Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 23. marts 2007 kl. 12.00-14.30
Til stede:
Peder Ring, Danske Regioner (formand)
Karen Stæhr, FOA (næstformand)
Elias Pedersen, FOA
Kjeld Christiansen, FOA
Stig Ove Jensen, FOA
Erik Brouer, Danske Regioner
Bodil Mentz, Danske Regioner (repræsentant for Ib Steen Mikkelsen)
Kirsten Reng Sørensen, Danske regioner
Peder Wagner Hansen, tilforordnet (repræsentant for Annette Rolighed)
Afbud fra:
Asbjørn Christiansen, FOA, suppleant
Katrine Orebo Hansen, Danske Regioner, suppleant
Dennis Vagtborg Christensen, suppleant FOA
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Bilag:
Har du i hånden
Bemærkninger: Drøftet med formanden
Indstilling:

Godkendelse

Referat:

Dagsorden blev godkendt.
Det blev dog fastslået, at udvalget under punkt 3 endnu ikke kan
tage beslutninger vedrørende konstituering.

Ad 2) Orientering
Bilag:
1. Forretningsorden for Portøruddannelsesnævnet (udleveres på
mødet)
2. Regnskab 2006 og budget 2007 (udleveres på mødet)
3. Redaktionel ændring af FKB Patientrelateret service på sygehusene
Bemærkninger: 1) Formandskabet er ved at godkende en forretningsorden
2) Formandskabet er ved at godkende regnskab 2006 samt budgetforslag 2007
3) Sekretariatet er ved at revidere de fælles kompetencebeskrivelser i henhold til Loven om arbejdsmarkedsuddannelser, hvor
efteruddannelsesudvalgene skal vurdere kompetencebeskrivelserne senest 3 år efter godkendelsen. Sekretariatet skønner, at
der udelukkende er behov for redaktionelle ændringer. I FKB Patientrelateret service på sygehusene er portøren som fast vagt
tilføjet. Underudvalget for Social- og sundhedsområdet har godkendt ændringerne.
Indstilling:

Til orientering

Referat:

Forretningsorden
Det blev præciseret, at det er parterne og ikke nævnet, der kan
vedtage forretningsordenen. Kirsten Reng Sørensen pointerede,
at nævnet oprindeligt har besluttet, at forretningsordenen skulle i
høring på et nævnsmøde. Forretningsordenen blev gennemgået
og følgende blev kommenteret:
Kapitel 1:
• §1: sygehusskole skal erstattes med ”skoler der udbyder
portøruddannelsen”
• Stk. 2, Peder Ring og Karen Stæhr udtrykte ønske om at
formandsposten per definition varetages af arbejdsgiversiden og næstformandspost af arbejdstagersiden.
• Stk. 4, fjernes. Praksis er, at parterne er velkomne til at
medtage konsulenter m.m. til at deltage i møderne.
• Stk. 5: Kirsten Reng Sørensen påpegede, at det i 2004
blev besluttet, at skolerne skulle have en ordinær plads i
nævnet. Erik Brouer pointerede, at det er arbejdsmarkedets parter, der tager beslutning om uddannelsen, hvorfor
skolerne ikke skal have en ordinær plads i nævnet men
fortsat skal have en plads som tilforordnede. Peder Wagner Hansen stillede sig tilfreds.
Kapitel 2:
• §2: Rettes til at nævnet afholder normalt 4 møder årligt.
Kapitel 3:
• §3: Præcisere at det er i fællesskab, at formand og næstformand repræsenterer nævnet.
• Stk. 2: Det blev drøftet, hvorvidt formandskabet må tage
beslutninger på nævnets vegne. Nævnet blev enige om, at
beslutninger som udgangspunkt tages i det samlede
nævn, men at det i særlige tilfælde kan være hensigtsmæssigt, at formandskabet kan tage beslutninger. De skal
så vidt muligt i skriftlig høring først blandt alle nævnets
medlemmer.
Kapitel 4:
• §4: Der skal ikke refereres til den konkrete overenskomst
men henvises til den til hver tid gældende overenskomst.
Kapitel 6
• Stk. 3: Ad hoc opgaver skal erstattes med ”opgaver, under
forudsætning af at de budgetmæssige forudsætninger er
til stede”.
Kapitel 7
• Stk. 3: Det blev præciseret, at det er parterne, der kan
ændre forretningsordenen.
Regnskab 2006 og budget 2007
Årsregnskabet skal skrives under af ledelsen, hvilket vil sige for-
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mandskabet.
Stig Ove Jensen undrede sig over, at der ikke er afsat midler til en
temadag i 2007. Det skyldes, at der ikke har været udtrykt ønske
om det. Nævnet drøftede mulighed for finansiering, hvis der bliver
behov for en temadag. Enten skal midlerne tilvejebringes ellers
skal der være betaling for deltagelse.
Der blev spurgt til sekretariatets lønudgifter, og sekretariatet gjorde opmærksom på, at udgifterne er afsat så de kan bære et udsving i aktiviteterne.
Regnskabet blev godkendt og underskrevet af formandskabet.
Revision af de fælles kompetencebeskrivelser
Stig Ove Jensen spurgte til, om hospitalsserviceassistenterne
behøver at stå i den samme FKB som portørerne. Sekretariatet
præciserede, at FKBen beskriver et jobområde og derfor godt kan
indeholde flere faggrupper.
Ad 3) Konstituering af Portøruddannelsesnævnet
Bilag:
1. Oversigt over medlemmer af Portøruddannelsesnævnet
Bemærkninger: I den nye forretningsorden kommer formandsposten til at gå på
skift mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det medfører at nævnet skal konstitueres jf. den nye forretningsorden.
På mødet vil sekretariatet bede medlemmerne af nævnet om at
gøre opmærksom på, hvis vores oplysninger om kontaktinfo i vores database er forkerte. Medlemmer af nævnet bedes ligeledes
oplyse, hvis de ikke ønsker dagsorden eller referat tilsendt.
Indstilling:

