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Forord
Undervisningsministeriet har af flere omgange bevilget midler til, at de 
selvejende uddannelsesinstitutioner kunne få mulighed for at indgå i et 
eller flere administrative fællesskaber. 

Tilskyndelsen til at institutionerne deltager i administrative fællesskaber har været  

at sikre, at skolernes ikke-kerneopgaver løses med:

• Højere kvalitet (bedre)

• Øget sikkerhed i udførelse af administrative opgaver (stabilt)

• Formindsket ressourceforbrug (billigere).

Som sidste led i arbejdet med at facilitere etablering af administrative fællesskaber 

har Undervisningsministeriet endvidere bevilget penge til uddannelsesinstitutionernes 

lederforeninger med henblik på at igangsætte en informationsindsats, omkring 

opgaveløsning i administrative fællesskaber, rettet mod foreningernes medlemmer.

Rektorforenings bestyrelse har heraf nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til opgave 

at kortlægge institutionernes nuværende deltagelse i de eksisterende administrative 

fællesskaber og derigennem indsamle erfaringer og viden om både de administrative 

fællesskaber og skolernes deltagelse heri.

Den resulterende kortlægningsrapport blev publiceret i august 2010.

Herefter har arbejdsgruppen bedt PA Consulting Group om at bidrage til 

informationsindsatsen. PA Consulting har således fået i opdrag at beskrive, hvordan 

skolerne overvejer, beslutter og eventuelt opstarter et samarbejde i et administrativt 

fællesskab. Videre er PA Consulting blevet bedt om at pege på, hvilke barrierer der 

forhindrer tilslutning til eller etablering af et administrativt fællesskab samt, hvad der  

skal til for at overkomme disse barrierer. 

PA Consultings arbejde er således resulteret i denne rapport, der er blevet til på 

baggrund af interviews på en række repræsentativt udvalgte skoler og fællesskaber. 

Arbejdsgruppen vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der har bidraget  

til arbejdet.

På vegne af Rektorforeningens bestyrelse 

Arbejdsgruppen for administrative fællesskaber

Camilla Schaldemose, Per Farbøl, Karl Kristian Højberg, Jakob Byg Hornbek  

og Kirstine Kjemtrup
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1. Resume

Rapportens indhold er en væsentlig uddybning af  herværende resumé:

1.1	Størstedelen	af	foreningens	medlemmer	er	allerede	en	del	af	et	eller		

flere	fællesskaber

En klar majoritet af gymnasieskolerne er allerede tilknyttet et eller flere administrative 

fællesskaber, og konceptet i sig selv anses som et alternativ til egenproduktion af alle 

administrative services.

Der er imidlertid stor forskel på omfanget af de fælles leverede ydelser og størrelsen af 

fællesskaberne, så selv om volumen er anerkendt af alle som fremmende for effektivitet 

og professionaliseringen i et fællesskab, kan det langt fra siges at være den styrende 

parameter i de eksisterende fællesskaber.

Med en forudsætning om et udbredt ønske om økonomisk effektivitet og optimal kvalitet 

til prisen hos både de nuværende fællesskaber og de skoler, der endnu står udenfor,  

vil en samling af skolerne i fællesskaber være den logiske anbefaling til alle.

1.1.1 De administrative fællesskaber giver sikkerhed

Administrative fællesskaber repræsenterer for alle interviewede skoler først og fremmest 

en øget sikkerhed i leverancen. 

Den usikkerhed, der ligger i, at en lille administration kun har en enkelt medarbejder,  

der besidder de nødvendige kompetencer for at løse opgaverne med tilstrækkelig 

kvalitet, er bredt anerkendt.

1.1.2 Den fremtidige beslutningsproces er drevet af et samspil imellem fælles-skaber  

og de enkelte skoler

En forøgelse af samarbejder imellem skoler og de enkelte fællesskaber vil i fremtiden 

væ-re kraftigt drevet af et samspil i mellem skolernes behov og fællesskabernes 

mulighed for at tilnærme sig skoler uden for de tilbudte administrative opgaveområder. 

Dette vil være todelt i form af en tilnærmelse i form af fælles strategi, samt et udbud af 

mellemydelser der gør det muligt for skoler at tilslutte fællesskaber uden at det er en de-

terminerende beslutning for skolen.
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1.2	En	række	barrierer	og	triggere	påvirker	skolers	

beslutning	om	at	indgå	i	administrative	fællesskaber

En række barriere og triggers er identificeret, som enten 

fraholder de enkelte skoler for at bevæge sig i mod et 

fællesskab og/eller indgå i yderligere administrative søjler. 

Barrierer Triggere

Personalehensyn

–  Familielignende relationer 
til personalet

Bevægelser i 
personalestaben

–  Pension, efterløn, 
opsigelser eller 
længerevarende sygdom

Der er investeret i 
administrativ sikkerhed

–  Kravene til administrativ 
sikkerhed i forbindelse med 
selvejet er indfriet

Politiske initiativer

–  Pulje til Beslutningsoplæg 
henholdsvis Etablering

Manglende økonomisk 
incitament

–  Anvist potentiale ikke 
genkendeligt lokalt

–  Virksomhedsloven forsinker 
besparelsen

Økonomisk incitement

–  Finansloven for 2011 
gør små besparelser 
interessante

Modstand mod forandring

–  Skoleledelser og 
bestyrelser har høj 
gennemsnitlig alder

Strategisk udvikling

–  Den nuværende 
administrative tilstand  
er uholdbar

1.3	Både	skolerne,	fællesskaberne	og	

undervisningsministeriet	har	en	anbefalet		

rolle	at	spille	fremadrettet

Skolernes forbigående gode økonomi har begrænset 

incitamentet til at tilknytte sig et administrativt fællesskab, 

men med de kraftige besparelser i finansloven for 2011 

tvinges skolerne til også at engagere sig i de potentielle 

besparelser, disse løsninger repræsenterer.

De tre hovedaktører skolerne, fællesskaberne og 

ministeriet har alle en vigtig rolle at spille i indsatsen  

for at skabe effektive skoler igennem succesfuld 

etablering og videreførelse af fællesskaber. 

1.3.1 Anbefaling til skolerne; Skab en strategisk parathed!

Det anbefales derfor alle skoler uden for administrative 

fællesskaber i de fem administrative søjler – Indkøb, 

it, bygninger, løn og personale samt økonomi – 

snarest muligt at afsøge markedet for den optimale 

fællesskabskonstruktion for den enkelte skole.

En udvikling i personalesituationen sætter altid  

tankerne om en eventuel tilknytning til et administrativt 

fællesskab i gang, og med personaleafgang inden 

for det givne administrative område overkommes den 

forsinkelse, virksomhedsordningen kan have på det 

øko-nomiske rationale. 

Det er først og fremmest de ydelser omkring økonomi, 

der indeholder rådgivning i en grad, så de er mentalt 

svære at dele med andre. Stort set alle andre ydelser 

anses mere som køb af ekspertise end rådgivning. 

En tidlig tilnærmelse mellem skole og fællesskab vil 

derfor nedbryde den indbyggede utryghed, der ligger  

i at lægge sine rådgivningsopgaver uden for eget hus.
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En proaktiv stillingtagen til valg af fællesskab ved 

personalemæssige ændringer kan yderligere forbedre 

potentialet samtidig med, at de negative konsekvenser 

af personalemangel minimeres.

Skab derfor en strategisk afklaring på skolen og afsøg 

herunder markedet for mulige fællesskaber i god tid 

samt etabler en plan for, hvordan skolen kan tilnærme 

sig ydelserne fra et fællesskab.

1.3.2 Anbefaling til fællesskaberne; Skab 

overkommelige mellemydelser

De eksisterende fællesskaber vil med tiden udvikle sig  

til at kunne håndtere endnu flere ydelser, og de 

deltagende skoler vil have indflydelse på udviklingen  

af disse ydelser. De afventende skolers risiko er derfor 

at skulle tilpasse sig fællesskaberne i højere grad end 

de deltagere, der er med til at udvikle ydelserne.

Hvis fællesskaberne på den anden side vil tiltrække  

nye deltagere, skal de forlade en alt eller intet-tilgang  

til pakkesalg og tilbyde mellemydelser, der gør det 

muligt for skoler at blødt tilnærme sig fællesskabet, 

uden at dette bliver en alt eller intet-beslutning for  

den enkelte skole.

På denne måde er der mulighed for den enkelte skole 

og fællesskaberne langsomt, men sikkert, at skabe en 

fælles strategi for fremtiden, der tager højde for den 

enkelte skoles individuelle situation.

1.3.3 Anbefaling til ministeriet; Støt fællesskaberne  

og skab klare rammer

Med etableringen af en række bæredygtige fællesskaber 

inden for alle søjler er det vigtigt, at ministeriet påtager  

sig rollen som sparringspartner inden for de områder, 

som fællesskaberne uundgåeligt vil blive eksperter i.

Således vil det være vigtigt fremadrettet at inddrage 

fællesskaberne i den fremtidige udvikling og ikke mindst 

i arbejdet omkring regelforenkling og andet, der kan 

skabe mere effektive enheder.

Ligeledes vil det være essentielt, at der udstikkes klare 

retningslinjer/standarder (f.eks. OIOXML) for, hvorledes 

leverandører af it systemer skal sikre integration imellem 

de studieadministrative systemer og således sikre 

fremtidig effektiv systemunderstøttelse, uanset hvilke 

uddannelser fællesskaberne er administrativ platform for.

