Referat fra møde i PASS den 5. november 2009
Ny Vestergade 17, 3. sal, kl. 13 – 15.30
Tilstede:
Nanna Højlund, FOA, formand
Ursula Dybmose, KL, næstformand
Jacob Møller Jørgensen, Danske Regioner
Helle Stang Traasdahl, KL
Kirsten Højlyng, KL
Jakob Sølvhøj, FOA
Heidi Leen, FOA
Gitte Vind, FOA
Birgitte Rasmussen, FOA
Lotte Meilstrup, FOA
Afbud:
Janne Elsborg, Danske Regioner
Karen Stæhr, FOA
Susanne Wind, 3F
Torhild Østergaard, elevrepræsentant
Jan Bauditz, KL
Fra sekretariatet:
John Steffensen, sekretariatsleder
Karen Therkildsen, konsulent (ref.)
Forslag til dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
PASS og DK - Skills
Indplacering af PASS -uddannelserne i National Kvalifikationsramme
Godkendelse af udviklingsredegørelse
Kommissorium for kvalitetssikringsgruppe
Årsplan 2010
Ny organisation for sekretariatet, herunder budget for 2010
Meddelelser
- godskrivningsvejledning, sygeplejestuderende udsendt
10. Evt.
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Bilag:
Nærværende dokument
Bemærkninger:

Udarbejdet i samarbejde med formandskabet

Indstilling:

Til godkendelse

Referat:

Dagsorden blev godkendt

Dagsorden/PASS/nov.2009/kgt
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Ad 2) Godkendelse af referat fra møde den 20. aug
Bilag:
Referat fra møde den 20. aug.
Bemærkninger:

Heidi har indsendt flg. præcisering til referatet pkt. 2:

Heidi ønskede at understrege, at FOA´s centrale social- og sundhedssektor finder det bekymrende med hvad hun ville kalde ”discount-uddannelse”. Social- og sundhedshjælpere med denne form
for efteruddannelse vil have en uklar kompetenceprofil. Vi har
faggrupper der i dag varetager opgaver som støtte til plejen og
som yderligere kan udvikles, fremfor at der kommer en ny faggruppe på hospitalerne.
Bemærkningen er indføjet i referatet.
Indstilling:

Til godkendelse

Referat:

Jacob og Heidi gjorde opmærksom på, at de stod opført som
medlemmer af det godskrivningsudvalg, der havde udarbejdet
vejledning til godskrivning af sygeplejestuderendes kompetencer, men at de rettelig var udtrådt, og at Danske Regioner havde
bidraget gennem en høring af forslaget, og FOA var hørt gennem en anden repræsentant i udvalget.
Med disse bemærkninger blev referatet godkendt.

Ad 3) PASS indmeldes i DK-Skills
Bilag:
Notat om PASS og Skills-Denmark
Bemærkninger:

PASS’ formandskab har drøftet muligheden for, at social- og
sundhedsassistentuddannelsen deltager ved Danmarksmesterskaberne i 2011.
Deltagelse forudsætter, at PASS indmeldes i Skills-Denmark,
hvilket vil beløbe sig til et indmeldelsesgebyr på 15.000 kr. og et
årligt gebyr på 5.000 kr.
Endvidere påfører deltagelse udvalget en række praktiske og
koordinerende opgaver

Indstilling:

Formandskabet indstiller, at PASS indmeldes i Skills-Denmark
og at social- og sundhedsassistentuddannelsen deltager i DM
for erhvervsuddannelserne i 2011. Tilmeldingen gælder alene
DM, og deltagelsen skal efterfølgende evalueres.

Referat:

Karen præsenterede kort organisationen Skills Denmark samt
planerne for DM i erhvervsuddannelser i 2011 og de opgaver,
som PASS ville få ved at deltage. Lotte supplerede med eksempler på, hvordan konkurrencer på det sosufaglige område havde
været tilrettelagt ved World-Skills i Canada i september.
Nanna understregede, at formålet med deltagelse ville være at
profilere social- og sundhedsassistentuddannelsen ved 2011, og
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at andre uddannelser og evt. deltagelse i World-Skills kunne
komme på tale senere.
Ursula understregede, at deltagelse skulle være frivillig og at
arbejdsgiverne ikke kunne forpligtes ud over at give frihed til
udtagne medarbejdere, ligesom det var vigtigt, at udvalget (og
sekretariatet) ikke blev bebyrdet med tunge opgaver som konsekvens af indmeldelsen.
Nanna konkluderede, at deltagelsen i 2011 skulle tilrettelægges i
forhold til de ressourcer, som arbejdspladserne og sekretariatet
kunne tilgodese, og at der kunne gælde andre regler for fx lokale
og regionale konkurrencer på vores område end indenfor andre
fag.
Med disse bemærkninger besluttede udvalget at indmelde PASS
i organisationen Skills Denmark og deltage i DM i erhvervsuddannelser den 27. – 29. jan. 2011.

