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ABL/HK politikpapir  

Ny uddannelse til en ny offentlig sektor  

Strukturændringer i kommuner, regioner og den statslige administration har ført til en ændring af 

opgaverne i den offentlige sektor og som følge deraf, er der opstået et behov for en ny type 

medarbejder. På den baggrund blev professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration 

udviklet. Den blev udbudt første gang i 2008, og dermed er de første dimittender ved at finde sig 

tilrette på arbejdsmarkedet i foråret 2012. Det er et stadigt udviklingsarbejde, at sikre at en så ny 

uddannelse finder sin plads. Et udviklingsarbejde hvor både undervisere, studerende, 

arbejdsgivere og arbejdstagere bør inddrages og ansvarliggøres lokalt og nationalt. Det er 

nødvendigt for at sikre en uddannelse af høj kvalitet, der uddanner dimittender med de rette 

kompetencer, så de kan påtage og løfte de opgaver, som den moderne offentlige administration 

efterspørger.  

 

Højt fagligt niveau på tværs af uddannelsesinstitutioner 

Administrationsbacheloruddannelsen består af et fælles grundforløb fra 1.-4. semester, der 

udbydes af alle uddannelsesinstitutioner. Herefter vælger den studerende mellem 6 specialiserede 

studieretninger, som uddannelsesinstitutionerne hver især har ansvar for at udbyde. Det sikrer 

stærke generalistkompetencer og en fælles faglighed, samt forvaltningsmæssige 

kernekompetencer inden for studieretningernes fagområder. Det er vigtigt at fastholde 

uddannelsesstedernes forpligtelse til at levere ensartede undervisningsforløb af høj faglig kvalitet 

på grundforløbet og at tilskynde dem til at specialisere sig i og videreudvikle de studieretninger, 

de hver især har det landsdækkende ansvar for. Når uddannelsesinstitutionerne får et 

landsdækkende ansvar for en studieretning, skal det sikre den faglige dybde, der er nødvendig for 

at administrationsbachelorer kan påtage sig rollen som kernemedarbejdere i den offentlige 

forvaltning, som studieordningen lægger op til.  Desuden betyder uddannelsesinstitutionernes 

ansvar for en studieretning at, der skabes et nationalt netværk og samarbejde mellem fremtidens 

administrationsbachelorer. 

Undervisningen på studieretningerne er tænkt som blended learning, hvilket betyder, at 

undervisningsformerne både består af traditionel undervisning og internetbaseret undervisning via 

blandt andet streaming og Skype.  Den internetbaserede del er stadig under udarbejdelse og 

forbedring. Blended learning er en udmærket løsning på den praktiske udfordring, der opstår som 

følge af uddannelsesinstitutionerne hver især har ansvaret for en studieretning.  Men det er 

afgørende at undervisningsformerne begrundes i pædagogiske og faglige tilvalg frem for 
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økonomiske fravalg. Internetbaseret undervisning må aldrig vælges fordi det er en billigere 

løsning, men fordi det kan have en pædagogisk og faglig relevans for undervisningen. 

 

Samtidsrelevante og fremtidssikrede studieretninger 

Uddannelsen er stadig ny, og søgning på de udbudte studieretninger har varieret meget fra år til 

år.  At en studieretning har været enten meget søgt eller det modsatte, behøver ikke på 

nuværende tidspunkt betyde, at den er irrelevant eller højst aktuel for arbejdsmarkedet. Men på 

længere sigt, når det er muligt at vurdere studieretningernes relevans og interesse for 

arbejdsmarkedet, er det nødvendigt at gå ind i konkrete overvejelser om sammenlægninger af 

eksisterende studieretninger og oprettelse af nye, inden for eksempelvis digitalisering & it, miljø, 

teknik & klima. 

 

Praksisnærhed fra studie til arbejdsplads 

Den offentlige administration har historisk set ansat medarbejdere med en praktisk 

erhvervsuddannelse eller en teoretisk universitetsuddannelse. Her skal 

administrationsbachelorerne nu finde deres plads. Administrationsbachelorernes store styrke er 

den tætte kobling mellem teori og praksis, som uddannelsen giver. Det gør den ved, at de 

studerende arbejder problemorienteret med cases fra virkeligheden, at konkrete eksempler 

inddrages i teoriundervisningen og ikke mindst at praktik er et krav og ikke en mulighed.  

Praksisnærheden skal ikke blot fastholdes, men også udbygges i uddannelsen. Det kan gøres, ved 

at uddannelsesinstitutionerne benytter mini-praktikforløb på grunduddannelsen, at det 

problemorienterede projektarbejde kan udbygges med mulighed for at løse ’virkelige problemer’ 

stillet af offentlige arbejdsgivere. Uddannelsesinstitutionerne skal løbende undersøge 

mulighederne for, hvordan teori- og praksiskoblingen kan understøttes og udbygges. 

 

Administrationsbacheloruddannelsen som efter- og videreuddannelsesmulighed 

Professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration skal også udbydes som en efter- og 

videreuddannelsesmulighed for ansatte i den offentlige sektor med et lavere uddannelsesniveau. 

Det kan betyde et generelt kompetenceløft i den offentlige sektor, og et øget kendskab til 

uddannelsen på arbejdspladserne. Det er altafgørende, at uddannelsesinstitutionerne ikke går på 

kompromis med uddannelsens høje faglige niveau. Det faglige niveau skal altid vægte højere end 

økonomisk fordelagtige modeller, der sikrer uddannelsesinstitutionerne taxameterkroner. Titlen 

’Professionsbachelor i offentlig administration’ skal være en garant for et højt fagligt niveau med 

en tæt kobling af teori og praksis.   
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Tillid til en ny profession 

Den offentlige sektor - og dermed de offentligt ansatte – er i disse år sat under et enormt pres. 

Bureaukrati og offentlig administration bliver ofte negativt ladede ord i den offentlige debat. Hvis 

bureaukratiet negligerer de offentligt ansattes professionalisme og handlemuligheder, er det 

bestemt et problem. Men bureaukrati er også en forudsætning for vækst og velfærd, og det 

professionelle bureaukrati er en garanti for retssikkerhed og sammenhæng i forvaltningen. Derfor 

er det vigtigt, at tilliden til de ansatte i de offentlige forvaltninger øges. Det handler, kort sagt, om 

tillid til mennesker og tillid til offentlige ansattes professionalisme. 

Administrationsbachelorer kan med deres viden om, samt deres kompetencer inden for mål- og 

rammestyring påtage sig opgaver i den moderne offentlige sektor.  Men hvis de nye 

administrationsbachelorer skal finde deres plads i den offentlige sektor er det vigtigt, at de 

offentlige arbejdsgivere og administratonsbachelorer opnår en gensidig tillid, og at arbejdsgiverne 

giver dem plads til at udøve og udvikle professionen.  

Endvidere er det væsentligt, at administrationsbachelorer kan udvikle deres kompetencer, og 

derfor skal de løbende tilbydes kompetenceudvikling i deres arbejdsliv. Uddannelsen til 

professionsbachelor i offentlig administration skal kunne bruges som udgangspunkt for 

videreuddannelse på master og kandidatniveau.  

 