Fællesskabernes succes er i dag drevet af skoler og 

ledere, der er ildsjæle, idet der ikke er noget egentligt 

incitament for værtsskolen. 

Derimod er der en række risici og en forøget 

arbejdsbelastning, der på længere sigt gør værtskabet 

uattraktivt. Det er derfor vigtigt i ministeriets fortsatte 

støtte til de administrative fællesskaber, at der etableres 

muligheder for at belønne og støtte værtskabet af et 

administrativt fællesskab. 
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2. Indledning

Rektorforeningen har modtaget midler fra Undervisningsministeriet til  
at sikre en bred information om administrative fællesskaber. 

Kortlægningen dækker samtidigt skolernes forventninger om fremtidig deltagelse i eller 

fravalg af samarbejder. Gennem denne kortlægning kan Rektorforeningen formidle 

kontakt mellem skoler, der tilkendegiver ønsker om fremtidig deltagelse i eksisterende 

fællesskab, etablering af nyt administrativt fælleskab eller evt. blot intentioner om mere 

netværksbaseret indbyrdes sammenhæng.

Derudover har Rektorforeningen bedt PA Consulting Group om at bidrage til 

informationsindsatsen ved brug af deres erfaringer, samt ved interviews af en række 

repræsentativt udvalgte skoler og fællesskaber. 

Overordnet er formålet at beskrive, hvordan skolerne overvejer, beslutter og eventuelt 

opstarter et samarbejde i et administrativt fællesskab, samt hvilket barrierer der forhindrer 

tilslutning/etablering, og hvilke triggere, der hjælper til at nedbryde barrierne. Denne 

rapport er blevet til på baggrund af en række interviews med repræsentative skoler og fæl-

lesskaber, samt erfaringer indsamlet ved konkrete projekter for foreningens medlemmer. 

Hovedformålet med rapporten er at give et indblik i, hvilke hovedudfordringer skolerne står 

over for i deres overvejelser for/imod administrative fællesskaber og hvilke muligheder, der 

er for at overvinde disse.

Intentionen med rapporten har været at etablere et billede af udfordringerne som skal 

overvindes for de forskellige aktører der er en del af processen til etableringen af et 

administrativt fællesskab. Dette er i tråd med at Gymnasieskolernes Rektorforeningen 

har modtaget midlerne fra Undervisningsministeriet til at sikre en bred information om 

administrative fællesskaber. 

Fokus er dels at give et billede af hvilke barriere og triggere der eksisterer for den enkelte 

skole, og dels at give anbefalinger til både skoler i og uden for fællesskaberne. Idet fæl-

lesskaberne er vigtigt aktør i forbindelse med en forøget udbredelse af brugen af fælles 

administration er råd til fællesskaberne ligeledes medtaget.
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3.  Fællesskaber, deres 
karakteristika og fremtidige 
sammenhæng med skolerne

Kapitlet omhandler de eksisterende typer af  fællesskaber og måder, 
hvorpå fælles-skaberne i fremtiden kan tilbyde attraktive ydelser til nye 
medlemmer ved at tilbyde en blødere og mindre forpligtende tilknytning.

Samtidig behandles, hvorledes den enkelte skole skal slå bro over  
det dilemma, barriererne potentielt skaber. 

3.1	Administrative	fællesskaber	repræsenterer	sikkerhed	i	leverancen

Administrative fællesskaber repræsenterer for alle interviewede skoler først og fremmest 

en øget sikkerhed i leverancen. Den usikkerhed, der ligger i, at en lille administration 

kun har en enkelt medarbejder, der besidder de nødvendige kompetencer for at løse 

opgaverne med tilstrækkelig kvalitet, er bredt anerkendt.

Der er desuden markant opbakning til argumentet, at flere transaktioner giver 

professionalisering og dermed også højere kvalitet i leverancen. Der er dog det 

forbehold, at kvalitet også kan opnås med kvalifikationer, der opdyrkes lokalt.

3.2	Eksisterende	fællesskabers	karakteristika	er	bestemt	af	deres	opdrag

De ældste fællesskaber er etableret i 2007 med overgangen til det statslige selveje  

for skolerne.

Disse fællesskabers karakteristika er skabt igennem den baggrund, hvorpå de er 

etableret. Således er fællesskaberne direkte skabt ud fra et amtsligt udgangspunkt  

og dermed strukturelt præget heraf. 

Fællesskaber med disse medfødte strukturer og processer har mere eller mindre klart 

defineret, hvordan aktiviteter udføres i fællesskabet. Dette har også betydet, at den 

amtslige tradition for centralisering/decentralisering er direkte afspejlet i den måde, 

hvorpå visionen for fællesskabet er defineret.
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Som eksempler på fællesskaber som er etableret ud fra 

et amtsligt opdrag er specielt it-fællesskaberne, herunder 

IT Center Fyn og Servicefællesskabet ved VIA University 

College. Gymnasiefællesskabet i Roskilde er andet et 

eksempel, som ligeledes er kommet ud af et amtsligt 

opdrag, men som også har haft indledende fokus på  

løn- og personaleadministration og den tilhørende jura.

Disse er alle større fællesskaber, men også mindre 

fællesskaber er blevet etableret på denne baggrund, 

herunder Viborg-fællesskabet omkring løn og  

personale, der samtidig har et betydeligt strategisk  

sigte for gymnasieskolernes positionering i byen.

3.3 Nyere fællesskaber er drevet af konkret opstået behov

Fællesskaber, som ikke er opstået mere eller mindre 

direkte ud af tidligere amter, er primært opstået via:

• Konkrete behov for støtte til den enkelte skole

• Fællesskaber etableret på baggrund af 

Undervisningsministeriets bevillingspulje.

Uanset årsagen er det nødvendigt med en eller flere 

rektorer, der beslutter at skabe et fællesskab. En eller 

anden skal tage teten, uanset:

• Udsigten til mere arbejde på vejen mod fællesskabet

• Manglende udsigt til personlige gevinster

• Mere ansvar hvis fællesskabet ender i eget hus.

3.3.1 Konkrete behov for støtte til den enkelte skole

Den enkelte skoles personaleudfald eller andre 

skelsættende begivenheder skaber kimen til, at de 

enkelte skoler knytter sig til et fællesskab, eller at et nyt 

fællesskab opstår ved at opgavevaretagelse lægges på 

en partnerskole i kortere eller længere tid.

Denne visualisering og konkretisering af skolernes 

mulighed for faktisk samarbejde har ved en række 

eksempler givet anledning til, at en række mindre 

fællesskaber er blevet etableret eller udvidet. 

Hjørring Gymnasium og HF kursus besluttede sig for,  

da de mistede deres lønmedarbejder, ikke at udfylde 

denne position/opgave ved nuværende medarbejdere 

eller ved nyansættelser.  

 

Skolen vælger i stedet at tilslutte sig lønfællesskabet 

med Hasseris Gymnasium som vært.

3.3.2 Fællesskaber etableret på baggrund af 

Undervisningsministeriets bevillingspulje

Undervisningsministeriets potentialeundersøgelse og 

efterfølgende puljer til Beslutnings-oplæg og Etablering 

har skabt en anledning til, at den enkelte skole fik 

undersøgt og internt forholdt sig til mulighederne for  

at indgå i et fællesskab. 

En række nye fællesskaber er blevet skabt som en ny 

version af de allerede etablerede på denne baggrund. 

Dette vel at mærke som fællesskaber, der også har 

været i stand til at tiltrække skoler, som ikke på forhånd 

har været en del af et fællesskab. 

En del af denne succes kan tilbageføres til 

Undervisningsministeriets puljer, som en ræk-ke skoler 

har set som en anledning til at tilslutte sig et administrativt 

fællesskab eller medvirke til skabelse af et nyt.

En række skoler i Sydjylland brugte anledningen og 

midlerne stillet til rådighed af ministeriet til at undersøge, 

hvilke specifikke muligheder der var for at råde skoler i 

forbindelse med tilslutning til et it-fællesskab. 

 

Samtidig besluttede skolerne sig for at etablere et 

eget fællesskab omkring løn, økonomi, samt indkøb; 

ligeledes med baggrund i etableringspuljen.

3.4	En	række	skoler	holder	sig	dog	stadig	udenfor,	

men	kan	indbydes	via	løsere	tilknytning

På trods af den række incitamenter og muligheder for 

forøget samarbejde holder en række skoler sig stadig 

uden for fællesskaber.

Disse skoler har ikke set det som en reel mulighed 

at involvere sig i fællesskaber og bruger ofte som 

begrundelse, at økonomien ikke er til stede, samt at 

man ikke kan se det kvalitetsmæssige løft, som en 

centralisering af opgaverne vil give. 

Ligeledes påpeges det, at der i den aktuelle 

personalemæssige situation ikke ønskes at reducere i 

personalestaben, hvor en eller flere medarbejdere ofte 

kun har begrænset tid tilbage inden pension eller efterløn.

Samtidig ses indgangen til et fællesskab ofte som 

værende en stor og determinerede beslutning, der kan 

virke uigenkaldelig for der fleste skoler. Dette til trods  
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for at langt de fleste skoler ser fællesskaber som en reel 

mulighed, hvis der opstår ændringer i deres situation, 

og som en mulighed for en indgang til et administrativt 

sikkerhedsnet.

Et administrativt sikkerhedsnet etableres for nogle 

skoler gennem løst samarbejde med naboskoler, eller 

ved mere akutte udfordringer, der kræver administrative 

ressourcer, ved at bruge revisionsselskaber, vikarer eller 

andre midlertidige services. 

