt.
Susanne Vind ønskede tal for aldersfordelingen af elever på uddannelsen til pædagogisk assistent, eftersom der er meget fokus på, om praktikpladserne går til
unge eller voksne. Sekretariatet henviste til menuen Statistik på hjemmesiden.

Side 5 af 5

