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Finansiering af 330 ekstra praktikpladser i regionerne
Om aftaleteksten
Den 27. november 2009 indgik Danske Regioner og KL en aftale med staten om 1.650 kommunale
og regionale praktikpladser – 330 praktikpladser i regionerne og 1.320 i kommunerne. Regionerne og
kommunerne bestemmer selv, inden for hvilke faggrupper de 330 hhv. 1.320 ekstra praktikpladser
oprettes.
Finansieringen sker igennem en generel forhøjelse af AERs præmieringsbonus fra op til 16.000 til
50.000 kr. pr. elev.
Til gengæld er der lagt op til en ret kompliceret sanktionsmodel. Hvis ikke de oprindelige
trepartsforudsætninger opfyldes i 2010, modregnes et beløb svarende til den samlede udbetalte
forhøjede AER-præmiering (dvs. op til 34.000 ekstra kr. i præmiering pr. ny uddannelsesaftale fra 5.
november 2009), som regionerne har modtaget til nye aftaler til og med 2010 inden for uddannelserne
på social- og sundhedsområdet, der i forvejen er omfattet af trepartsaftalen fra juni 2007.
Modregningen i bloktilskuddet overføres til AER. Hvis de ekstra pladser ikke tilvejebringes, sker der
en forholdsmæssig tilbagebetaling af ovenstående beløb. Hvis der f.eks. mangler en realisering af 10
pct. af de 330 regionale praktikpladser, sker en modregning på 10 pct. af ovenstående beløb (ligeledes
over bloktilskuddet). Modregningen i bloktilskuddet overføres til AER.
Det er væsentligt at pointere, at regionerne i aftalen om flere praktikpladser hæfter solidarisk. I
tilfælde af, at regionerne ikke samlet set lever op til aftalen om flere praktikpladser, samt
dimensioneringen på Social- og Sundhedsassistentuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelse
for 2010, trækkes alle regioner over bloktilskuddet.
Det vil derfor være væsentligt, at regionerne tilrettelægger, hvordan og hvor de ekstra praktikpladser,
som indgår i aftalen af 27. november 2009, etableres og herunder hjemtagelse og anvendelse af de
ekstra midler, der samlet kommer ind fra den forhøjede præmiering.
Det er op til den enkelte region at tilrettelægge incitamenterne for de enkelte sygehuse og institutioner
og derved sikre, at det samlede måltal for regionen som helhed nås. I den forbindelse skal man være
opmærksom på, hvordan ordningen spiller sammen med den enkelte regions procedurer for oprettelse
af elevstillinger, indhentning af AER-refusion mv. Der kan eksempelvis være behov for centrale tiltag
for at sikre at en større del af provenuet ved præmieforhøjelsen målrettes dem, der gør en særlig
indsats for at oprette ekstra elevpladser.
Den fulde aftaletekst kan hentes på:
http://regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/Nyheder%20november%202009/~/media/Filer/Løn%20og%20per
sonale/Aftale%20om%20flere%20praktikpladser%202009.ashx

Forhøjet AER-præmiering
Den forhøjede præmiering er vedtaget af Folketinget ved Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes
Elevrefusion og lov om erhvervsuddannelser (LOV nr. 1218 af 14/12/2009). Med lovændringen
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indføres en forhøjet AER præmiering for alle uddannelsesaftaler, der
erhvervsuddannelsesområdet i perioden 5. november 2009 til den 31. december 2010.

indgås

på

Der gives op til 50.000 kr. pr. uddannelsesaftale. De 50.000 kroner udbetales som 6.000 kroner pr.
måned i de tre første måneder – svarende til 67 procent af elevens løn i prøvetiden. Derefter gives en
bonus på 16.000 kroner efter fire måneder og igen efter syv måneder. Bonussen kommer oven i det
almindelige tilskud fra AER til løn under elevernes skoleophold.
Den forhøjede præmiering omfatter alle uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelsesområdet, herunder
uddannelsesaftaler i medfør af trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner og LO/AC
fra juni 2007, jf. økonomisk vejledning 2008 vedr. Generelle tilskud til regionerne i 2008 og 2009,
lov- og cirkulæreprogram og trepartsinitiativer.
Der skal ansøges om bonus for hver enkelt elev. Ansøges ikke, udbetales ingen bonus. Vejledning for
hvorledes præmieringen søges findes på www.atp.dk

Øget dimensionering i medfør af trepartsaftalen fra 2007
Det indgår i trepartsaftalen fra 2007, at dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelsen i
perioden 2008-2015 skal stige med 1.100 pladser årligt (dvs. i alt 8.800 pladser i løbet af 8 år).
Tilsvarende skal den pædagogiske grunduddannelses dimensionering stige med 1.000 pladser årligt i
perioden 2008-2015 (dvs. i alt 8.000 pladser i løbet af 8 år). Udgangspunktet for stigningerne er
dimensioneringerne i 2007.
KL, Danske Regioner og FOA har efterfølgende aftalt en indfasningsmodel, der indebærer, at den
aftalte forhøjelse ikke sker i det oprindeligt aftalte tempo. Indfasningsmodellen indebærer således en
manko i fht. aftalen i 2008 og 2009, som lægges oveni det aftalte for årene 2010-2015. Der er således
enighed om, at trepartsaftalen medfører følgende forhøjede optag i regionerne i 2009 og 2010.
Tabel 2. Meroptag i 2009 og 2010 i regioner jf. trepart
Social- og Sundhedshjælper
Social- og Sundhedsassistent
Pædagogisk Assistentuddannelse

Meroptag i 2009 i regionerne i
forhold til dimensioneringen i 2007
0
153
13

Meroptag i 2010 i regionerne i
forhold til dimensioneringen i 2007
0
229
24

De aftalte dimensioneringer i forlængelse af trepartsaftalen fra 2007 og den efterfølgende
indfasningsaftale er for 2008-2015 følgende, jf. tabel 3:
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Tabel 3. Dimensionering i 2010-2015 – kommuner og regioner under ét
Social- og sundhedshjælper
Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedsuddannelsen i alt
Årlig stigning i dimensionering i fht. 2007
på social- og sundhedsuddannelsen
Pædagogisk assistent
Årlig stigning i dimensionering i fht. 2007
på pædagogisk assistentuddannelse
Dimensionering i alt (sosu + pau)

2008
7.368
3.637
11.005
200

2009
7.805
3.850
11.655
850

2010
8.059
3.965
12.024
1.219

2011
8.119
3.993
12.112
1.307

2012
8.119
3.993
12.112
1.307

2013
8.119
3.993
12.112
1.307

2014
8.119
3.993
12.112
1.307

2015
8.119
3.993
12.112
1.307

600
200

1.050
650

1.592
1.192

1.592
1.192

1.592
1.192

1.592
1.192

1.592
1.192

1.592
1.192

11.605

12.705

13.616

13.704

13.704

13.704

13.704

13.704
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