En udkantsskole havde valgt at sikre tilgang til it-

support ved at tilbyde den lokale håndværkerskole en 

udvekslingsordning mellem de to skolers it-supportere. 

På denne måde kunne begge skolers it-support blive 

dubleret på en, for skolerne, relativ ukompliceret måde.

Forøgelse af fællesskabernes volumen og en fortsat 

forbedring af tilbuddet til skolerne er af interesse for 

skoler både i og uden for fællesskaberne. Således er 

det interessant for både fællesskaber og skoler med en 

strategi, der kan forøge volumen og mulighederne for 

fleksibel tilgang i fremtiden.

3.4.1 Skoler der på nuværende tidspunkt har valgt at  

stå uden for fællesskab skal kunne vælge en blød vej  

til fællesskabets fordele

For skoler, der angiver personale, økonomi og kvalitet/

nærhed som begrundelse for ikke på den kortere bane at 

tilslutte sig et fællesskab, men som samtidig ser det som 

en mulighed på længere sigt, er der et konkret behov 

for at minimere gabet imellem den enkelte skole og de 

potentielle fællesskaber. Dette skal kunne ske, uden at 

samarbejdet mellem skole og fællesskab er forpligtende.

Der er behov er for, at der etableres en blød indgang 

til de enkelte fællesskaber. Denne kan etableres via 

forskellige muligheder:

• Begrænsede løsninger

• Passive medlemskaber

• Strategisk beslutning

• Stigende afhængighed af skolerne

a. Begrænsede løsninger

Begrænsede løsninger kan bedst beskrives som 

en pakke af løsninger med få elementer, som dog 

alligevel giver den tilknyttede skole et (stemmemæssigt 

begrænset) medlemskab af fællesskabet. 

Som eksempel på en begrænset løsning kan nævnes 

indkøb af assistance til udarbejdelse af årsrapport,  

hvor skolen trækker på fællesskabets ressourcer til at  

få deres årsrapport udarbejdet. Andre eksempler kan 

være indgåelse i et begrænset indkøbsfællesskab,  

som kun håndterer større udbud eller lignende.

Det er fællesskabernes opgave at skabe interessante 

begrænsede løsninger gennem at afsøge markedet 

blandt de ikke-tilknyttede skoler på de respektive 

administrative områder.

b. Passive medlemskaber

Passive medlemskaber er medlemskaber, hvor  

et fællesskab og den enkelte skole tilnærmer sig 

hinanden strategisk og til dels operationelt. 

Dette sker ved, at den enkelte skole og fællesskabet 

indgår en aftale om, at fællesskabet kan overtage de 

relevante administrative opgaver ved personaleudfald, 

behov for ekstra administrativ kapacitet eller lignende. 

Samtidig kan der ske en strategisk afklaring af, om 

fællesskabet er skolens naturlige vej, når tiden er moden.

Operationelt kan det passive medlemskab 

institutionaliseres, ved at den enkelte skole (for 

økonomifællesskaber) benytter samme kontoplan 

som fællesskabet, og ved at skolens administrative 

medarbejdere medvirker i faglige arrangerementer  

for fællesskabets personale.

Det er fællesskabernes opgave at liste fordele og 

tilhørende pligter ved at indgå passive medlemskaber 

med det respektive fællesskab på en overskuelig og 

tilgængelig måde.

c. Strategisk beslutning 

Skolen kan strategisk beslutte, at når de barrierer, som 

afholder skolen fra at gå videre med indtrædelse i et 

fællesskab, ikke længere er til stede, vil skolen tiltræde 

et nærmere bestemt fællesskab. 

Dette kræver en strategi, der åbent kommunikeres på 

den enkelte skole, således at man i det daglige har 

fokus på det langsigtede perspektiv. 
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Denne strategiske beslutning bør naturligt også 

afstemmes med det/de valgte fællesskaber, der således 

ledelsesmæssigt anerkender på sigt at være åben og 

klar til den pågældendes skoles indtræden.

Denne løsning kan med fordel kombineres med nogle af 

de operationelle elementer under Passivt medlemskab.

d. Stigende afhængighed af fællesskaberne

Allerede på nuværende tidspunkt er det imidlertid 

sådan, at flere af de etablerede admini-strative 

fællesskaber har svært ved at se deres eget potentiale i 

at møde de afsøgende skoler på halvvejen.

De fællesskaber, der oplever interesse fra potentielle 

nye medlemmer, har mulighed for at vælge, hvilke 

skoler de ønsker at optage. Disse fællesskaber spørger 

naturligvis sig selv, hvorfor de skulle fravælge ansøgere, 

der ønsker at tilkøbe den samlede, definerede ad-

ministrative pakke for at optage skoler med behov for 

mindre og/eller tilpassede ydelser.

Kun de fællesskaber, der ser et potentiale i flere 

medlemmer, vil derfor være villige til at serviceudvikle 

deres ydelser til de udenfor stående skoler. Hvis en 

forøgelse af antallet af medlemmer ikke har en forventet 

positiv indflydelse på økonomi, leveringssikkerhed eller 

andre kerneparametre, skal selve serviceudviklingen 

vurderes at give udbytte for de eksi-sterende medlemmer.

Orienteringen mod udviklingen af ydelser til potentielt 

nye medlemmer må forventes at lede til konstant 

udvikling af nye ydelser, modernisering af de 

eksisterende, fastholdelse af innovativt personale etc.

En del serviceudvikling vil ske uanset fællesskabernes 

udgangspunkt i de udenfor ståen-de skoler eller ej,  

men det er afgørende for deres muligheder.

3.4.2	Fællesskaber	kan	tilnærme	sig	yderligere	

skoler	ved	blød	indgang	og	en	klar	strategi

For skoler, der ikke er overbeviste, eller af 

personalemæssige årsager ikke er klar til at overføre 

kompetence til et fællesskab, er det en direkte anledning 

til, at fællesskaber kan etablere elementer, der svarer  

til de tilbageholdende skolers behov.

En del af disse af muligheder tilbydes allerede imellem 

enkelte skoler eller som uofficiel mulighed fra enkelte 

fællesskaber. Det vigtige er, at løsningerne i fremtiden 

bevidst tilbydes som en del af fællesskabernes ydelser, 

og at fællesskaberne selv agerer som aktive sælgere 

over for nye skoler.

a. Fællesskabernes udbud af begrænsede løsninger

For de administrative fællesskaber er det af stor betydning, 

at der skabes en ensartet platform og palet af ydelser for at 

tilsikre en omkostningseffektiv drift af de udbudte ydelser. 

Dette skaber som udgangspunkt et dilemma i forhold  

til at skulle skabe for mange mellemløsninger, som giver 

mulighed for at opfylde behov fra skoler, der end ikke 

ønsker at indtræde minimalt forpligtende  

i fællesskaberne.
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De begrænsede løsninger vil dog være en oplagt 

mulighed for både fællesskab og skoler for en tilnærmelse, 

der ikke for nogen af parternes vedkommende har 

en større forpligtelse. Således bør fællesskabet også 

udbyde mindre, begrænsede løsninger, der ikke forøger 

kerneydelsernes kompleksitet og pris. 

Løsninger, der passer ind i dette, vil typisk være 

løsninger, der i forvejen har et højt element af  

tilpasning involveret eller simple periodevise ydelser, 

herunder rådgivning, års-rapport eller aftale om hjælp 

ved akutte behov. 

b. Tilbud om passive medlemskaber til skoler uden  

for fællesskaberne

Passive medlemskaber tilbydes skoler som en mulighed 

for at tilnærme sig fællesskaberne.

Fællesskaberne bør sikre, at medlemmerne har adgang 

til akut hjælp samt sikre sig, at den enkelte skole har 

operationelt kendskab til procedurer, kontoplaner og 

lignende, der benyttes af fællesskabet.

Dette betyder også, at der i fællesskabets formandskab 

er mandat til at indlemme nye skoler som passive 

medlemmer, der på et senere tidspunkt skal have 

muligheden for at indtræde som fuldgyldige medlemmer 

i det administrative fællesskab.

c. Tilbud om strategisk samarbejde til skoler

I lighed med det passive medlemskab er strategisk 

samarbejde en måde, hvorpå fællesskab og skole 

etablerer en aftale, som indebærer fremtidig 

forpligtigelse for både skole og fællesskab til at indgå i 

et samarbejde, hvis skolens barrierer skulle forsvinde.

For fællesskabet indebærer dette, at der internt 

blandt fællesskabets medlemmer afklares, hvad 

vækstambitionerne er for fællesskabet, og at det 

samtidig afstemmes, hvilke skoler/skoletyper,  

der passer bedst ind i strategien. 

På baggrund af denne afklaring bør fællesskaber aktivt 

henvende sig til skoler, der står udenfor, og tilbyde dem 

den passive assistance, det strategiske samarbejde 

indbyder til.

Det konkrete indhold af det strategiske samarbejde 

behøver ikke at overstige mere end selve aftalen, men 

kan dog suppleres med mere operationelle elementer 

som beskrevet under det passive medlemskab. 
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4.  Den gode beslutningsproces

Dette kapitel handler de to typiske ruter til en tilknytning til eller 
optagelse i et administrativt fællesskab. Ruter for skoler med et  
akut behov eller skoler med god/bedre tid.