Ad 4) Indplacering af uddannelserne i national kvalifikationsramme
Bilag:
Indbydelse til møde om indplacering af uddannelserne i national
kvalifikationsramme (NQF)
Guidelines for indplacering af uddannelser i NQF
Bemærkninger:

Alle erhvervsuddannelser skal indplaceres i en national kvalifikationsramme for livslang læring, der beskriver hvilket kvalifikationsniveau ud af 8 mulige de ”hører til” på.
PASS har deltaget i et pilotprojekt i 2007-8, hvorefter social- og
sundhedshjælperuddannelsen blev indplaceret som niveau 3 og
social- og sundhedsassistentuddannelsen blive indplaceret på
niveau 4.
Dette arbejde skal gennemføres igen for social- og sundhedshjælperuddannelsen i hht til de nye retningslinjer og for den pædagogiske assistentuddannelse.
Arbejdet skal afsluttes inden jul.

Indstilling:

Det indstilles at udvalget bemyndiger formandskabet til at godkende indplacering af uddannelserne i NQF

Referat:

Ursula udtrykte bekymring for, om denne opgave ville involvere
arbejdspladserne, hvortil sekretariatet svarede, at dette var en
ren sekretariatsopgave, som ville betyde, at uddannelsen vil blive beskrevet efter specielle standarder i forskellige informationssystemer og databaser og på uddannelsesbeviserne.
Ursula mente, at det igen var udtryk for ministeriets tendens til at
lægge opgaver ud i sekretariaterne og bad sekretariatet om at
vurdere tidsforbruget i relation til parternes udbytte af indsatsen.
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Udvalget bemyndigede formandskabet til at godkende den endelige indplacering af uddanneselserne.
Ad 5) Udviklingsredegørelse 2010
Bilag:
a) Udviklingsredegørelse 2010 for den pædagogiske assistentuddannelse
b) Udviklingsredegørelse 2010 for social- og sundhedsuddannelsen
Bemærkninger:

Udviklingsredegørelsen er udarbejdet på baggrund af indkomne
bidrag fra lokale uddannelsesudvalg samt drøftelser på sidste
udvalgsmøde og afsluttende drøftelser i formandskabet.
Udviklingsredegørelsen for social- og sundhedsuddannelsen
munder ud i, at PASS i det kommende år vil
- se på behovet for en ny uddannelse for handicaphjælpere og operationsteknikere
- undersøge uddannelsernes behov for fornyelse på flg.
fokusområder
- viden om samspillet mellem sundhedssystemet og borgeren
- skriftlig og mundtlig kommunikation
- demens
- det psykiatriske område
Udvalget har ikke prioriteret særlige indsatser i forhold til den
pædagogiske assistentuddannelse i 2010.

Indstilling:

Udviklingsredegørelserne til orientering
De lokale uddannelsesudvalg orienteres om de prioriteringer,
som PASS har foretaget for det kommende år.

Referat:

Sekretariatet udleverede udviklingsredegørelserne. Nanna ref ererede udvalgets arbejde med udviklingsredegørelsen og pegede på beslutningen om at se på behovet for nye uddannelser
samt tilpasning af social- og sundhedsuddannelsens indhold til
de forandringer, der er sket på jobområdet de senere år.
Jacob M. Jørgensen (M.J.) ønskede undersøgelsen af behovet
for nye uddannelser til fx operationsassistent skrevet ud af udviklingsredegørelsen, idet han ønskede dette arbejde lagt i et
andet regi. Danske Regioner kunne tænke sig en bredere sundhedsindgang, så operationsteknikeruddannelse, portøruddannelse, redderuddannelse mfl. kunne ses i et samlet perspektiv.
Nanna understregede, at PASS var det helt rigtige sted at drøfte
sådanne spørgsmål, idet det er udvalgets fornemste opgave og
også pligt, at uddannelsesdække arbejdsmarkedet.
Helle gjorde opmærksom på, at Danske Regioner ikke kunne
agere alene på dette område, idet dimensioneringsforpligtelsen
medfører et fælles ansvar for hele uddannelsen.
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Ursula tilkendegav, at KL meget gerne deltog i et m øde med
Danske Regioner om nye uddannelsesinitiativer, og Heidi og
Nanna tilkendegav tilsvarende interesse fra FOA.
Nanna konkluderede, at undersøgelse af behov for nye uddannelser ikke ville blive skrevet ud af udviklingsredegørelsen, men
evt. andre bemærkninger kunne fremsendes til sekretariatet snarest, hvorefter formandskabet færdiggør det endelige dokument.

