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Til borgmestrene  

Kære borgmester 

 

KL har indgået aftale med regeringen, FOA og Danske Regioner om en 

femårig lærepladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne. 

 

Rekruttering af SOSU-personale til ældre- og sundhedsområdet er en af 

de allervigtigste arbejdsgiverpolitiske udfordringer for kommunerne, og 

det er en dagsorden som vi længe har arbejdet på i KL og i kommunerne. 

Aftalen bygger således oven på de initiativer, der blev taget ved både 

OK18 og OK21. Aftalen er ligeledes en opfølgning på Trepartsaftale om 

rekruttering til det offentlige arbejdsmarked, hvor kommunerne blev for-

pligtet til at aftale elevløn under grundforløbet, og hvor der i AUB-syste-

met blev prioriteret ca. 140 mio. kr. årligt til kommunerne.  

 

Den nye aftale indebærer, at vi i kommunerne forpligter os til at skaffe 

lærepladser til samtlige kvalificerede elever på uddannelsen som social - 

og sundhedsassistent i 2021 og 2022. 

 

Det sender et stærkt signal til alle der er interesseret i uddannelsen om, 

at de ikke skal være nervøse for, om de kan finde en læreplads. Dette 

har været ekstra vigtigt for os i lyset af corona-krisen, hvor der er opstået 

nye ledige, som måske kunne være interesserede i et sporskifte over i et 

meningsfuldt job med stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. 

 

Ud over dimensioneringen, indeholder aftalen også vigtige kommunale 

aftryk på de udfordringer, som kommunerne står overfor ift. at sikre kvali-

tet i uddannelserne, forebygge frafald og styrke fokus på de sprogligt ud-

fordrede elever. Endelig indeholder aftalen et spor om de unge, samt en 

klar ambition om at øge antallet af SOSU-EUX-forløb i aftaleperioden. 

 

Der er ikke aftalt særskilt ny økonomi i forbindelse med aftalen. Aftalen 

skal således indfries inden for den almindelige kommunale driftsøkonomi 

og den eksisterende adgang til refusion i AUB-system mv. Det bemærkes 

dog, at der på Finansloven for 2021 er aftalt et permanent løft på 500 

mio. kr. til ældreområdet, som er målrettet uddannelsesindsatsen. Disse 

midler vil alt andet lige give noget luft til området, som kan gøre det let-

tere at leve op til de nye forpligtelser. 

 

Hvis det lykkes at øge optaget, vil det lokalt kunne give et pres i forhold 

til praktikvejledning og sikring af gode og lærerige praktikforløb. Det er 

ekstra vigtigt, at vi sammen med SOSU-skolerne leverer gode uddannel-

sesforløb, hvis vi rent faktisk skal lykkes med at få gjort flere interesseret 
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i social- og sundhedsassistentuddannelsen. Vi vil opfordre til, at dette ar-

bejde får stort fokus i budgetprocessen og i jeres arbejde med at imple-

mentere den nye aftale.  

  

De forhold i aftalen, der relaterer sig til kommunerne, er særligt føl-

gende elementer:  

 

– Kommunerne forpligter sig på at tilbyde en læreplads til samtlige kvali-

ficerede elever på SOSU-assistentuddannelsen, der optages på ud-

dannelserne i 2021 og 2022.  

 

– I den øvrige del af aftaleperioden (dvs. til 2026) fastholdes dimensio-

neringen på 6.000 for assistentelever og 3.000 for hjælperelever. Det 

understreges, at der er tale om en minimumsdimensionering, som kan 

forhøjes lokalt. 

 

– Parterne mødes i foråret 2023 og drøfter erfaringerne med den ekstra-

ordinære ordning, herunder om disse giver anledning til at dimensione-

ringen justeres for den resterende del af aftaleperioden. 

 

– De respektive KKR opfordres til at tage initiativ til dialog med den/de 

lokale SOSU-skoler mhp. at fastholde elever (tilbyde læreplads), der 

allerede efter sommerferien har brug for en læreplads, men som endnu 

ikke har fået en plads tilbudt. 

 

– Parterne er enige om, at der skal sikres den nødvendige fleksibilitet i 

tilrettelæggelsen af uddannelsen, og vil derfor ændre en række nuvæ-

rende krav ift. tilrettelæggelse af praktikken på social- og psykiatriom-

rådet. 

 

– Der igangsættes et arbejde med at styrke en systematisk forberedelse 

af elever forud for praktik samt særligt støtte og samarbejde om de 

fagligt, sprogligt og socialt udfordrede elever mhp. at nedbringe frafal-

det. 

 

Den nye aftale er vedlagt. KL vil følge implementeringen og samle op på 

jeres erfaringer i alle relevante fora. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

  

Jacob Bundsgaard    

Kristian Wendelboe 

 

 
 