For skoler, der har valgt at stå uden for fællesskaber, er det vigtigt  
at tage hensyn til de elementer, der er med til at skabe barrierer, 
triggere og ikke mindst de administrative søjlers afhængighed. 

En trigger tager udspring i at afhjælpe en usikkerhed omkring 
leverancen og ansporer således skolen til på kortere eller længere 
sigt at blive en del af  et fællesskab. Barriererne vil til enhver tid skulle 
overvindes for at kunne skabe den samme situation.

Basalt set kan skolerne følge to veje mod fællesskab. Valget er  
betinget af, hvor brændende en platform, skolen ser sig selv på.

4.1	Skoler	som	er	i	god	tid	er	interesseret	i	fællesskaber	med	mulighed	for	en	

“blød”	indgang

Skoler, som ser udfordringen for leverancesikkerhed, kvalitet i ydelsen og behovet for 

administrativ fokusering, vil ofte forsøge at afsøge ledelsens sædvanlige rektornetværk  

for potentielle mager til at opstarte et fællesskab. 

Et sådan fællesskab vil tage udgangspunkt i at skulle varetage alles interesser  

i så udpræget grad som muligt, hvilket typisk svarer til, at der kan tages hensyn  

til de lokale personaleforhold.

Udfordringen er dog ofte, at det er svært at få samlet den kritiske mængde af interessere-

de blandt rektorerne, til at det skaber mulighed for at etablere et fællesskab.

15



1 Administrativt Fællesskab
2 ØkonomiServiceCenter (Statens Administration under Økonomistyrelsen)

En undersøgelse af potentialet for en større gruppe 

skoler med udgangspunkt i det tidligere Aarhus amt 

resulterede i, at en gruppe af skolerne ville fortsætte  

og etablere et fællesskab.  

 

De øvrige skoler i undersøgelsen ville i vid udstrækning 

tilknytte sig efter behov, når de have set fællesskabets 

succes.  

 

Imidlertid viste etableringsgruppen sig for lille til,  

at der blev oprettet fællesskab.

4.2	 Personaleudfald	og	tekniske	problemer	skaber	

potentielt	akut	behov	for	tilslutning

Personaleudfald er som beskrevet tidligere en af de 

største triggere, og den kan alene overvinde de fleste 

barrierer, idet skolernes begrænsede administrative 

størrelse gør dem særdeles sårbare over for netop 

denne situation. 

Således kan det paradoksalt nok siges, at jo 

mere administrativt effektivt en skole er, des mere 

administrativt sårbar bliver den også, da bare én enkelt 

medarbejders fravær kan være kritisk for skolens 

produktion af løn, årsrapport eller lignende.

Ligeledes kan gentagne tekniske problemer med it på 

den enkelte skole også skabe en situation, hvor det 

bliver nødvendigt hurtigt at skifte til et fællesskab,  

der kan håndtere de opståede udfordringer.

4.2.1 Behov for en hurtig beslutning giver potentielt 

panikløsninger

Udfaldet af nøglepersoner eller tekniske problemer 

skaber behov for, at skolens ledelse hurtigt tager en 

beslutning angående de muligheder, der er for at agere. 

Ud over valget at indgå i et fællesskab er muligheden 

der også for at indkøbe assistance igennem revisi-

onsselskaber, it-konsulenter eller andre.

Dette er en kortsigtet, men ofte nødvendig løsning, idet 

det sjældent vil være et kosteffektivt valg for den enkelte 

skole at købe administrative ydelser fra private firmaer 

som et længerevarende engagement.

En oplagt alternativ løsning er at søge imod en fælles 

løsning med andre skoler for at håndtere den konkrete 

udfordring, som skolen er kommet i. Enten i form 

af et etableret fællesskab eller i form af at indkøbe 

administrativ kapacitet hos en enkelt anden skole.

Denne løsning repræsenterer en beslutningsproces 

hen mod den ene eller anden form for fællesskab uden 

videre planlægning, og er derfor en udfordrende opgave 

drevet af en grad af panik. 

Skolens rektor vil typisk afsøge hans/hendes sædvanlige 

rektor-netværk for informationer om eksisterende 

administrative fællesskaber inden for den respektive 

administrative søjle, hvor der mangler ressourcer. Det 

bedste match mellem de eksisterende administrative 

fællesskabers karakteristika i den respektive administrative 

søjle, som den akutte situation er opstået i, bliver valgt.

Figur	1:	Fordele og ulemper ved outsourcing kontra frivillige og tvungne administrative fællesskaber

• Konkurrencepræget pris/ydelse forhold

 •  Den optimale løsning er den billigste

 •  God kvalitet er i begge parters 
interesse

• Kunden bestemmer ydelser og kvalitet

•  Kvalitet og ydelse kan justeres 
umiddelbart

•  Business case er på kundeniveau

• Kunderne er selv leverandør

• Besparelser tilfalder kunderne selv

• Optimum er bedst for alle

• Kunderne bestemmer ydelser og kvaliter

• Ydelser behovstilpasses til kostpris

• Åbenhed om regnskaber, planer osv.

• Erfaringer deles 1:mange

• Business case er på institutionsniveau

• Kunderne er datter-enheder

 • Besparelser høstes på moderniveau

 • Optimum er helhedsbaseret

• Ydelser og kvalitet er målbart

• Ydelser behovstilpasses til Kostpris

• Åbenhed om regnskaber, planer osv.

• Erfaringer deles 1:1 gennem netværk

• Omkostningstungt at skifte leverandør

 •  Kontinuerlig kvalitetskontrol  
er nødvendig

 •  Afhængighedsforhold koster kvalitet

• Kontraktlængden er prisbestemmende

• Alt udenfor kontrakt er udenfor kontrol

• Ændrede ydelseskrav kræver forhandling

• Indflydelsen på koncernbeslutninger  
er relativ

• Ændring i ydelser kræver opbakning/
konsensus

• Omkostningstungt at nedlægge et center

• Ineffektivitet straffer deltagerne 
økonomisk

•  Indflydelsen på koncernbeslutninger er 
ofte kun politisk

• Business case er på koncernniveau

• Kontrakten er uopsigelig

• Ændring i ydelser kræver opbakning/
konsensus

• Omkostningsfuldt at nedlægge et center

• Ineffektivitet straffer først på kvaliteten

Positivt

Negativt

Faldende grad af indflydelse

Outsourcing
(Off-shoring, it-drift)

Frivilligt AF1

(UVM institutioner, tidl. skattecentre)
Tvunget AF

(ØSC2, koncern/datter AF)
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Således bliver det akutte problem ofte løst, men 

tilslutningen til det valgte fællesskab bliver ofte valgt ud 

fra, hvem der er tilgængelig på det pågældende tidspunkt. 

4.2.2 Skoler med et erkendt behov, som ikke kræver 

beslutning nu og her, leder efter et godt match

Det vigtigste for alle skoler er at have en klar strategi for 

håndteringen af den usikkerhed, der er forbundet med 

at have begrænsede ressourcer til den administrative 

opgave samtidig med, at denne er vigtig for både kvalitet 

og effektivitet. 

Skoler, der har erkendt dette dilemma, vil i højere grad 

være interesserede i at tilnærme sig andre skoler, idet 

de har indset, at de har en potentiel udfordring, der  

skal håndteres.

Udfordringen for disse skoler er dog forsat at overvinde 

det punkt, der gør det interessant for dem at agere, 

uden at der samtidig nås en situation, hvor situationen 

kan siges at være akut. 

Derfor er løsningen for de skoler, der har valgt at stå uden 

for en administrativ søjle, at komme blødt i gang med et 

fællesskab inden for de relevante administrative søjler, 

hvor der er et godt kulturelt og ledelsesmæssigt match.

Med et erkendt behov, men uden at være presset af  

en akut situation, vil skolen være interesseret i at lede, 

aktiv eller passivt, efter samarbejdspartnere, der kan 

skabe admini-strativ sikkerhed.

4.2.3 Beslutningsprocessen, og første skridt på vejen  

til at etablere en blød indgang for skolen, er at  

etablere en strategi

I forrige kapitel blev skolernes forskellige muligheder  

for en blød tilgang til administrative fællesskaber 

beskrevet. Tilgange som tilsammen kan udgøre  

en beslutningsproces.

a. Etabler en strategi

For den enkelte skole er det vigtigste element hurtigt at 

få formuleret og internt italesat, hvilken strategi skolen 

har for at håndtere personalemæssige udfald, forøget 

kvalitet og effektivitet i den administrative leverance.

Italesættelse og præsentation af strategien er et vigtigt 

element, da den vil være en integreret del af både skolens 

effektiviseringsstrategi og ikke mindst beredskabsplan.

Omfanget i strategien af fremtidigt samarbejde med 

andre skoler og/eller fællesskaber skal lede til direkte 

involvering af nøglepersoner i nødvendigt omfang  

for at kunne etablere samarbejdet.

b. Indled dialog med andre skoler eller et fællesskab om et 

passivt medlemskab eller køb af begrænsede løsninger

Efter etablering af en strategi er det naturlige næste skridt 

at planlægge, hvordan strategien skal operationaliseres.

For de fleste af de skoler, der indtil nu har valgt at stå uden 

for specifikke administrative søjler, er indtrædelse i et 

fællesskab med andre skoler en “alt eller intet” beslutning. 

Der-for kommer de passive medlemskaber og køb af 

begrænsede løsninger ind som en attraktiv mulighed.

