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Referat
1. Godkendelse af dagsorden og prioritering af dagsorden
Bemærk at mødet er berammet til 3 timer, og derfor indstilles til skarp prioritering af dagsorden:
Hovedvægten foreslås lagt på hhv. pkt. 4 ekspertgruppen; status og strategi samt pkt. 5 momssagen.
Dagsorden blev godkendt med to nye punkter om henholdsvis økonomi og forslag til undersøgelse af
efter- og videreuddannelsesbehovet for medarbejdere ved produktionsskolerne

2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. december 2016
Referatet blev godkendt

3. Orientering siden sidst
Sagsfremstilling
A) Sekretariatets organisering: Jf. bilag 1 (også sendt som orientering til skolerne d. 4/1 2017).
B) A. P. Møllerprojekt: APM var positiv over for dele af vores projektudkast, men afviste det i sin
helhed, og de besluttede derudover at afvente ekspertudvalgets anbefalinger. I sekretariatet
arbejder vi nu på tre projektudkast, som i overskrifter handler om hhv. værkstedsintegreret
almenundervisning, kædeansvar samt branchesamarbejde (med bl.a. slagterne) – tre områder, som
APM var positive over for i det tidligere udkast. Vores forventning er, at projekterne kan ligge
klar til godkendelse ved APM’s bestyrelsesmøde i maj 2017.
C) Små visioner: Jf. bilag 2
Vurdering
Ad A) har PSF gennem 2015 og 2016 oplevet stigende arbejdspres, og derfor er det fornuftigt at
konsolidere organisationen både på kort og lang bane.
Ad B) er det tre vigtige områder at tænke projekt i, både set ud fra produktionsskolerne, men også
med sigte på ekspertudvalg og hvilke interesser APM kunne have. Derfor tror vi, de kan bære
igennem, og at det er tiden at genoptage dialogen med APM.
Ad C) SMÅ VISIONER er et værk, der er interessant for voksne, men særligt målrettet udskoling og
gymnasie. I original dialog med samfundets yngste, formidles vision og samfundsrolle hos 100
forskellige demokratiske aktører. Projektet finansieres ved at de deltagene organisationer køber et 100
bøger til en værdi af ca. 20.000,-kr.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen tager den ny organisering af sekretariatet til efterretning, samt tager det
igangværende arbejde omkring APM-ansøgning til efterretning og afventer egentlige projektudkast.
Med hensyn til små visioner skal bestyrelsen beslutte om det er aktuelt for PSF at deltage i dette
projekt i forhold til indhold/pris.
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Beslutning
Ad A) Bestyrelsen tog den nye struktur i sekretariatet til efterretning, og var enige i at sekretariatet på
denne måde ville være gearet til de fremadrettede ”politiske kampe” på det uddannelsesforberedende
område.
Ad B) Da A.P. Møllerfonden tidligere har meldt ud, at de afventer både ekspertudvalgets og egen
iværksatte undersøgelse af produktionsskoler, før de vil indgå i mere konkrete samtaler med PSF om
projekter på produktionsskoleområdet blev beslutningen, at sekretariatet skulle tage kontakt til fonden
og aftale nærmere om genoptagelse af dialogen omkring et projekt eller en række forskellige
projekter.
Ad C) PSF har ingen interesse i at deltage i dette projekt.

4. Ekspertgruppen; strategi og status
Sagsfremstilling
Ekspertgruppen offentliggør rapport inkl. anbefalinger forventeligt primo februar. Når anbefalingerne
er offentliggjort, går vi ind i en ny fase med først drøftelser og kampe om dagsordener, vinkler etc. og
tillige forhandlinger omkring ændringer på området. Og derefter en tredje fase med lov- og
bekendtgørelsesarbejde. Hele dette område har topprioritet for PSF’s sekretariat, og det forventes at
præge hele 2017. På mødet vil vi give en status ift. det, vi ved nu.
Vi har pt. iværksat følgende initiativer:
•

Sekretariatet: Personaledag om ekspertgruppe, status på anbefalinger, samt justering af
konsulenternes arbejdsopgaver, prioriteringer mv. er afholdt. Desuden har vi haft to ’lobbyworkshops’ med konsulent Steffen Jensen, også mhp. det kommende arbejde (og hvor bestyrelsen
også var inviteret).

