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Efter- og videreuddannelse 

Baggrund 

På det seneste møde i politisk PPF var der enighed om, at der er behov for en drøftelse af, hvordan 
der kan samarbejdes om at efterkomme kommunernes behov for efter- og videreuddannelse, når 
implementeringen af velfærdsreformer ændrer opgaveløsningen, og dermed øger behovet for op-
kvalificering. 

Den demografiske og teknologiske udvikling samt de økonomiske rammer har sat kommunernes 
velfærdsproduktion under pres, og alle kommuner gennemgår en større omstillingsproces. Dette 
skærper kompetencekravene til de kommunale medarbejdere. Udover stigende faglige krav til med-
arbejderne skærper det stærkere fokus på kerneopgaven også behovet for at indgå i tværfagligt sam-
arbejde med andre faggrupper. Samlet set kan dette medvirke til at øge medarbejdernes behov for 
kompetenceudvikling.  

Udvikling af medarbejdernes kompetencer kan foregå på mange måder, og behøver ikke nødven-
digvis være deltagelse i et formelt kursusforløb. Eksempelvis kan opkvalificering også foregå som 
praksislæring. 

Forslag til fokuspunkter 

Som oplæg til den politiske drøftelse har administrativt PPF opstillet nedenstående overvejelser om 
forudsætninger samt mulige fokusområder for, hvordan sammenhængen mellem tilbud om efter- og 
videreuddannelse og kommunernes behov kan fremmes. 

• Der er stor variation i, hvordan kommunerne løser opgaven med opkvalificering af medar-
bejdere  

• Tværkommunalt samarbejde om opkvalificeringen er hensigtsmæssig, hvor det er forbundet 
med fordele økonomisk og/eller indholdsmæssigt  

• Visse kommuner er afhængig af tværkommunale udbud for at få op-
fyldt opkvalificeringsbehovet fx for at få tilstrækkelig størrelse af holdene  

• At der med fordel kan tænkes i tematiseret uddannelsesudbud. Det skal ikke være ensret-
ning, men mulighed for at tilpasse til lokale behov  

• Skolereformen har fx skabt et behov for opkvalificering pædagoger 

• Et tættere samarbejde mellem kommuner og professionshøjskoler rummer stort potentiale 
hvad angår den faglige udvikling i praksis, og omvendt hvordan praksis kan knyttes tættere 
til udvikling af grunduddannelserne. 

• Udvikling af tilbud skal være forankret i praksis 



• Det er en udfordring, at få indsatsen med efter- og videreuddannelse til at understøtte de 
strategiske målsætninger om forandring  

• Muligheden for at få del i eksterne midler via fx. fonde bør fremadrettet være et fokusområ-
de for at øge de ressourcemæssige muligheder  

• Der er behov for opkvalificering af både ledere og medarbejdere  

• Der skal udvikles en kultur/forpligtelse til at udbyttet af efter- og videreuddannelse formid-
les til kollegaerne.   

Der lægges op til at drøfte betingelser og behov for en styrket indsats for opkvalificering. 

Indledt dialog med professionshøjskolerne om tættere samarbejde 

Den arbejdsgruppe som er nedsat af embedsmandsudvalget for vækst, uddannelse og beskæftigelse, 
og som har haft ansvar for at udarbejde den fælles uddannelsesstrategi, har haft et første møde med 
ledelsen fra professionshøjskolerne. Mødet er kommet i stand for at afsøge mulighederne for at 
styrke samarbejdet om efter- og videreuddannelse mellem skolerne og kommunerne. 

Der er aftalt et nyt møde til september. I den forbindelse lægges der op til at drøfte forskellige stra-
tegiske modeller til, hvordan der kan indgås partnerskabsaftaler mellem en eller flere kommuner på 
den ene side, og professionshøjskolerne på den anden side. Baggrunden for at dialogen mellem pro-
fessionshøjskolerne og KKR er kommet i stand udspringer konkret af behovet for at udvikle nye 
veje til, hvordan kommunernes behov for kompetenceudvikling kan matche de ændrede opgave-
krav, som er affødt af implementering af velfærdsreformer. 

Partnerskaber kan sørge for mere forpligtende rammer, som knytter professionshøjskolernes kerne-
drift, herunder udvikling af grunduddannelserne og forskningsforpligtelsen tættere til de udvik-
lingsbehov, som udspringer af praksis. Efter- og videreuddannelse vil være det fjerde element i det 
som betegnes for værdikæden1. Et bedre samspil mellem disse områder kan generere ny viden, som 
kan styrke den professionelle praksis. 

Fordelen ved partnerskaber vil være at samarbejdet om udviklingsbehov kan indledes tidligt, og 
altså allerede i analyse af udfordringerne. Der er forventning om, at det giver bedre betingelser for 
at matche udviklingsbehovet i praksis. 

Videre proces:  

Der sigtes mod, at resultatet af dialogen mellem professionshøjskolerne og KKR om udvikling af 
modeller til strategiske partnerskaber i efteråret forelægges til politisk behandling i KKR. Forinden 
vil politisk PPF blive inddraget for at kvalificere oplægget til KKR. 

I KKR’s behandling af udkast til uddannelsesstrategien den 23. februar 2015 blev det efterspurgt, at 
strategien også suppleres med strategiske målsætninger for efter- og videreuddannelse. Det forven-

1 Modellen for værdikæden er vedlagt som bilag 
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tes, at den nuværende dialog med professionshøjskolerne kan understøtte arbejdet med at præcisere, 
hvad der kan blive de fælleskommunale strategiske mål. 

Uddannelsesstrategien er pt. i politisk høring i kommunerne med frist for at fremkomme med be-
mærkninger den 22. juni 2015. En tilrettet uddannelsesstrategi vil blive præsenteret på det planlagte 
seminar om strategien medio september. Dato udmeldes snarest.  
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