
Den 25. september 2015 

 

Sags ID: SAG-2015-01723 

Dok.ID: 2087953 

 

TGP@kl.dk 

Direkte   

  

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

Telefon   

 

www.kl.dk 

Side 1/2 

 

NOTAT  

7 gode råd til kommuner, der gerne vil give 
deres akademiske medarbejdere kompeten-
cer gennem arbejde i det private  

Ved indgåelsen af OK-13 blev parterne (AC og KL) enige om, at der skal 

gøres noget ved mobiliteten for de kommunalt ansatte, og hvis man så 

samtidigt kunne øge beskæftigelsen og på den måde ”slå flere fluer med 

et smæk”, ville det være fint. 

 

 

• Projektet blev forankret i toppen. Det er typisk den politiske eller ad-

ministrative ledelse af kommunen, der tænker på tværs og dermed kan 

se pointen i at give medarbejder orlov, for til gengæld at styrke kommu-

nens brand som erhvervsvenlig. Og i et projekt som dette, skal der ryk-

kes i nogle tråde, som det typisk ikke er muligt for den enkelte erhvervs- 

eller fagchef at gøre. For fagchefen kan det opleves som et tab at skulle 

undvære sine akademiske medarbejdere i en periode. Der skal derfor fin-

des en løsning på de praktiske problemer, der måtte opstå, når en fag-

chef skal undvære sin højt specialiserede akademiske medarbejder.  

 

• Den ledelsesmæssige bekymring blev taget alvorligt. I projektet var 

det f.eks. en bekymring hos flere chefer, at det ville være bøvlet at skulle 

finde en vikar i den periode, hvor den fastansatte akademiker har orlov. 

Det skal derfor gøres let, så der ikke er mange krav til rekrutteringspro-

cessen. Man kan f.eks. benytte sig af, at faglige organisationer tilbyder at 

annoncere vikariater gratis og sender direkte mails til deres medlemmer.  

 

• Erhvervschefen var en aktiv del af projektet. Der, hvor det gik bedst, 

var kommunens direkte kontakt til de lokale virksomheder. Erhvervs-

chefen kendte de lokale virksomheder og deres udfordringer. Han/hun 
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kunne tage mappen med visitkort frem og finde lige præcis de 10 virk-

somheder i kommunen, der vil være mest oplagt for en akademiker at 

komme ud i.  

 

• Blev der sørget for inddragelse. I de kommuner, hvor det gik aller-

bedst, havde man udover ledergruppen sørget for at inddrage hoved-

samarbejdsudvalget, HR, tillidsmænd osv. Så alle, der ville blive berørt 

af projektet, vidste, hvorfor kommunen gik ind i dette her og dermed 

kunne arbejde med på ideen.  

 

• Havde det høj prioriteret at være handlingsparat. Det nytter f.eks. 

ikke, at der går flere måneder, fra en kommune er i dialog med en privat 

virksomhed om en udstationering, før jobbet i det private formidles til 

de kommunale medarbejdere. Så tænk planen igennem på forhånd – 

hvordan skal jobbet flashes, skal det ud til alle akademikermedarbejdere, 

eller skal nogle få relevante gøre opmærksom på det? Hvor længe skal 

opslaget være ude, og hvilke kanaler kan bruges til at formidle det? Sørg 

for at de betingelser, kommunen giver orlov på, er kendt.   

 

• Der skabtes det rette match. Det viste sig, at det ikke var ligegyldigt, 

hvilke privat virksomhed medarbejderen skulle ud i. Fagchefen der 

skulle bevilge orloven, skulle kunne se, at der var tale om en virksom-

hed, der kunne bibringe medarbejderen nogle relevante kompetencer. 

Men det var også tydeligt, at det på medarbejderside ikke var ligegyldigt, 

om man blev ansat i en håndværksvirksomhed eller f.eks. en organisa-

tion, der arbejder med dyrevelfærd og økologi. De offentligt ansatte er 

vant til at arbejde for en samfundsmæssig dagsorden, der er større end 

blot det at skabe overskud på bundlinjen, så det er ikke ligegyldigt, 

hvilke private virksomheder der laves aftaler med. 

 

• Blev der skabt trygge rammer for orlov. I de deltagende kommuner 

var der ikke mange traditioner for at bevilge orlov til medarbejdere, der i 

en periode ville arbejde et andet sted. Typisk var det eneste fortilfælde 

en medarbejder, der havde fået orlov for at følge en ægtefælle, der havde 

fået job i udlandet. Der kan derfor både i HR og på medarbejderside op-

stå usikkerhed omkring rammerne for orlov. Spørgsmål som: Hvad med 

pensionen? Bevarer jeg min anciennitet? Vil jeg kunne komme tilbage i 

utide, hvis det viser sig ikke at gå? osv. Vi udarbejdede derfor i forbin-

delse med projektet denne huskeliste over ting, der kan overvejes, når 

man skal udforme en orlovs aftale.  


