•

Orientering om stormøde sendt til alle produktionsskoler med 3 mulige datoer

•

Orientering om fællesmøde for KUU-, EGU- og PBE-udvalg sendt (forventeligt ifm. stormødet)

•

Dialog med uddannelsespolitiske ordførere

•

Dialog med FK

•

Koordinationsudvalgsmøde d. 27/1

Vurdering
Når anbefalingerne offentliggøres, vil vi blive afkrævet reaktioner fra såvel presse, skoler,
samarbejdspartnere, interessenter etc., dvs. vi skal have en strategi og plan for, hvordan vi håndterer
dette. Vi har generelt positive forventninger til anbefalingerne, men vi ser allerede vanskeligere
problemfelter, fx ny institutionsstruktur samt hvordan det placeres i stat/kommune.
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Udadtil skal vi præge ’historien’ om anbefalingerne ved dels at understrege de mange gode tiltag, der
vil rette op på system, sammenhæng etc. – og understrege vigtigheden af at holde fast i de
anbefalinger – og derudover skal vi have argumenter, skyts, tal, forbindelser etc. klar ift. de områder,
vi forventer, der bliver hovedknasterne.
Indadtil skal vi inddrage skolerne maksimalt – men også gøre os vores linje og ageren klar ift. evt.
uenigheder og meningsforskelle. Der kan blive tale om så vidtrækkende ændringsforslag og med
forskellige konsekvenser for skolerne, at vi ikke kan forvente fælles holdning fra alle 82 skoler.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de væsentlige problemfelter ift. anbefalingerne samt drøfter og
godkender hovedtræk i en strategi for næste fase.
Beslutning
Efter drøftelse besluttede bestyrelsen, at – ud fra det, vi ved nu – skal vi tage udgangspunkt i de
mange gode anbefalinger, som vi er enige i, og som vi vurderer, vil have enorm positiv betydning for
det forberedende område. Og vi skal melde os på banen med budskabet, at vi har tilbuddet (inkl. størst
erfaring med målgruppen, praksispædagogik, den lokale forankring, samarbejdsrelationerne udadtil,
bestyrelses-setup etc.). På spørgsmålene om finansiering vil vi fortsat pege på statslig finansiering,
fordi det i størst grad sikrer ensartethed hen over landet, og ift. institutionsstruktur er første reaktion
at det væsentlige nu er at produktionsskolerne er det naturlige sted at se hen, fordi vi har det, der skal
til for at løfte området. Om det betyder fusioner og sammenlægninger – det er for tidligt at sige noget
om. Dvs. et fokus på at vi med vores pædagogik, rammer, organisation etc. er det naturlige sted at se
hen, i stedet for med det samme at fokusere på teknik og implementering. I den sammenhæng skal vi
også minde om, at der med en række af anbefalingerne gives helt andre muligheder for et stærkere
samarbejde på tværs af institutioner.
Strategien er pt. følgende:
•

Sekretariatet udarbejder pressemeddelelse, som er klar kort efter offentliggørelse

•

Sekretariatet udarbejder A4-side med hovedpunkter i vores stilling til anbefalingerne (en
uddybning af ovst.). Dette som ’tale-papir’ ift. at udtale sig om anbefalingerne

•

Sekretariatet udarbejder en kort info-folder til politikere/presse med vores holdning på
området

•

Sekretariatet laver hurtigst muligt plan for politiker-besøg på skoler (inkl. KL)

•

Sekretariatet udarbejder medie-strategi

5. Momssagen
Sagsfremstilling
(Jf. bilag 6, 7, 8 & 9)
Der er i øjeblikket det vi kan kalde den lille momssag og den store momssag. Den lille momssag
handler om de kontrolbesøg SKAT har gennemført på en række produktionsskoler i 2016, som har
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resulteret i en række afgørelser fra SKAT, som betyder at skoler skal tilbagebetale forkert indberettet
moms. PSF deltager i øjeblikket i en af disse sager med henblik på at indanke sagen for
landsskatteretten, og har i den forbindelse entreret med momsekspert Søren Engers. Den store
skattesag handler om styresignal SKM.2015.466 der efter en række udskydelser nu er iværksat uden
vi med sikkerhed ved om det får betydning for produktionsskolerne.
Vurdering (jf. bilag 10 & 11 )
Indtil dato har PSF især haft opmærksomheden rettet mod den store momssag og rejst dette politisk,
hvilket har resulteret i udsættelse at styresignalet, så SKAT har kunnet foretage konkrete vurderinger
af hvilke uddannelsesinstitutioner, der skal omfattes af styresignalet. Den politiske proces har ikke
udmøntet sig i en klar vurdering fra SKATs side, og de har nu valgt at iværksætte styresignalet pr. 1.
januar 2017. Der er hermed to overordnede problemstillinger for produktionsskolerne. For det første
SKATs afgørelser i den lille momssag og konsekvenser heraf i forhold til den store momssag. I værste
fald vil det betyde en samlet regning til produktionsskolerne på i omegnen af 86 mio. kr. pr. år
fremadrettet i mindre negativ momstilsvar.
Indstilling
I kort form vil en handleplan for det fremadrettede arbejde kunne skitseres i følgende punkter:
•

PSF følger og indgår i en principiel sag i den lille momssag, som indankes for
landsskatteretten/byretten senest 1. marts 2017

•

PSF fortsætter det politiske arbejde omkring den store momssag, så der på sigt sikres at
produktionsskolerne ikke omfattes af styresignalet