Til konstitution og drøftelse

Referat:

Parterne har endnu ikke godkendt forretningsordenen, hvorfor
nævnet ikke kan endeligt konstitueres. Derudover har Danske
Regioner endnu ikke endeligt besluttet, hvem der skal repræsenterer Danske Regioner i nævnet.
Jf. bemærkningerne til forretningsordenen kommer Danske Regioner til at besidde formandsposten permanent. Danske Regioner
har udpeget Erik Brouer som formand.
Nævnet er endnu ikke endeligt konstitueret.

Ad 4) Planlægning af nævnets arbejde 2007, herunder temaer til drøftelse
Bilag
1. Oversigt over indkomne forespørglser og ønsker
Bemærkninger: Sekretariatet foreslår, at der udarbejdes en årsplan, der både
angiver mødedatoer og dagsorden. Der er allerede kommet ønsker om følgende:
a) Hvad er portørskolernes fremtid?
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b) Ønsker til portøruddannelsen fremover
c) Koordinering af skoler, udbudsplanlægning
d) Ønsker til sekretariatet
Indstilling

Til drøftelse samt at der besluttes en møderække for 2007, hvor
der er angivet temaer for hvert møde.

Referat:

Udarbejdelse af en egentlig mødeplan for 2007 blev udskudt til
næste møde, der er blevet fastsat til torsdag den 19. april 2007 kl.
12-15.
Der blev spurgt til, hvor den teoretiske undervisning skal gennemføres fra 1. januar 2008 og i hvilken form. Parterne (Danske Regioner og FOA) har afholdt et møde om muligheden for at uddannelsen overgår til en erhvervsuddannelse. De er endnu ikke
kommet frem til en konklusion, men drøftelsen sker fortsat. Uddannelsen vil dog med sandsynlighed afvikles uændret i 2008.
Stig Ove Jensen pointerede, at han ønsker at fastholde en overenskomstbaseret uddannelse.
Der blev udtrykt ønske om, at næste møde primært bruges til at
gøre status i forhold til afviklingen af portøruddannelsen i 200809. I den forbindelse vil Erik Brouer bede de fem regioner om at
melde ind, hvor mange portøraspiranter der skal uddannes, for at
skolerne efterfølgende kan aftale udbuddet af uddannelsen. Erik
Brouer påpegede, at det giver mulighed for at vurdere, hvor mange skoler der skal udbyde for at matche behovet.
Elias Pedersen fremhævede, at der er behov for snarligt at diskutere censorsituationen.
Karen Stæhr påpegede, at der i forbindelse med udarbejdelse af
en mødeplan også skal diskuteres visioner for portøruddannelsesnævnet.
Nævnet drøftede, at der er behov for en stærkere central styring
af uddannelsesbeviserne især i forhold til overbygningsmodulet.
Det blev nævnt som mulighed, at EPOS kan stå for administrationen af uddannelsesbeviserne. I så fald skal der findes en finansieringsmodel, enten via partsbidrag eller brugerfinansieret.
Nævnet drøftede endvidere problematikken med, at sygehuse i
flere tilfælde mangler et skolested til portørerne. De fælles udbudsfolder skal i højere grad bruges, så portørerne f.eks. henvises til kurser, der afvikles andre steder i landet.
Yderlige ønsker til temaer, der skal dagsordensættes på mødeplanen 2007, kan meldes ind til sekretariatet.
Det blev besluttet at udskyde drøftelsen om logo og hjemmeside
til et senere møde.
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Ad 5) Evt.
Bilag

Ingen
Sekretariatet er af Danske Regioner blevet bedt om at lave en
opgørelse over uddannede portører i 2005/2006, den ser ud som
følger:

Portørskolen Region Nordjylland
SOSU skolen i Århus
SOSU C
HS Portørskolen
I alt

Referat:

2005
18
11
44
43
116

2006
16
14
32
56
118

Peder Wagner Hansen gjorde opmærksom på, at SOSU C i 2006
uddannede 32 og ikke 15 portører, hvorfor det samlede antal uddannede portører i 2006 på landsplan er 118.

5