Dette næste skridt i beslutningsprocessen og 

operationaliseringen af strategien er således at vurdere 

muligheden for at indgå passive medlemskaber i 

fællesskaber eller at indgå lignende samarbejder  

med andre skoler.

Samtidig afklares det, hvor og hvordan det er muligt 

at indkøbe begrænsede løsninger fra fællesskaber og 

andre skoler med den hensigt at skabe gensidig indsigt 

og dermed sikkerhed for hurtigt assistance, hvis de 

akutte behov måtte opstå.

Den bløde indgang til samarbejde giver en konkret 

anledning for den enkelte skole til at evaluere, om 

dette er den rigtige vej for skolen. Samtidig afklares 

det, hvilken hastighed og med hvilken profil det 

administrative samarbejde skal udvikle sig.
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5. Barrierer og triggere

Kapitlet præsenterer en række identificerede barrierer, der afholder 
skolerne fra at gå sammen i administrative fællesskaber og dermed  
fra at levere administrative ydelser til hinanden.

Ligeledes afdækkes en række af de formildende omstændigheder, barrierenedbrydende 

argumenter, eller hvad der i denne rapport kaldes “triggere”. Disse triggere repræsenterer 

argumenter for at indgå i fællesskaber.

Barrierer Triggere

Personalehensyn

–  Familielignende relationer  
til personalet

Bevægelser i personalestaben

–  Pension, efterløn, opsigelser eller 
længerevarende sygdom

Der er investeret i administrativ sikkerhed

–  Kravene til administrativ sikkerhed i 
forbindelse med selvejet er indfriet

Politiske initiativer

–  Pulje til Beslutningsoplæg  
henholdsvis Etablering

Manglende økonomisk incitament

– Anvist potentiale ikke genkendeligt lokalt

– Virksomhedsloven forsinker besparelsen

Økonomisk incitement

–  Finansloven for 2011 gør små 
besparelser interessante

Modstand mod forandring

–  Skoleledelser og bestyrelser har høj 
gennemsnitlig alder

Strategisk udvikling

–  Den nuværende administrative  
tilstand er uholdbar

5.1	Barrierer	for	indgåelse	i	fællesskaber

De identificerede barrierer af en mere generel karakter kan samles under  

følgende overskrifter:

1. Personalehensyn

2. Der er investeret i administrativ sikkerhed

3. Manglende økonomisk incitament

4. Virksomhedslovens forsinkende element

5. Langsom vej i mod forandring

I de følgende afsnit vil behandles disse barrierer mere indgående.
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5.1.1 Hensynet til medarbejderne skaber en stor 

barriere for skolerne 

Den altoverskyggende barriere for at indgå i administrative 

fællesskaber er hensynet til de direkte berørte 

medarbejdere. Dette gælder for tilknytning til såvel allerede 

etablerede fællesskaber som oprettelsen af nye.

Indgåelse i administrative fællesskaber har naturligvis 

indflydelse på disse medarbejderes job. Hvis opgaverne 

samles på en anden skole, vil medarbejdere enten 

skulle følge med opgaverne, overgå til andre opgaver 

eller vælge helt at fratræde deres stilling.

Skolens administration består typisk af 3-5 medarbejdere, 

eventuelt sammen med en ad-ministrativ leder, som alle 

har en høj anciennitet på skolen. De er en integreret del af 

skolen, dens lærere og ikke mindst dens daglige ledelse, 

med hvem der ofte eksisterer et tæt kollegialt forhold.

Et sådan forhold er kun meget få skoleledelser villige til 

at sætte på spil, og et administrativt fællesskab fremstår 

i sammenligning derfor mindre attraktivt. 

En skole i Østjylland, der havde ansat en 

administrationschef, ville ikke indgå i et administrativt 

fællesskab, med mindre der blev fundet en tilfredsstillende 

løsning for både administrationschefen og skolen. 

 

Administrationschefen kunne imidlertid ikke se sig selv 

arbejde i et administrativt fællesskab, så skolen trak  

sig fra forhandlingerne.

Samtidig har skolen klaret sin administration indtil 

nu. Der er måske ikke altid den ønskede kvalitet i 

leverancerne, men til gengæld er den indbyrdes respekt 

mellem ledelse og administration meget fasttømret. 

Ligeledes føles en sikkerhed i at administrationen,  

og specielt økonomifunktionen, er tilgængelig for  

daglig rådgivning om emner, rektor ikke føler sig tryg 

ved at håndtere alene.

Rektor på en skole i den nordlige del af Jylland ønskede 

ikke at indgå i et administrativt fællesskab, idet han følte, 

at nærhed i ydelsen havde højeste prioritet. 

 

Særligt i forbindelse med økonomisk rådgivning og 

service til lærere og elever blev nærhed prioriteret så 

højt, at skolen var villig til at tage en ekstra omkostning 

ved at have administrationen på skolen.

På denne baggrund antager skoleledelserne den 

holdning, at der ikke er nogen grund til at lave om på 

noget, der alt i alt virker efter hensigten. 

5.1.2 Der er investeret i administrativ sikkerhed

Skolerne har i perioden siden amternes nedlæggelse  

og deres eget selveje investeret kraftigt i  

“administrativ sikkerhed”. 

Den består af flere medarbejdere med bedre 

kompetencer, dyrere systemer, konsulentabonnementer 

og andet og har været resultatet af, at skolerne fik et 

langt større økonomiske og ledelsesmæssige ansvar. 

Det er alt sammen baseret på det meget enkle mantra, 

at sikkerhed for leverancen skal være så høj som muligt, 

så ingen pludselig står uden løn, uden it, med ubetalte 

regninger etc.

Den administrative stab blev med selveje og samtidig 

nedlæggelse af amterne med andre ord større, men den 

fik også nogle administrativt kritiske opgaver, som ligger 

uden for skolens kerneområde, hvilket også gør de 

udførende medarbejdere lige så kritiske.

5.1.3 Det økonomiske incitament anses for teoretisk 

Lige siden lanceringen af, at besparelserne på ca 

300 mio. fra Deloitte-rapporten skulle hentes gennem 

administrative fællesskaber, har der været en udbredt 

skepsis over for, om dette kunne lade sig gøre.

Dette skyldes naturligvis ikke kun økonomiske 

overvejelser, men argumentet har ikke i sig selv vundet 

megen medvind. Dette af flere årsager:

• I rapporten regnedes ud fra akkumulerede beløb

• Virksomhedsloven fordrer en 2-årig overgang.

a. Akkumulerede beløb

Den potentielle besparelse på ca 300 mio. er beregnet 

som forskellen mellem skolernes akkumulerede 

personaleforbrug på en given service, og det forventede 

ditto baseret på benchmarks3. Personaleforbruget 

forudsættes herefter at kunne reduceres tilsvarende 

inden for hver af de administrative services, der er 

vurderet egnet til fællesskaber.
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Hvis der derimod regnes “nedefra” – med udgangspunkt 

i den enkelte skole – er de økonomiske fordele imidlertid 

direkte negative for visse skoler. Det gælder de skoler:

• Der er effektive i forvejen – også ud fra de normer, der 

beregnes potentiale ud fra. Disse skoler har investeret 

effektiviteten i bedre forhold for deres elever, som der-

for skal holde for, når de administrative besparelser 

skal høstes 

• Der skal investere i social tid – der har vist sig at  

være flere identificerbare og tidskrævende opgaver  

i skolernes administration, som kun med store negaitive 

konsekvenser for elevfastholdelsen, og dermed skolens 

økonomi i form af taksameter, vil kunne spares helt

• Der har færre end cirka 425 årselever - skoler med 

mindre end cirka 425 årselever vil sætte penge til ved at 

købe sig ind i administrative fællesskaber, hvis ydelserne 

er faste og ikke til forhandling, da de i forvejen klarer sig 

med 2 medarbejdere i administrationen.

b. Virksomhedslovens forsinkende element bremser 

skolernes beslutning

Et af grundelementerne i såvel dannelsen af som 

tilslutning til et administrativt fællesskab er fastholdelsen 

af medarbejdernes stillinger i mindst to år. 

Dette er sikret gennem virksomhedsoverdragelsesloven, 

hvor de medarbejdere, der har deres primære 

beskæftigelse inden for det givne administrative område, 

skal tilbydes at følge med opgaverne over i fællesskabet, 

uanset hvor dette geografisk måtte blive placeret.

En sådan ordning har den bagside, at det økonomiske 

potentiale ved det administrative fællesskab har 

tilsvarende lange udsigter, hvis skolen har personale  

af denne karakter. 

Hvis den administrative ydelse har været leveret af 

personale, der har deres hovedbeskæftigelse på andre 

administrative områder, vil skolen skulle indhente potentialet 

gennem besparelser på eget administrativt personale.

I de resterende tilfælde vil det ofte være et 

personaleudfald, der har igangsat processen i første 

omgang, og dermed er potentialet hentet med det samme.

5.1.4 Langsom vej mod forandring

På trods af at Rektorforeningens egen undersøgelse 

klart viser, at det er meget få skoler, der ikke er med i 

et fællesskab, går udviklingen langsomt og ofte med en 

administrativ søjle ad gangen på hver skole. Dette er 

ikke overraskende med de øvrige ovenstående barrierer 

in mente.

a. Ledelsens indstilling kan forsinke fællesskaber

En enkelt parameter mere giver udslag på barriere-

skalaen, nemlig ledelsen egen indstilling, stærkt 

influeret af hvor længe rektor arbejdsliv vil vare.  

