
KOMMUNAL

FRA STUDERENDE  
TIL MEDSPILLER

i den kommunale virkelighed
HK Kommunal og KL ønsker at understøtte, at administrationsbachelorerne vinder fodfæste på det 

kommunale arbejdsmarked, og vi håber derfor, at du kan bruge den viden vi har samlet her i din 

vejledning af de studerende på administrationsbacheloruddannelsen. Dette er en samling af den 

væsentligste viden, vi har fået i forbindelse med vores undersøgelse af administrationsbachelorernes 

kompetencer og kommunernes kompetencebehov nu og i fremtiden. 

DE TROR DET ER SVÆRT AT FÅ JOB 

n Der er en overvægt at studerende, der har den opfattelse, at det er svært at få job med uddannelsen, eller at de er nødt til at 

læse en kandidatuddannelse for at få job. I kontrast til dette står, at 20 pct. af de deltagende kommuner i undersøgelsen fortæller, 

at de aldrig har modtaget en ansøgning fra en administrationsbachelor, samt at vi fra tidligere undersøgelser ved, at cheferne i den 

kommunale sektor efterspørger kompetencer på netop er det mellemlange niveau. Det understøtter pointen om, at karrierevej-

ledning og vejledning med fokus på at give de studerende viden om kommunernes kompetencebehov med fordel kan styrkes. 

DE VIL GERNE GØRE SIG SPILBARE 

n De studerende er i høj grad modtagelige overfor vejledning og sparring i forhold til valg af valgmoduler – især hvis den bygger 

på karrieremuligheder, konkrete kompetencer og arbejdsmarkedets efterspørgsel. De vil nemlig rigtig gerne gøre sig spilbare som 

fremtidige medarbejdere i den offentlige sektor. En god vej til at gøre sig spilbar og attraktiv som nyuddannet administrations-

bachelor er at have et relevant studiejob undervejs i sin uddannelse.

PRAKSISKOBLINGEN ER VIGTIG
n Flere af de studerende der har deltaget i analysen efterspørger vejledning i forhold til praksiskoblingen. Mere præcist betyder det, 

at det er vigtig for de studerende at få en viden om og fornemmelse for de konkrete opgaver, de skal ud og løse i den offentlige 

sektors maskinrum, så de kan sætte deres læring og de valg de skal træffe i løbet af studiet i relation til virkeligheden. 

BREDE GENERALISTKOMPETENCER 

n En overvægt af kommunale chefer efterspørger berede generalistkompetencer og mener ikke, at beskæftigelsesretningerne er 

vigtige. Det essentielle er, at de studerende kommer ud med kompetencer, der gør dem spilbare i en kommunal virkelighed, hvor 

det tværfaglige arbejde, administrative generalistopgaver, den digitale forståelse samt koordinerings- og analyseopgaver står højt  

på chefernes liste. 

KOMPETENCEBEHOV I DEN KOMMUNALE VIRKELIGHED 

n Der kan hentes masser af viden om hvilke kompetencer, der bliver brug for på fremtidens kommunale arbejdsmarked i  

de mange kompetenceprofiler, som HK Kommunal og KL har udarbejdet i fællesskab gennem de seneste år.  
 Du kan se en oversigt over hvilke fagområder der er udviklet kompetenceprofiler indenfor på næste side, samt finde  

profilerne i deres fulde omfang på www.vpt.dk. 
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KOMPETENCEPROFILER  

udarbejdet i samarbejde mellem HK Kommunal og KL: 

”Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne”
 www.vpt.dk/administration/her-er-fremtidens-administrative-medarbejder

”Kommunernes økonomifunktion”
 www.vpt.dk/administration/nye-roller-i-kommunernes-okonomifunktion

”Faglige profiler i fremtidens beskæftigelsesindsats”
 www.vpt.dk/fagprofiler

”Kommunernes it- og digitaliseringsfunktion”
 www.vpt.dk/administration/download-udgivelse-it-og-digitaliserings-medarbejderens-nye- 

opgaver-og-kompetencer

”Specialist i borgerkontakt”
 www.vpt.dk/borgerservice/pioneruddannelse-gor-hk-ere-til-specialister-i-borgerkontakt

”Kommunale kontrolmedarbejdere”
 www.vpt.dk/administration/mere-uddannelse-skal-styrke-kontrolmedarbejdere

”Kommunernes HR- og personalefunktion”
 www.vpt.dk/administration/nye-roller-i-kommunernes-hr-og-personalefunktion

”Fremtidens skolesekretær”
 www.vpt.dk/administration/her-er-fremtidens-skolesekretaer

”Tre roller på biblioteket”
 www.vpt.dk/bibliotek/tre-roller-pa-biblioteket

”Administrationsbachelor. En ny kommunal medarbejder”
 www.vpt.dk/administration/administrationsbachelorer-er-kommunens-nye-medarbejdere
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