Ad 6) Kommissorium for kvalitetssikringsgruppe
Bilag:
Kommissorium for kvalitetssikringsgruppe
Bemærkninger:

Formandskabet ønsker nedsat en kvalitetssikringsgruppe, der
skal varetage det analyse- og udviklingsarbejde på social- og
sundhedsområdet, som Udvalget fremfører behov for i udviklingsredegørelsen.
Kvalitetssikringsgruppen skal sammensættes af arbejdsmarkedets parter og fremlægge resultaterne af sit arbejde sommeren
2010.

Indstilling:

Formandskabet indstiller kommissorium for kvalitetssikringsgruppen til godkendelse

Referat:

Jacob M.J. ønskede at sammensætningen af arbejdsgruppen
kunne give plads til 4 repræsentanter fra hver side, idet Danske
regioner gerne ville have en central person til at varetage de
mere overordnede interesser, og en lokal repræsentant til at
vurdere de mere indholdsmæssige ændringsbehov.
Ursula gjorde opmærksom på, at partsbidragsstrukturen til udvalget kunne legitimere en ulige sammensætning af arbejdsgiversiden, men i samarbejdets ånd ville KL acceptere en ligelig
repræsentation. Ursula opfordrede til, at der samtidig vra en accept fra Danske Regioner af forskellen i indflydelse i forhold til
drøftelsen. FOA kunne ligeledes acceptere en løsning med 4
repræsentanter fra hver side.
Desuden foreslog Jacob M. J., at udviklingen af evt. nye uddannelser til fx handicaphjælper og operationsassistent udgik af
kommissoriet idet disse opgaver var af en anden beskaffenhed
end de øvrige mere indholdsorienterede emner.
Nanna kunne ikke acceptere, at opgaven skulle udgå af kommissoriet, men formuleringen kunne måske tilpasses, så opgaven i første omgang ikke skulle handle om udvikling af uddannelsernes indhold, men kun på en analyse af udækkede uddannelsesbehov. Efterfølgende ville det uddannelsespolitiske svar
på evt. uddannelsesbehov kunne drøftes.
Sekretariatet indføjer de ønskede ændringer i kommissoriet og
udsender det til formandskabet til godkendelse.
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Ad 7) Årsplan 2010
Bilag:
Forslag til årsplan for PASS 2010
Bemærkninger:

Årsplanen indeholder
- forslag til prioriterede indsatsområder
- 5 møder i formandskabet
- 4 møder i udvalget
- 1 konference for lokale uddannelsesudvalg

Indstilling:

Årsplan til godkendelse

Referat:

Heidi gjorde opmærksom på, at FOAs repræsentanter ikke kunne deltage i møder den 25, marts og i uge 46. Susanne Wind
havde indgivet besked om, at hun ikke kunne deltage i årets
første udvalgsmøde. Sekretariatet finder nye datoer.
Ursula gjorde opmærksom på, at opgaven med skolernes overgang til EASY ikke skulle undervurderes. Ursula forudså, at sekretariatet ville få mange spørgsmål fra kommunerne og gav
udtryk for, at sekretariatet måske skulle tage initiativ til et møde
med UNI-C om, hvordan UNI-C kan bidrage med implementeringsarbejdet, så sekretariatet ikke står alene med opgaven.
Nanna ønskede, at en vurdering af konsekvenserne af, at Tvistighedsnævnet kommer til at gælde PASS-området også bliver
et indsatsområde i 2010.