Med få år tilbage i sin stilling ser rektor ingen grund  

til at gennemføre en så stor administrativ omvæltning, 

ingen antageligt vil takke for alligevel:

• De administrative medarbejdere vil, jævnfør ovenfor, 

presse på for status quo

• Lærerne vil stille sig stærkt tvivlende over for et 

rationale, der ofte flytter deres kendte kontaktpersoner 

ud af huset. Disse vil endog ofte skulle lave det 

samme for de samme mennesker, så hvorfor kan de 

ikke blot blive siddende?

• Desuden vil personalet være på forkant med at 

fremhæve eventuelle dårlige oplevelser undervejs

• Bestyrelsen vil stille spørgsmålstegn ved, om en så 

langsigtet investering, et administrativt fællesskab 

er, overhovedet har en tilbagebetalingstid, der ligger 

inden for det økonomiske sigte, de selv er en del af.

• Der er meget få eller ingen incitamenter for skoler til  

at tage førertrøjen på og være værtsskole.

Der skal altså en god tro til, hvis der ikke er andre 

incitamenter til stede.

b. Dårlige nyheder spredes hurtigt

Samtidig er tanken om administrative fællesskaber i den 

offentlige sektor generelt blevet skabt gennem politiske 

initiativer over de sidste par år. 

Med dem er også kommet beretninger om, hvordan 

kritikere af forskellig art har fået ret i deres antagelser 

om, at servicen bliver ringere, mindre personlig, 

mindre fleksibel og i nogle tilfælde også dyrere, fordi 

snitfladerne mellem lokalt niveau og fællesskab ikke har 

været opfattet ens på begge sider af aftalen.

Disse beretninger bærer skepsis resulterende i en 

forstærket trang til at holde foden under eget bord.  

Så længe ledelsesretten beholdes på skolen, er 

definitionen af de administrative ydelser under kontrol.

3   Benchmarks er beregnet på baggrund af de bedste eksempler blandt udvalgte, 
effektive institutioner inden for hvert af de behandlede administrative områder
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5.2	Triggere	der	kan	nedbryde	barrierer

På den anden side af barriererne kan der afdækkes 

en række formildende omstændigheder, barriere-

nedbrydende argumenter, eller hvad der herefter kaldes 

“triggere”. Disse triggere repræsenterer argumenter for 

at indgå i fællesskaber.

Disse triggere sætter en tankeproces i gang i skolens 

ledelse, herunder i bestyrelsen, så administrative 

fællesskaber enten er, eller som minimum bliver,  

en option i den givne situation.

Triggerne kan rubriceres således:

1. Bevægelser i personalestaben

1. Strategisk udvikling

1. Politiske initiativer

1. Økonomisk incitament

5.2.1 Brug administrative fællesskaber som svar  

på personaleafgang

Ændringer i den administrative personalestab som følge 

af efterløn, pension eller opsigelser er den typiske og 

altoverskyggende årsag til at overveje administrative 

fællesskaber.

En administrativ medarbejder på en typisk gymnasieskole 

er kun meget sjældent dedikeret til en enkelt administrativ 

ydelse, men derimod involveret i flere forskellige områder. 

Dette er en naturlig og ofte værdsat konsekvens af det 

relativt beskedne antal administrative medarbejdere på 

hver skole.

Med denne rammebetingelse følger også en 

skrøbelighed eller sårbarhed i leverancen af hver  

enkelt administrativ ydelse. 

Samtidig med ganske nøgternt at kunne erstatte 

en medarbejders arbejdskraft, repræsenterer de 

administrative fællesskaber også en ende på  

denne sårbarhed.

Synonymet med sikkerhed i leverancen er de 

administrative fællesskabers største styrke på 

gymnasieområdet. Sammen med behovet for opbygning 

af administrative kompetencer har behovet for sikkerhed 

i leverancen skabt en inerti i skolernes drift, der 

bevæger dem hen imod administrative fællesskaber.

En skole i Midtjylland besluttede sig for at tilslutte 

sig et fællesskab, efter at en af skolens nøgle-

økonomimedarbejdere havde valgt at gå på efterløn. 

 

Skolen valgte samtidig at indgå i andre dele af det 

administrative fællesskab. 

 

En Københavnsk skole valgte, efter at en 

nøglemedarbejder havde været langtidssygemeldt 

og måtte forlade arbejdspladsen, at tilslutte sig et 

administrativt fællesskab.

Såfremt administrative fællesskaber afvises helt, kan 

udfald i personalet over korte perio-der ofte løses ved at 

spørge den nabo, der i en eller anden form har ytret, at 

han/hun har den nødvendige kapacitet til stede.

Det er ikke kutyme selv at tilbyde sin hjælp, idet denne 

gestus opfattes som overlegen – mest af den tilbydende 

part selv.

En af de interviewede skoler gav udtryk for at “man da 

gerne ville flytte sin løn til en anden skole” og dermed ville 

skabe kimen til et nyt fællesskab.  

 

Direkte opfordret følte den potentielle vært imidlertid ikke, 

at det var på sin plads at tilbyde at overtage denne del af 

administrationen fra den anden skole.

5.2.2 Lad svigtede kvalitetskrav bane vej for 

administrative forandringer

En skoles utilfredshed med kvaliteten i sin aktuelle 

administrative situation er en anden trigger til 

overvejelse af, hvorvidt de administrative fællesskaber 

er et bedre alternativ. 

Der kan være flere veje til denne erkendelse, men der er 

flere eksempler på, at de administrative processer over 

tid er blevet mere komplicerede end nødvendigt. 

Måske skal der involveres flere medarbejdere med flere 

ressourcer end hos kollegerne, kvaliteten af resultatet 

er svingende eller direkte uacceptabel, eller også er de 

nødvendige kompetencer til en ny opgave ganske enkelt 

ikke til stede i den nuværende stab.
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Overvejelserne kan også trigges af, at rektor og/eller 

bestyrelse vil noget mere og andet end blot at holde 

administrativt status quo. Hvis en spejling i omgivelserne 

indikerer, at ens egen administrative formåen er for ringe, 

sker der en afsøgning af mulighederne for forbedring.

Det har været tilfældet for en række skoler, som har 

kendt til fordelene ved de amtslige ”fællesskaber”. Disse 

fordele har som eneste incitament gjort den enkelte 

skole villig til at drive et fællesskab.

Et andet alternativ er at ansætte en administrationschef.

Tre skoler på Sjælland havde en række administrative 

udfordringer, som resulterede i, at de valgte i fællesskab 

at ansætte en administrativ leder til at forstærke skolernes 

administrationer. 

 

Et gymnasium i Østjylland så vedvarende 

ressourcemæssige problemer i at få udført de 

ledelsesmæssige administrative opgaver, som var pålagt 

dele af det pædagogiske personale. Dette resulterede  

i beslutningen om ansættelse af en administrationschef.

5.2.3 Administrationschefer skal kun ansættes gennem 

administrative fællesska-ber 

Der er stor forskel på de personaleøkonomiske udsigter 

i de to beslutninger:

• Ansættelsen af en administrationschef på en enkelt 

skole repræsenterer en stor økonomisk forpligtelse i 

forhold til det samlede administrative personalebudget 

 

Dette valg er typisk på skoler med god økonomi 

og forventning om fortsat ditto, samt behovet for 

sikkerhed og indflydelse 

 

Det administrative personale udgør kun en meget lille del, 

men da administration ikke er en kerneopgave, ligger den 

oftest uden for ledelsens kompetencer. Ansættelsen af en 

administrationschef imødegår denne svaghed

• Tilknytningen til et administrativt fællesskab 

repræsenterer en sikkerhed, hvor ens egen  

indflydelse opfattes som væsentlig mindre 

 

Til gengæld repræsenterer den også en forventning 

om på sigt at få leveret de administrative ydelser med 

ensartet, høj kvalitet hver gang til en lavere pris. Prisen 

kan dog ikke bære som trigger alene, som det tidligere 

er indikeret 

 

Med overførsel af administrative opgaver, medarbejdere 

og ledelse af samme, frigøres tid til ledelse af skolens 

kerneopgaver på mindst samme niveau som ved 

ansættelsen af en administrationschef.

5.2.4 Politiske initiativer understøttes af incitamenter

De politiske initiativer kan understøttes med lokkende 

eller tvingende incitamenter eller begge dele. Initiativet 

omkring administrative fællesskaber er støttet af 

to økonomiske puljer til undersøgelse henholdsvis 

implementering, og må dermed i høj grad siges at  

være styret af lokkende incitamenter.

Et andet aktuelt eksempel er det politiske initiativ omkring 

byskoler, hvor ingen politisk platform og incitamenter i 

form af pisk eller gulerod endnu er udmøntet, selvom det 

allerede har slået an nogle steder i landet.

5.2.5 Finansloven for 2011 har skabt  

økonomisk incitament

Finansloven for 2011 indeholder besparelser på 412 mio. 

på de gymnasiale uddannelser. Besparelserne fortsætter 

i 2012 og 2013, så der alene på Stx skal spares mellem 

2 og 3,5 % på taxameteret hvert af de tre år. Det svarer 

til, at et gymnasium med 500 årselever i bedste fald 

reduceres med 2 mio. i bevilling over de tre år.

Det er ikke en politisk værdi, der ligger til grund for 

besparelsen, så det er ikke et udtryk for økonomisk 

tvang, blot ren og skær besparelse.

