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I forbindelse med behandlingen af (L 106) Forslag til Lov om ændring af 
lov om institutioner for uddannelsen til studentereksamen, lov om insti-
tutioner for uddannelsen til højere forberedelseseksamen, lov om grund-
læggende social- og sundhedsuddannelser, lov om almen voksenuddan-
nelse og om voksenuddannelsescentre og forskellige andre love (Ud-
møntning af kommunalreformen for så vidt angår det almene gymnasi-
um, hf, social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser 
samt voksenuddannelsescentre (VUC)) har Folketingets Uddannelsesud-
valg i brev af 20. april 2005 stillet mig følgende spørgsmål: 
 
Spørgsmål 59:
”Vil ministeren uddybe baggrunden for, at klageinstansen for elever på 
de grundlæggende social og sundhedsuddannelser og på pædagogisk 
grunduddannelse overgår til den regionale statsforvaltnings virksomhed 
– i stedet for det tvedelte klagesystem, som foreslået i høringssvaret fra 
FOA og PMF.” 
 
Svar: 
Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) og Pædagogisk Medhjælper For-
bund (PMF) har i deres høringssvar foreslået, at klagesystemet indrettes 
således, at klager over skoleundervisningen og institutionens afgørelser 
kan indbringes for institutionen med klageadgang til Undervisningsmini-
steriet, hvorimod klager over praktikuddannelsen og praktikstedet kan 
indbringes for praktikstedet og institutionen i forening med klageadgang 
til Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser. 
 
Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser er et 
frivilligt organ, der har hjemmel i § 16 i lov om grundlæggende social- og 
sundhedsuddannelser. Amtsrådsforeningen, KL og LO har besluttet at 
oprette udvalget, som derfor for tiden fungerer med den sammensætning 
og kompetence mv., som fremgår af loven. Men udvalgets fortsatte eksi-
stens afhænger af enighed mellem de nævnte parter.  
 
Der vil derfor ikke kunne lovfæstes et klagesystem, der beror på udval-
gets deltagelse som klageorgan. 
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Efter de gældende regler om de grundlæggende social- og sundhedsud-
dannelser er der nedsat et klageudvalg under fællesbestyrelsen i hver en-
kelt amtskommune.  
 
Et klageudvalg træffer den endelige administrative afgørelse i klagesager 
om en skoles eller et praktiksteds afgørelser i henhold til lov om grund-
læggende social- og sundhedsuddannelser. Amtsrådet stiller sekretariats-
betjening til rådighed for udvalget. Udvalgets formand er formanden for 
fællesbestyrelsen, der er udpeget af amtsrådet, og udvalgets to medlem-
mer er udpeget af henholdsvis kommunalbestyrelserne inden for amts-
kommunens grænser og de færdiguddannedes organisationer. 
 
Klageudvalgene blev indført ved en reform af de grundlæggende social- 
og sundhedsuddannelser, der trådte i kraft den 1. januar 2002. Indtil da 
traf fællesbestyrelserne de endelige administrative afgørelser i klagesager 
om skolernes afgørelser. Praktikstedernes afgørelser kunne ikke indbrin-
ges for anden administrativ myndighed. 
 
Begrundelsen for forslaget i § 40 i lovforslag L 70 (forslag til lov om re-
gional statsforvaltning) om, at den regionale statsforvaltning bliver kla-
gemyndighed på dette uddannelsesområde, er, at denne nye mulighed for 
en decentral opgavevaretagelse findes at være i god harmoni med både 
uddannelsesområdet og kommunalreformen i øvrigt.  
 
Dette svar fremsendes i 5 eksemplarer. 
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