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NOTAT 

 

Dimensioneringsaftale for 2020-2021 for social- og 
sundhedsuddannelserne – finansiering   

Problem 

Der er i flere KKR-kredse og blandt en del kommuner rejst en række bekym-

ringer i forlængelse af den indgåede dimensioneringsaftale på sosu-området 

fra februar 2019 særligt i forhold til manglende finansiering til dels kommu-

nernes stigende uddannelsesansvar på området og dels overdragelsen af 

arbejdsgiveransvaret for sosu'er fra regioner til kommuner. Kommunerne vil 

dog samlet set blive kompenseret herfor, jf. nedenfor. 

 

En øget dimensionering kan sende et signal om, at arbejdskraften er på-

skønnet, og skabe plads til dem, der vil, men den giver langt fra nogen ga-

ranti for, at søgningen til uddannelsen vil stige. Herudover er det vigtigt at 

tage med i betragtning at optaget på uddannelserne p.t. er meget lavt, og at 

det er afgørende for kommunernes ældre- og sundhedssektor, at der uddan-

nes flere for at undgå arbejdskraftmangel - også på kort sigt. Der er således 

tale om en "skal"-opgave for kommunerne at bidrage til øget uddannelses-

omfang.  

 

Dimensioneringsaftalen som led rekrutteringsudfordringen 

Dimensioneringen i forhold til sosu'er har først og fremmest en funktion i for-

hold til at sikre antallet af praktikpladser i forhold til arbejdsmarkedets behov.  

 

Aftalen for perioden 2020-2021 med ca. 30 pct. flere sosu'er skal derfor ses i 

lyset af de massive rekrutteringsudfordringer på ældre- og sundhedsområdet 

nu og i fremtiden. Alene den demografiske udvikling med 87.000 flere 80+-

årige frem mod 2025 tilsiger et stigende behov for særligt sosu-grupperne. 

Aftalen er dermed et nødvendigt skridt for at sikre arbejdskraftsbehovet på 

området også på kort sigt. 

 

Samtidig har der været efterspørgsel fra kommunerne på løsninger, der kan 

bidrage til at imødegå rekrutteringsudfordringerne for særligt social- og 

sundhedspersonale og sygeplejersker i opfølgning på rekrutteringspuljen i 

OK18 til netop disse grupper. På den baggrund har der været stærk politisk 

opbakning til KL's handleplan "Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren", 

hvoraf aftalens elementer i forhold til øget dimensionering, mindsket frafald 

og fuldt arbejdsgiveransvar indgår som del i af de 38 konkrete initiativer. 

 

Finansieringselementer i den nye aftale  

 

Øget dimensionering i 2020-2021 

Det har været et gentaget krav fra KL til staten om permanent finansiering til 

øget dimensionering og dermed stigende kommunalt uddannelsesansvar. 

Dette krav har været rejst i dimensioneringsforhandlingerne, som led i KL's 

handleplan samt i forhold til finanslovsforhandlingerne – også politisk.  
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Med finansloven for 2019 blev, der som en del af rekrutteringsdagsordenen, 

afsat 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Pengene bliver fordelt over bloktil-

skuddet, og skal blandt andet understøtte kommunernes implementering af 

aftalen, herunder styrket praktikpladsvejledning, fokus på frafald mv. Finan-

sieringen på de 30 mio. kr. er dermed ikke permanent, hvilket modsvarer, at 

aftalen alene er tidsbegrænset til 2 år og dermed skal genforhandles for 

2022 og frem. 

 
KL vil i dialogen med regeringen fortsat lægge vægt på, at der etableres en 
mere permanent og dækkende finansiering af området.  
 

Det bemærkes, at der til rekrutteringsdagsordenen på sosu-området, på fi-

nanslov 2019, i alt er afsat ca. 150 mio. kr. i perioden 2019-2022. Ud over de 

2*30 mio. kr. til kommunerne til understøttelse af uddannelsesopgaven prio-

riteres midlerne til flere praktikvejledere på sosu-skolerne, videreuddannelse 

til grupperne, kampagner mv. – og dermed i regi af andre aktører. 

 

Arbejdsgiveransvar som fundament for erhvervsuddannelserne 

Historisk set indtager staten det synspunkt, at eventuelle udgifter forbundet 

med øget dimensionering skal afholdes af arbejdsgiver, og at udgiftsforøgel-

serne modsvarer arbejdskraftsværdien og dermed en del af det samlede ar-

bejdsgiveransvar. Det er et principielt synspunkt fra statens side, og der er 

ikke tradition for en direkte finansiering af øget dimensionering.  

 

Det skal også ses i lyset af det traditionelle arbejdsgiveransvar i forhold til er-

hvervsuddannelserne generelt på det danske arbejdsmarked. Fx påtager et 

murer-, elektriker og et tømrerfirma på det private arbejdsmarked sig et na-

turligt uddannelsesansvar i praktikken og dermed oplæringen af eleven, der 

balancerer et arbejdskraftbehov. Og hvor der alt andet lige også ligger en 

reel arbejdsværdi i eleven for den enkelte arbejdsplads. Det er også en del 

af den danske uddannelsesmodel. 