Med så væsentlige nedskæringer vil selv et ringe 

økonomisk potentiale skulle realiseres af hensyn til i 

videst muligt omfang at bevare uddannelsens kvalitet. 

Initiativer med selv mindre økonomiske fordele vil få 

øget opmærksomhed over de næste måneder.

Der er allerede på nuværende tidspunkt en klar tendens 

til større åbenhed over for tanken om administrative 

fællesskaber, end nogle af de mere skeptiske skoler 

ytrede for blot to måneder siden.
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6.  Administrative ydelsers 
indbyrdes karakteristika

Kapitlet omhandler de karakteristika, der kendetegner de administrative 
fællesskaber og deres ydelser og udvikling til dato inden for de 
forskellige administrative søjler.

I oplægget til administrative fællesskaber læner Undervisningsministeriet sig op ad Deloit-

te-rapporten, når de opdeler administrative services i fem forskellige søjler, der hver re-

præsenterer et typisk inddelt fagområde på en ungdomsuddannelsesinstitution. Søjlerne er:

• Indkøb

• It

• Bygningsdrift

• Løn- og personale 

• Økonomi og planlægning

Til hver af disse søjler er der en forskellig holdning til tanken om udlicitering og 

administrative fællesskaber, der af forskellige årsager er knyttet til de ydelser,  

hver af de forskellige administrative søjler dækker over.

Det kan indsnævres, at de identificerede parametre for de administrative søjler adskiller 

sig fra hinanden ved forholdet mellem de to parametre eller bestanddele:

• Ekspertise

• Rådgivning

Jo mere rådgivning en ydelse kræver, desto mindre en løsning er skolerne parate til at 

lade løse uden for egne vægge.

Dette skal ses i kombination med, at en række af søjlerne blandt skolerne er kendte som 

ydelser, skolerne tidligere de facto har fået leveret via fællesskaber eller under lignende 

forhold. Forhold som ikke er blevet påvirket af etableringen af det statslige selveje for 

skolerne og inddragelsen af en ekstern bestyrelse som del af beslutningsprocessen. 
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Denne de facto medvirkning i fællesskaber gælder 

for alle områderne med undtagelse af økonomi og 

planlægning, hvor selvejet har krævet yderligere 

behov for egen styring af økonomien. Fra starten af 

overtagelsen af ansvaret betød dette et forøget behov 

for opbygning af en intern økonomikompetence.

6.1	Et	gymnasiums	administration	er	enkel

Et gymnasium er objektivt betragtet en meget enkel 

organisation. Der er få personalekategorier, som til 

sammen repræsenterer en relativ meget stor lønandel.

Der er en høj grad af såvel regulering af som tradition for 

anvendelserne af midler på det undervisningsmæssige 

område, herunder på it, der er en af de opgaver, der 

oftest forvaltes gennem et administrativt fællesskab.

Dette begrænser de frie strategiske midler, der skal 

katalysere forskelligheden mellem skolerne, og 

Finansloven for 2011 reducerer disse midler yderligere.

De relativt få midler, der ikke er bundet til løn, indsnævrer 

indkøbsfunktionens potentielle indflydelse og behov for 

bredde, selvom overtagelsen af bygningsdriften kan have 

en modsat effekt, alt efter hvordan denne nye opgave 

forvaltes rent indkøbsmæssigt.

Det er vigtigt at holde sig denne relative enkelhed for 

øje, når det overvejes at løse sine opgaver i fællesskab 

med ligesindede. 

6.2	Indkøb	har	lav	grad	af	involvering

Indkøb repræsenterer en ydelse, der gør køb af varer 

og ydelser billigere ved at samle volumen for indkøb for 

en række skoler ved simpel tilslutning til andre typer af 

indkøbsfællesskaber.

Praktisk talt benytter alle skoler sig i stor udstrækning af 

Statens Koordinerede Indkøbsaf-taler (SKI), hvilket i sig 

selv repræsenterer et fællesskab for indkøb. 

De muligheder, der yderligere er for opnåelse af 

rabatter, er via fællesskaber omkring indkøb af f.eks.:

• Håndværkerydelser

• Bygningsrenovering og nybygning

• Rengøring og simpelt bygningsvedligehold

• Kantinedrift

• Revision.

Her er der tale om simple fællesskaber, som med 

baggrund i at ydelserne kun periodevist udbydes mere 

vil have form af ad hoc-ydelser, når fællesskabet først er 

etableret og implementeret. 

Under implementeringen afklares den nuværende 

adfærd gennem aftaler og indkøb over en given periode. 

Denne information ligger til grund for indhentningen af 

tilbud eller dannelsen af et udbud, der repræsenterer 

muligheden for at indkøbe den samme slags varer og 

ydelser til en billigere pris end før.

Når arbejdet med skabelsen af de nye muligheder er 

gjort, og ekspertisen inden for feltet dermed er udøvet, 

kræver det ingen efterfølgende rådgivning at anvende 

indkøbsaftalerne.

En gruppe skoler i Syddanmark besluttede sig for at 

etablere et indkøbssamarbejde for dermed at opnå større 

rabatter på indkøb af de ydelser, hvor de tilsammen kunne 

opnå bedre aftaler end gennem SKI-aftaler.  

 

Indkøbssamarbejdet indledtes med en analyse og 

harmonisering af skolernes indkøbsrytme på de involverede 

ydelser, hvorefter fællesskabets indkøbsansvarlige inviterer 

de relevante skoler, når nye udbudsrunder er aktuelle. 

 

Indsatsen i fællesskabet er på denne måde marginal 

imellem udbudsrunderne.

Indkøbsaftaler er desuden i stort omfang en kendt ydelse, 

der har været udøvet i varierende grad gennem de 

tidligere amter og som en baggrundsydelse gennemført 

af SKI, hvis indkøbsaftaler anvendes i udbredt grad på 

gymnasieskoleområdet.

Indkøb er det område, der giver den laveste 

følelsesmæssige involvering fra skoleledelsen, idet  

at den personalemæssige påvirkning er minimal.

6.3	It	har	længe	været	på	en	rejse	mod	forøget	kvalitet

Drift af it på skolerne har for de fleste skoler 

været drevet af de tidligere amters valg af drift og 

applikationer, hvilket ved overgangen til selvejet er 

blevet videreført til de oprettede fællesskaber. Det har 

med andre ord været en kendt struktur, som skolerne 

har vurderet tilknytningen til, og en kendt ydelse,  

de har vurderet indkøbet af.
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Skoler der har valgt at stå uden for fællesskaber, 

har bl.a. valgt at håndtere udfordringen ved selvejet 

igennem tildeling af timer til datavejledere eller ved 

ansættelse af dedikerede supportere. 

Disse roller har haft ansvaret for opbygningen og 

indretningen af fysiske netværk, lærer- og elev-pc’er, 

servere til data og mails, pc’er og trådløst netværk. 

Denne service har udviklet sig hurtigt i form af krav til 

tid, investeringer, kompetencer og sikkerhed for leveran-

cen, der blev båret af interesse og ildhu.

De tilbud, der eksisterer for tilslutning til it-fællesskaber, 

adskiller sig fra hinanden i bredden og fleksibiliteten af 

de tilbudte leverancer, hvilket i høj grad er drevet af det 

amtslige udgangspunkt for fællesskabet. 

Som gældende ved andre fællesskaber tilbyder 

it-fællesskaberne en sikkerhed med dublering af 

medarbejdere ved sygdom eller andre udfald og ikke 

mindst en data-teknisk dublering, der i høj grad er med 

til at sikre data for de tilknyttede skoler. 

En række af it-fællesskaberne har en overvægt af fokus 

på gymnasierne, hvilket skaber en bedre fokusering af 

kerneydelserne til skolerne og mulighed for opnåelse af 

bedre effektivitet.

It-Supportcenteret ved VIA University College er 

værtsinstitution for et fællesskab, der dækker ca 25 partnere, 

hvoraf den primære del af gruppen består af gymnasier/HF. 

It-Supportcenterets ydelser er opbygget med henblik på at 

levere en fleksibel ydelsesstruktur til de tilmeldte skoler. 

 

Skolerne har ud over valg af forskellige applikationspakker 

også mulighed for at vælge forskelligt niveau af onsite-

support, hvilket dubleres med supportcenterets øvrige 

ansatte. Denne dublering gælder desuden også på data, 

som opbevares i sikrede og spejlede miljøer.

It-fællesskaberne har generelt haft højt tilfredshed efter 

den enkelte skoles endte implementering, hvilket i høj 

grad tilskrives, at ydelsen ligger langt væk fra en normal 

skoleledelses interesse og kompetencer. Derfor har 

professionalisme i høj grad haft mulighed for at udvikle 

sig under gunstige rammer.

Senest er en række it-fællesskaber begyndt at tilbyde 

ydelser, der i stigende grad også indeholder et 

pædagogisk aspekt, hvilket kan ses som et udtryk  

for udviklingen af fællesskabet.

It Center Fyn har oprettet en stilling til en pædagogisk 

it-konsulent, som har til opgave at sikre, at skolerne kan 

være frontløbere på den it-pædagogiske udvikling.

6.4	Bygningsoverdragelsen	er	ny	og	har	få	

personalemæssige	udfordringer

På bygningsområdet har skolens ansvar hidtil været 

begrænset til mindre reparationer og evt. medfinansiering af 

større byggeprojekter, som skolen har ønsket gennemført. 

I løbet af 2010 er dette ansvarsområde blevet udvidet med 

ejerskabet og overtagelsen af egne bygninger.