Ad 8) Ny organisationsplan for sekretariatet, herunder budget 2010
Bilag:
8.1: Model for oprettelse af en selvejende institution ”Sekretariatet for Erhvervsrettede velfærdsuddannelser”
8.2: Ny sekretariatsstruktur og budget 2010
8.3: Forslag til budget 2010
Bemærkninger:

Sekretariatet er de senere år blevet udvidet med flere faglige
udvalg, og yderligere et fagligt udvalg er på vej ind i sekretariatet
pr. 1. januar 2010. Det betyder, at der er brug for en ny administrativ struktur i sekretariatet. Det bliver derfor foreslået, at der
nedsættes en bestyrelse, der bliver ansvarlig for al drift og ledelse af sekretariatet.
Hvis forslaget bliver vedtaget, vil alle udvalgenes budgetposter til
løn og drift udgå, fordi organisationerne derefter betaler til sekretariatet (bestyrelsen) for den personalemæssige betjening samt
drift.
De midler, som udvalgene har til egne aktiviteter, bliver ikke berørt.

Indstilling:

Det indstilles, at udvalget bemyndiger formandskabet til
- at godkende den fremtidige struktur for sekretariatet
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Referat:

at godkende det endelige budget for PASS 2010

John præsenterede den nye struktur for sekretariatet og understregede, at ændringerne først og fremmest har et administrativt
formål og skal sikre en bedre ressourceudnyttelse i sekretariatet.
Sekretariatet vil sandsynligvis få status som en forening, og som
noget nyt kan det nu offentliggøres, at et nyt fagligt udvalg, Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen vil blive placeret i
sekretariatet pr. 1. januar 2010. De nye vedtægter, der indeholder de nødvendige tilpasninger, men ikke vil ændre ved udvalgenes sammensætning eller fordeling af partsbidrag, vil blive
udsendt til organisationerne i den nærmeste fremtid, og der vil
blive afholdt stiftende møde med alle organisationer i slutningen
af november.
Susanne Wind, der havde meldt afbud til m ødet, havde udsendt
et forslag til udvalgets medlemmer om, at den aktuelle ændring i
strukturen samtidig burde medføre en ændring af udvalgene, så
de ikke fulgte lovstrukturen (AMU og EUD) men fulgte målgrupperne (det pædagogiske hhv. social- og sundhedsområdet).
Nanna udtrykte forståelse for synspunktet, men med reference til
tidligere drøftelser af emnet opfordrede hun til at strukturen ikke
bliver ændret på nuværende tidspunkt. Nanna tilkendegav dog
vilje til at tage hensyn til ønsket ved tilrettelæggelse af fremtidige
dagsordener.
Jakob Sølvhøj foreslog, at det i strukturoplægget foreslåede koordinationsudvalg blev fjernet. Det ville sikre den ønskede opdeling af en administrativt orienteret bestyrelse og de uddannelsespolitisk orienterede udvalg. Der var generel opbakning til forslaget.
John præsenterede dernæst forslag til budget for 2010 og redegjorde for de ændringer i budgetopbygningen, som den nye
struktur vil medføre.
Nanna fremførte behovet for at parterne, i god tid inden overenskomsterne for 2011- 2014 skal vedtages, drøfter budgetbehovene for den kommende 3-årsperiode, så risikoen for at skulle
bede om flere midler i løbet af OK-perioden reduceres. Gitte
supplerede med en opfordring til, at bestyrelsen revurderer alle
udvalgenes forholdsvise træk på sekretariatets ressourcer.
Med disse bemærkninger bemyndigedes formandskabet til at
færdiggøre arbejdet med strukturændringerne og godkende det
endelige budget.

Ad 9) Meddelelser
Bilag:
a) Vejledning vedr. godskrivning for sygeplejerskestuderende
b) Tvistighedsnævnets og Ankenævnet vedr. praktikvirksomhe7

ders årsberetning 2008 kan hentes her: Link
Bemærkninger:

a) Vejledningen er udsendt til
- social- og sundhedsskolerne
- skoleledersammenslutningen
- professionshøjskolerne
- udsendes også som nyhed på sosuinfo.dk
b) En ændring af Lov om erhvervsuddannelser er på vej og vil
medføre, at Tvistighedsnævnet også bliver ankeinstans for elevklager fra PASS’ uddannelser.

Indstilling:

Til orientering

Referat:

Jakob Sølvhøj efterlyste en vejledning vedr. godskrivning for
pædagogstuderende svarende til den netop udsendte vedr. sygeplejerskestuderende, og sekretariatet oplyste, at det vil gå i
gang med opgaven i nærmeste fremtid.
Nanna lovede udvalget en drøftelse af, hvilke konsekvenser den
kommende lovændring om Tvistighedsnævnet vil få på et møde i
det kommende år
Udvalget tog meddelelserne til orientering.

Ad 10) Evt.
Intet at referere
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