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Etter statuttene for rådets arbeid, skal rådssekretæren, i samarbeid med rådets
medlemmer, levere en årlig rapport til MTFs styre. Rapporten inngår som
vanlig i foreningens ordinære årsrapport ved Landsmøtet.
Antallet søknader til MTFs kompetansebevis, klinikkingeniør 4 (4 i 2017), MTFgodkjenning 6 (4), mens ingen har i år søkt kompetansebeviset Medisinsk
tekniker (1). Det ser m.a.o. ut som om antallet interesserte holder seg
nogenlunde konstant de siste årene. Antallet henvendelser med spørsmål om
ordningene er stabilt. Sekretariatet vil heretter journalføre slike henvendelser.
Undervisningsrådet har heller ikke i 2018 fått henvendelser med spørsmål om å
innføre/diskutere kompetansebevis for kandidater uten grunnutdannelse innen
elektrofag. Rådet antar det vil være et økende behov for alternativ
kompetanse innen realfaglige områder. Det verserer planer fra myndighetenes
side om å droppe ordningen med offentlig autorisasjon, samtykke, og i stedet
overlate til arbeidsgivere å sikre at ansatte ut over grunnutdannelsen er
kvalifiserte og orientert om forskrifter og relevante lover. Rådet har derfor
diskutert om MTF bør stille krav til MTF-godkjenningen som også dekker
dagens krav til samtykket, altså praksis og korte innføringer i anatomi, fysiologi
og regelverk. En antar kandidater med slik MTF-godkjenning vil være attraktive
på arbeidsplassene. Særlig dersom samtykke bortfaller.
Vår formann, Arne Rettedal, har fått tillatelse til å opprettholde og drive
forvaltningsfaget når han pensjonerer seg. Dette er en fantastisk gave til ham,
kandidater og MTF! Studenter som gjennomfører kurset får ikke studiepoeng,
men det vil gjelde som om ved søknader om kompetansebevis.
Som angitt i årsrapporten 2017, har sekretariatet ikke lenger noen egen kassen,
mens foreningens regnskapskontor tar seg av fakturering og reiseregninger mm
for Undervisningsrådet. Dette har vært mindre funksjonelt, særlig problemet
med å følge opp kandidater som skal betale et gebyr for beviset sitt. Vi tillater
oss å foreslå for foreningens styre at sekretariatet fortsatt kan ha en egen
bankkonto f.eks. slik at når kassen overskrider f.eks. 10 000 kroner overføres
pengene til foreningens hovedkasse.
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