Med denne opgave følger behovet for at skabe et 

grundlag for vedligehold af bygningerne, der lever op 

til den standard, kommunerne og siden UBST hidtil har 

vedligeholdt efter. Denne ekspertise findes kun med 

ganske få undtagelser på skolerne, og må derfor tilkø-

bes gennem arkitekter eller bygningsingeniører.

Alternativt hertil kan bygningssagkyndigt personale 

ansættes i et administrativt fællesskab mellem flere 

skoler, men der kan kun fremvises ganske få eksempler 

på denne konstruktion.

En række skoler på Fyn gik sammen om at etablere et 

fællesskab omkring bygnings-vedligeholdelse og tilsyn. 

Baggrunden var det nyligt opståede behov via bygnings-

overtagelsen, der krævede en løsning, der kunne sikre 

fortsat professionel rådgivning omkring skolernes 

bygningsmasse. 

 

Skolerne gennemførte et udbud med deltagelse af 

relevante leverandører, som resulterede i udvælgelsen  

af en professionel virksomhed inden for området. 

 

Indeholdt i ydelserne var blandt andet tilgang til 

leverandørens system til indvendig vedligeholdelse, 

planlægning og uddannelse af skolernes medarbejdere.
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Opgavens nye karakter og få personalemæssige 

udfordringer skaber en oplagt kandidat som 

fællesskabssøjle i fremtidige fællesskaber.

6.5	Løn-	og	personaleadministration	er	kendt	som	

en	sikker	kandidat	til	fællesskab

Lønadministration dækker opgaverne relateret til 

forberedelse, indtastning og udtræk af data fra det 

system, skolen har valgt til løsning af lønudbetalingen. 

Der er umiddelbart tre udbydere med hver deres system 

i anvendelse – KMD, Silkeborg Data og Statens SLS, 

hvor sidstnævnte først i løbet af det sidste års tid har 

været anvendt som alternativ til de to andre. 

Lønadministrationsopgaven repræsenterer en specifik 

ekspertise, der til en vis grad har været kompenseret 

gennem tilkøb hos udbyderne af lønsystemet. En stor 

andel af skolerne har i overgangen til selveje købt de 

såkaldte “store pakker”, hvori der indgår konsulent-

lignende ydelser til fast pris.

Den nødvendige ydelse fra lønsystem og udbyder er 

samlet i en “lille pakke”, der imidlertid kræver et større 

kendskab til systemet. En kompetence de tidligere 

amtslige medarbejdere inden for lønadministration 

besad, og som via selvejet i et vist omfang blev med-

arbejdere på gymnasieskolerne. 

De skoler, der ikke fik en af disse medarbejdere, følte et 

akut behov for sikkerhed, der blev købt som “store pakker”. 

Personaleadministration dækker over de mere juridiske 

aspekter omkring ansættelser – det ansættelsesretlige, 

krav til indhold af jobannoncer og forberedelse af 

personalesager. 

Der er andre krav til fortrolighed, og dermed også til 

en anden form for tillidsforhold, knyttet til denne type 

ydelser, men der er stadig kun i meget snævert omfang 

behov for rådgivning. Med den relativt lave frekvens af 

de skitserede opgaveområder, er behovet for ekspertise 

svært at vedligeholde på alle skoler.

Der har derfor også været dannet forskellige former for 

fællesskaber baseret på de eksperter, de tidligere amter 

besad på dette område, så der i dag er såvel etablerede 

administrative fællesskaber som uformelle aftaler om 

tilgang til denne ekspertise. 

Hasseris gymnasium, Frederikshavn Gymnasium og 

HF kursus, samt Hjørring Gymnasium har etableret 

et lønadministrativt fællesskab, hvor de enkelte 

medarbejdere medvirker som deltidsansatte på 

henholdsvis skole og i fællesskab.  

 

Derved har skolerne opnået en balance imellem 

sikkerheden i leverancen og lokal tilknytning, ved at  

den ledige tid fra ressourcerne bruges på skolen.

Ophavet til såvel aftalerne som fællesskaberne er de 

tidligere amter, hvorfor ydelsen er kendt og dermed 

vurderet med mindre usikkerhed.

Gymnasiefællesskabet med udgangspunkt i det tidligere 

Roskilde amt dækker i dag 11 skoler, som blandt andet 

dækker løn- og personaleadministration, hvor specifikt  

9 skoler deltager.  

 

Personalet er placeret på samme fysiske lokation, og 

medarbejderne er del af et fællesskab, der samtidig 

leverer en lang række andre ydelsesområder (it, 

økonomi, bygningsvedligehold, juridisk rådgivning) 

 

Fællesskabet tager udgangspunkt i en række 

standardydelser, der kan suppleres med tillægsydelser  

og i specielle tilfælde særlige supplerende ydelser til  

de tilknyttede skoler.

6.6	Økonomifunktionen	har	et	stærkt	behov		

for	nærvær

Økonomi dækker over to hovedgrupper af opgaver – 

regnskab og budget. Regnskabsdelen består mest af alt 

af bilagsrelaterede processer som flow af indkøbsfaktura, 

debitorfaktura og efterfølgende rapportering af de 

regnskabsmæssige konsekvenser på flere ni-veauer.

Budgetdelen består af processen til dannelsen af 

institutionens budget under hensynstagen til dens 

strategier og økonomiske rammebetingelser og den 

efterfølgende controlling – bruges skolens ressourcer  

i henhold til de budgetmæssige forudsætninger? 

Som det er tilfældet med visse personaleadministrative 

ydelser, kræver det et tillidsforhold at diskutere 

strategi, evt. udsigt til besparelser, behov for 
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kommende afskedigelser eller de økonomiske og 

personalemæssige konsekvenser af at tilknytte sig  

et administrativt fællesskab.

Budgetdelen af den økonomiske administration er  

den eneste identificerede ydelse, der indeholder et  

vist mål af rådgivning.

Inden for det administrative fællesskab i Syddanmark 

var det et succeskriterium at kunne inddrage så mange 

skoler som muligt. Da flere af dem var skeptiske over for 

selve ideen om administrative fællesskaber krævede det 

en tilgang, hvor deltagelse kunne ske med lille risiko og 

involvering for de skeptiske. 

 

Løsningen var et paraplyfællesskab med forskellige 

ydelsespakker i alle administrative søjler, herunder på 

økonomi, hvor behovet for tillid og nærhed i ydelsen var mest 

udtalt. Den mindste ydelse er at få udarbejdet årsrapporten, 

hvilket kræver nærhed, samarbejde og fælles forståelse. 

 

Den lille pakke indeholder de nødvendige elementer for at 

skabe gensidig tillid og dermed fundament for yderligere 

overdragelse af opgaver fra skole til fællesskab.

Den er udefra betragtet forholdsvis begrænset, eftersom 

en meget stor del af en gymnasieskoles liv er fastlagt 

af eksisterende rammebetingelser, men der er stadig 

et økonomisk råderum, hvis prioritering kan kræve 

økonomisk rådgivning.

6.7	Serviceudvikling	af	fællesskaberne	vil	være	

nødvendig	for	stigende	professionalisme

De nuværende fællesskaber kan beskrives som 

førstegenerationsfællesskaber, som tager udgangspunkt i 

volumen, ensartethed og automatisering, og dermed skaber 

grundlaget for effektivitet, kvalitet og sikkerhed i ydelsen.

Først i andengenerationsfællesskaber kommer der et 

element af rådgivning ind. Fællesskaberne er nu blevet 

så modne, at de kan se sig selv tage et ansvar for  

mere og andet end blot at levere en standardydelse  

til bestemt tid og i en bestemt kvalitet.

Deltagerne i fællesskabet er blevet så tillidsfulde over 

for fællesskabet gennem de mange sikre leverancer, 

at de nu tør stole på en modtaget rådgivning, der deles 

med fællesskabets andre partnere.

Det er nu blevet klart, at deltagerne får mere kvalificeret 

rådgivning, end en in-house rådgiver vil kunne give, 

fordi rådgivningen nu er den bedste praksis i fællesskab 

med andre skoler med samme behov.

It-fællesskabet på Fyn er efter en række år med at levere 

basal drift og support også begyndt at levere pædagogisk 

it-support for samlet at løfte deltagerne i fællesskabets 

it-udvikling på den pædagogiske front. 

 

Gymnasiefællesskabet med udgangspunkt i det tidligere 

Roskilde amt leverer i lighed med Rektorforeningen juridisk 

support til fællesskabets skoler, hvilket har været med til 

yderligere at befæste fællesskabet som et administrativt 

fællesskab som dækker alle søjler.

Et administrativt fællesskabs ydelseskatalog vil med 

andre ord udvikle sig over tid:

• Førstegenerationsydelser er rettet mod løsning  

af transaktionsopgaver

• Andengenerationsydelser er også rettet mod mere 

varierede opgaver og indeholder konsulentlignende 

assistance inden for de relevante områder

• Tredjegenerationsydelseskatalog4 omfatter løsning af 

alle administrative opgaver efter ønsker om variation, 

men er også “Kompetencecentre” tværs af fællesska-

bets interessenter.

Denne serviceudvikling vil være nødvendig over tid, 

idet kvalitetsstigningen kvalitativt vil give skolerne mere 

sikkerhed og mulighed for at drive omkostningerne 

længere ned. 

4   Det skal bemærkes at enkle administrative enheder som gymnasier aldrig vil få behov for mere end 2. generation fællesskaber
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