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FUNDAMENT
#velfærdensfundament
Administration er en
forudsætning for velfærden
Kommunerne skal den kommende tid lægge budgetterne for
2021. I den forbindelse vil HK Kommunal gerne gøre opmærksom
på betydningen og værdien af det administrative arbejde.
Nogle tror, at administration er overflødigt papirsnusseri, som
kan skæres væk, uden at nogen mærker det.
Men realiteten er, at administration omfatter vitale funktioner,
der er afgørende for at kunne drive et godt velfærdssamfund og
få dagligdagen til at glide for borgerne og de ansatte.

Administration er
vigtig, fordi den er
værdiskabende
JENS CLAUSEN
Administrationsleder
Skanderborg Kommune

HK’ere sikrer, at de ansatte får den korrekte løn til tiden.
HK’ere sikrer, at virksomhederne får bygge- og
erhvervsgodkendelser.
HK’ere rådgiver og hjælper arbejdsløse i job.
HK’ere hjælper udsatte borgere med sociale problemer.
HK’ere ordner vikarlønnen, håndterer ansættelser og
fratrædelser, registrerer sygefravær eller hjælper med
elev-/forældreintranettet.
HK’ere sørger for bog- og materialeindkøb på
bibliotekerne, tager sig af kundebetjening og hjælper
med informationssøgning.
HK’ere koordinerer digitaliseringsindsatser, udarbejder
ledelsesrapportering og håndterer data. Og så yder de
IT-support – både til kolleger og borgere.

Det administrative arbejde
forsvinder ikke
Når man fyrer HK’ere, bliver det administrative arbejde bare
væltet over på andre faggrupper (fx SOSU’er, pædagoger, skolelærere/skoledere), som dermed får mindre tid til kerneopgaven.
Kvaliteten af det administrative arbejde falder også, fordi de
pågældende ikke er uddannet til dette arbejde.
Det er paradoksalt, at mange faggrupper klager over stigende
kontrol- og dokumentationsarbejde – samtidig med, at der er
blevet 2.000 færre HK’ere siden 2016.
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Danmark er i front på
effektiv administration
Det glemmes ofte, at Danmark har en særdeles
veldrevet offentlig sektor – hvad månederne med
corona-krisen tydeligt viser.
Ifølge talrige opgørelser fra Verdensbanken er den
offentlige sektor i Danmark blandt de mest effektive i
verden. Det kan især tilskrives god administration, som
sikrer effektive sagsgange og regulering. Det værner
om vigtige værdier som retssikkerhed, demokrati,
upartiskhed, lighed for loven osv.
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