•

Der udarbejdes i samarbejde med UVM et forslag til en momskompensationsordning a la
erhvervsskolerne, hvis de ikke lykkes os at holde produktionsskolerne ude af styresignalet

•

Der indgås aftale med advokat firma om at udarbejde en procesvurdering af mulighederne for
at føre sag i den lille momssag

•

Konkret vurdering af om produktionsskolerne omfattes af styresignalet (bindende svar), som
herefter kan indankes for skatterådet

Bestyrelsen skal beslutte hvordan den beskrevne handleplan skal iværksættes.
Beslutning
Bestyrelsen besluttede at følge handlingsplanen med stærk fokusering på den politiske proces
først. Bliver den politiske proces resultatløs eller med dårligt resultat for produktionsskolerne
skal der følges op med egentlige prøvesager ved landsskatteretten. Vi skal naturligvis og læne op
af andre skoleformer og samarbejde om tværgående indsatser, og i øjeblikket følger vi nøje med
i udviklingen på især erhvervsskolerne, som allerede har indbragt sagen om styresignalet for
landsskatteretten. Vi ved også at universiteterne har stor fokus på sagen.
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6. Årsmøde 2017
Sagsfremstilling (jf. bilag 12, 13 og 13A)
Der henvises til bilag xx for skitse til program for Årsmødet.
Vurdering
Temaet for Årsmødet er det rigtige, og programmet rammer fint balancen mellem debat, oplæg og
inddragelse via workshops.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender programskitse for PSF årsmøde 2017.
Beslutning
Bestyrelsen tog programmet til efterretning, men tilføjede, at det kan blive en stor udfordring for
skolerne, fordi programmet er spredt ud over 3 dage. Sekretariatet vil gøre mget ud af at præsentere
de mulige ”pakker” skolerne kan vælge at deltage i.

7. Folkemøde 2017
Sagsfremstilling (Jf. bilag 14, 15 & 16)
PSF vil igen i år være på Folkemødet med Folkekøkken og øvrige aktiviteter, der i praksis viser, hvad
produktionsskolerne er og kan. Alt sammen ud fra et overordnet fokus på politisk arbejde; jf. skitse til
program. Fokusområder i år bliver:
•

At forstærke det politiske arbejde, bl.a. ved at løfte vores eget politiske debatevent, ved i højere
grad at ’sælge os selv’ til andre debatter og arrangementer, og ved at styrke kommunikationsindsatsen.

•

At gøre info om produktionsskoler mere tydeligt i teltet, herunder også at gøre de unge mere
synlige ved små events.

•

At relevante værksteder bydes ud til andre organisationer (mest oplagt musik)

•

At samarbejde/koordinere med partnerskabsprojektets indsats

•

’Overskudsdeling’ for deltagende skoler (forudsat der bliver et overskud)

Vurdering
Lige præcis i 2017 er der særlig grund til at styrke den politiske indsats med ovst. initiativer.
Overskudsdeling skal ses i lyset af dels 2016-regnskabet, dels vores afhængighed af skolernes indsats
sammenholdt med de omkostninger skolerne har ved at deltage.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen godkender plan for Folkemødet 2017.
Beslutning
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Bestyrelsen godkendte planen for folkemødet. Efter drøftelse af eventuel økonomisk kompensation til
de deltagende skoler, vedtog bestyrelsen, at der i budget 2017 skulle indregnes et fast beløb, som
herefter kan gives til deltagende skoler i forhold til det antal dage man arbejder på PSF’s stand.

8. Næste møde og Evt.
Med hensyn til økonomipunktet blev bestyrelsen orienteret om at PSF kommer ud med et større
overskud et fremlagt i sidste forecast efter 3. kvartal. Det skyldes især ændringer på udgiftsdelen
på kursusaktiviteten og projektaktiviteten samt mindre udgifter til ekstern konsulentbistand.
Bestyrelsen besluttede at der at et beløb svarende til det ekstra overskud skulle medtages i
budgettet, som midler til kommunikations/mediestrategiske tiltag i 2017
Efter en kort drøftelse af Uddannelsesforbundets forslag til spørgeskemaundersøgelse af
produktionsskolemedarbejderne uddannelsesniveau og deltagelse i efter- og videreuddannelses
aktiviteter i ansættelsesforholdet, blev bestyrelsen enige om, at I skulle sende evt. kommentarer,
rettelsesforslag mv. til mig mhp. at vi kunne videresende og få et revideret spørgeskema fra

Uddannelsesforbundet samt efterfølgende i sekretariatet tage aftræk på, om PSF vil kunne
tilslutte sig dette.
Næste møde skal holdes så hurtigt som muligt efter færdigt regnskab, gerne enten den 27.
februar eller den 28. februar afhængig af hvilken af disse dage ekspertudvalget fremlægger der
anbefalinger på det uddannelsesforberedende område (reserver gerne begge dage i jeres kalender
allerede nu).
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