 

Overtagelse af arbejdsgiveransvaret for sosu-assistent-elever  

Praktikpladsaftalen indeholder også en kommunal overtagelse af det fulde 

arbejdsgiveransvar for de regionale sosu-assistentelever fra 2020. Regio-

nerne vil fortsat have uddannelsesansvaret for denne gruppe som i dag.  

 

Som det fremgår af dimensioneringsaftalen skal denne opgaveflytning med-

føre en udgiftsneutral justering af statens bloktilskud til kommuner og regio-

ner, der følger de gængse DUT-principper. Justeringen vil skulle indgå ved 

fastsættelsen af bloktilskuddene i forbindelse med økonomiaftalen for 2020.  

 

Drøftelserne omkring de økonomiske konsekvenser af ændringen og de tek-

niske beregninger heraf pågår pt. mellem KL og Danske Regioner. I den for-

bindelse inddrager sekretariatet en række kommuner ift. beregninger af 

øgede udgifter, der ligger udover lønudgifter, herunder til administration mv.  

 

Endelig er der en merudgift til det "elevlønsgab" mellem kommuner og regio-

ner, der er opstået som følge af, at sosu-elever siden OK18 – af hensyn til 

rekrutteringsmulighederne – har fået en markant højere elevløn i kommu-

nerne. KL er opmærksom på dette forhold, og agter at inddrage det i for-

handlingerne om OK21. 
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Dimensioneringen over tid  

Dimensioneringen af sosu'er har henover tid været forankret gennem for-

skellige aftaler, og niveauet har været skiftende, jf. arbejdsmarkedsbehovet. 

Især var der en stor stigning i forbindelse med kvalitetsreformen i 2007. 

Denne stigning blev finansieret som led i den samlede aftale, uden at staten 

efterfølgende har trukket pengene tilbage i takt med, at niveauerne efterføl-

gende er faldet. 

 

En stigning på knap 30 pct. i dimensioneringen i den nye aftale skal derfor 

ses i lyset af, at dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelserne i 

perioden 2016-2019 har ligget meget lavere end dimensioneringen i de fore-

gående år, jf. tabel 1 (bilag).  

 

Samlet set skal aftalen og en øget dimensionering i 2020-2021 både ses i 

sammenhæng med de aktuelle og fremtidige rekrutteringsudfordringer, de 

senere års historisk lave niveau, samt at der i kommunerne over de seneste 

år har været et meget lavt og faldende elevsøgning, jf. figur 1 (bilag).  

 

KKR-fordeling: nøgle og demografi  

KL udarbejder en overordnet fordelingsnøgle til brug for fordelingen mellem 

de fem KKR. I forbindelse med fordelingen er nøglen opdateret i forhold til 

den eksisterende nøgle fra 2015, idet en fastlåst nøgle indebærer, at der 

ikke tages højde for de demografiske forskydninger og dermed forskydnin-

ger i arbejdskraftbehov, der sker mellem landsdelene over tid.  

 

Den eksisterende nøgle fra 2015, vægter den historiske fordeling med 50 

pct. og demografien med 50 pct. Nøglen skulle delvist tage højde for, at de 

demografiske forskelle allerede i 2015 afveg fra den historiske fordeling af 

optaget på uddannelserne. Denne nøgle er fastholdt for så vidt angår den 

eksisterende bestand, men dog således at den demografiske komponent er 

opdateret med seneste data. Tilvæksten på området er derimod fordelt ude-

lukkende med den demografiske nøgle for at tage højde for de demografiske 

forskydninger og medvirke til et en bedre balance mellem udbud og efter-

spørgsel af arbejdskraft og mellem udbuddet af uddannelser i hele landet.  

 

Når den historiske fordeling indgår i den samlede fordeling af praktikpladser, 

betyder det i praksis at tilpasningen til demografiske forskydninger i praktik-

pladsfordelingen sker langsommere, idet de demografiske forskydninger kun 

får delvist gennemslag i fordelingen. Hvorvidt nøglen også skal anvendes på 

kommuneniveau er en beslutning som udelukkende ligger i de enkelte KKR, 

og det kan blandt andet være relevant at tage højde for de reelle behov i de 

enkelte kommuner, rekrutteringsmulighederne, og den historiske uddannel-

sesindsats, herunder i forhold til regionernes pladser. 

   



Dato: 16. maj 2019 

 

Sags ID: SAG-2018-03160 

Dok. ID: 2753502 

 

E-mail: MLHA@kl.dk 

Direkte: 3370 3084 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 4 af 4 

NOTAT 

 

Bilag: Tal og fakta på sosu-området  
 

Tabel 1: Dimensioneringsaftaler 2009-2022  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020/2021 

Social- og 

sundheds-

hjælper 

7.805 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 8.040 2.200 3.000 

Social- og 

sundheds-

assistent 

3.850 3.965 3.965 3.965 3.965 3.965 3.965 5.000 6.000 

Anm.: i tabellen er inkluderet de 300 pladser, som fordeles via KKR til kommuner der har behov 
for at supplere egen kvote. Det bemærkes, at uddannelserne blev reformeret fra 2016, således 
at der herefter er tale om to adskilte uddannelser, i stedet for at assistentuddannelsen byggede 
oven på en forudgående hjælperuddannelse. 

 

Figur 1: Antal elever i kommuner og regioner, januar 2009 – januar 

2019, bestandstal 
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