
 

Temadrøftelse SSU juni 19 

Rekrutteringsudfordringer 

på SOSU området 



Rekruttering i Faxe Kommune – status lige nu 

Elever 

Overordnet ser det godt ud for 2019 
 Februar og maj hold fyldt op 

 August-holdet mangler 1 SSA- og 2 SSH-elever for at være fyldt op 

 Der mangler pt. 8 for at have et fyldt november-hold 

 Vi er godt med sammenlignet med andre kommuner 

 

SOSU personale i Faxe Kommune 

Der er primært udfordringer med at få ansat Social- og 

Sundhedsassistenter, hvor der nogle gange er for få                        

ansøgere til de opslåede stillinger. 



Kommunerne har massive rekrutteringsudfordringer på 

ældre- og sundhedsområdet nu og i fremtiden 

De vigtigste udfordringer: 

• Befolkningsfremskrivningen peger på, at der bliver markant 
flere plejekrævende ældre 

 

• Et stort antal af SOSU-personalet er på vej på pension 

 I Faxe Kommune er gennemsnitsalderen for SOSU-personalet      

44 år mens 14 % er over 60 år 

 

• På landsplan er søgningen til SOSU-uddannelserne           

meget lavt 

 

• På landsplan er frafaldet på SOSU-uddannelserne                   

for højt 

 



Arbejdsmarkedets parter har indgået en 

praktikpladsaftale, der skal få flere til at vælge og 

gennemføre social- og sundhedsuddannelserne.  

• Kommunerne skal øge antallet af praktikpladser med cirka    

30 % 

 

• Kommunerne overtager arbejdsgiveransvaret for 

regionseleverne fra den 1. januar 2020  
 Udgiftsneutralt for kommunerne der bliver kompenseret via    

bloktilskuddet (DUT principper) 

 

• Frafaldet på social- og sundhedsuddannelsen skal            

reduceres til maksimalt 10 %  

 



Aftalens betydning for Faxe Kommune (økonomi) 

• De forventede lønudgifter vil stige i takt med, vi får flere 

elever i Faxe Kommune  
 2019: 7.74 mio. kr.  /  2020: 10,72 mio. kr.  /  2021: 14.74 mio. kr. 

 Kommunen skal selv afholde udgiften forbundet med den øgede 

dimensionering, da staten har det synspunkt, at ”udgiftsforøgelserne 

modsvarer arbejdskraftsværdien” 

 

• Der er afsat 30 mio. kr. på finansloven for 2019 årligt i 2020 

og 2021  
 Pengene fordeles til kommunerne over bloktilskuddet og skal 

understøtte implementeringen af aftalen, herunder styrke 

praktikpladsvejledningen og fokus på frafald mv.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aftalens betydning for Faxe Kommune 

 

 

 
 

 Stigningen i antal ansatte elever er stor fordi            

dimensioneringen har ligget lavt de seneste år 

 

Antallet af SSA elever i Faxe Kommune stiger markant                       

over de næste år, da et ansættelsesforløb for en SSA                             

elev er normeret til 2 år 10 mdr. De der ansættes i                                             

2020 og 2021 vil således også være ansat i Kommunen,                                

når der i 2022 skal ansættes nye SSA elever    

 

 



Aftalens betydning for Faxe Kommune 

 

 

 

 

 
 

Mulig effekt: Bedre rekrutteringsgrundlag for                                        

Faxe Kommune 

 Flere praktikvejleder opgaver samt sikring af kvalitet i         

vejledning 

Øget administration på elevområdet (herunder               

sygefravær, ferie, samtaler mv.) 

Øget uddannelses- og arbejdsgiveransvar 



Eksempler på Faxe Kommunes rekrutterings- og 

fastholdelsestiltag (det faste personale) 

 

• Elev temadag (hvad er vigtigt for eleverne) 
 Dialoger om ‘hvad er et godt læringsmiljø’, ‘hvordan er den gode 

arbejdsplads’, ‘hvad skal der til for, at eleverne vælger Faxe Kommune 

som arbejdsplads’ 

• Tilbud om færre weekendvagter – både i forbindelse med 

rekruttering af nye og fastholdelse af nuværende 

medarbejdere 

• Tilbud om fleksible mødetider 

• Tilbud om ‘buddy ordning’ (understøtte god inklusion på 

arbejdsplads) 



Eksempler på Faxe Kommunes rekrutterings- og 

fastholdelsestiltag (det faste personale) 

 

• Onboardingsamtaler med nærmeste leder (1, 3 og 6 mdr. 

efter ansættelse) 

• Italesættelse af ‘den gode arbejdsplads’ (fokus på 

historiefortælling) 

• Tilbud om spændende faglige udfordringer 

• Mulighed for indflydelse på hverdagen (opgaveløsning,                    

arbejdsgange, faglig udvikling, trivsel og samarbejde m.m.)  

 



Eksempler på Faxe Kommunes nuværende 

rekrutteringstiltag (elever) 

 

 Faxe Kommunes tiltag matcher allerede i høj grad KL’s 

nyeste anbefalinger for rekruttering og fastholdelse 

 Information og stillingsopslag på Faxe Kommunes 
hjemmeside, samt på praktikpladsen.dk 

 Bredt udbud af praktikpladser 

 God mulighed for vejledning for de der ønsker at søge 

 Fokus på elevtilfredshed og vejledertilfredshed 

 Ugentlige vejledertimer til elever: Feedback                    

og opfølgning på læring 

 Der arbejdes med praksislæring  

 Frafaldssamtaler med uddannelseskonsulent 

 



Eksempler på Faxe Kommunes nuværende 

rekrutteringstiltag (elever) 

 Vejledermøder og temadage flere gange årligt – sidste 

temadag havde bl.a. fokus på: 
 Bedre tid til elevarbejdet (vejleder til planlagt på vagtplan) 

 Fælles ansvar omkring elevarbejdet 

 Ledelse og kollegaer understøtter gode læringsmiljøer 

 Tættere samarbejde med ZBC 

   

 Tværsektorielt samarbejde med jobcenteret: 
 Rekrutteringsprojekt ‘SOSU klar’ 

 Rekrutteringsprojekt ‘IGU projekt’ 

Kommende rekrutteringstiltag (elever) 

 Større fokus på branding af Faxe Kommunes           

uddannelser på Facebook, Instagram, via                                              

pod casts etc. 

 Ansættelse af kommunikationskonsulent i                          

løntilskud som tovholder for branding 

 



Forslag til nye rekrutteringstiltag i Faxe Kommune 
(elever) 

• Man kunne overveje voksenelevløn til alle over 25 år 
 En elev på voksenelevløn får cirka 50.000 kr. mere om året. 

 Faxe Kommune har pt. 50 elever over 25 år, hvoraf 26 får voksenelevløn. 

Hvis alle skulle have voksen elevløn ville det koste cirka 1 mio. kr. 

• Tættere samarbejde med folkeskolernes 9. og 10. klasser 

• Unge i fritidsjob på plejecentre 

• Frivillige unge på plejecentre 

 


