
BRUG HK’ERNE
I SILKEBORG – NU
OG I FREMTIDEN

Nogle tror, at administration er overflødigt papirnusseri, som kan skæres 
væk, uden at nogen mærker det. Men realiteten er, at administration omfat-
ter vitale funktioner, der er afgørende for at kunne drive et velfungerende 
velfærdssamfund og få dagligdagen til at glide for borgerne og de ansatte.

/   HK’erne rådgiver og hjælper borgere i selvforsørgelse og sikrer 
     virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft.

/   HK’erne hjælper borgere med pas, kørekort, NemID/MitID, 
     adresseflytning og pladsanvisning.

/   HK’erne sikrer, at virksomhederne får bygge- og erhvervsgodkendelser.

/   HK’erne støtter udsatte borgere med sociale problemer.

/   HK’erne håndterer ansættelser og fratrædelser, registrerer sygefravær og 
     hjælper elever og forældre med Aula.

/   HK’erne indkøber bøger og materialer til bibliotekerne, betjener borgere og 
     hjælper med informationssøgning.

/   HK’erne koordinerer digitaliseringsindsatser, udarbejder ledelses-
     rapportering og håndterer data. 

/   HK’erne yder IT-support – både til kollegaer og borgere og holder
     systemerne opdaterede.

/   HK’erne tager imod patienter, rådgiver om tandpleje, tager røntgenbilleder
     og hjælper tandlægen ved operationer og tandeftersyn.

/   HK’erne er garant for, at de ansatte får den korrekte løn til tiden.

/   Og meget, meget mere…

KLUBBERNE
SILKEBORG
KOMMUNE
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