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Strategiens 5 indsatsområder
I de kommende år vil store årgange forlade det kommunale arbejdsmarked, og
kommunen vil på en række områder mangle kvalificeret arbejdskraft. Samtidig øges konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft. Elev- og praktikpladser er
derfor et vigtigt grundlag for fremadrettet at sikre kvalificerede medarbejdere.
I 2013 havde kommunen 151 elevpladser samt et mindre antal ulønnede praktikpladser på forskellige områder. Selvom der pt. ikke er udarbejdet statistik
for, hvor stor en andel af kommunens samlede rekrutteringer der sker gennem fastansættelse af elever og praktikanter, så kan det fastslås, at andelen
er betydelig. Rekruttering og udvikling af elever og praktikanter understøtter
samtidig den samfundsmæssige interesse i, at unge får en uddannelse. Uddannelse skaber grundlag for selvforsørgelse og herigennem mulighed for at
bidrage til samfundet. Høje-Taastrup Kommune har iværksat projektet ”Uddannelse Til Alle” (UTA), hvor ét af indsatsområderne er at øge antallet af uddannelsespladser til unge. Byrådet vedtog i 2012, at kommunen skal bidrage med
ekstraordinære elevpladser i det omfang, kommunerne bliver bedt om dette.
Strategiens formål er at skærpe ledelsens strategiske fokus på at rekruttere
og udvikle kommunens elever og praktikanter til kompetente og potentielle
fastansatte medarbejdere. Elever og praktikanter opnår igennem deres praktik- og elevansættelse et unikt kendskab til kommunen, og ud fra de unges
ønsker og interesser har kommunen en unik mulighed for at udvikle og forme
elever og praktikanter til fremtidig fastansættelse. Strategien peger på 5 indsatsområder, der skal skabe denne strategiske sammenhæng og danne ramme
for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter i årene 2015-2018:
1. Udbuddet af elevpladser
2..Branding af elev- og praktikpladser
3..Talentudviklingsprogram for elever
4. .Brug af ulønnede praktikpladser til studerende
5. .Budgetstyringen af elevpladser overgår til at være normeringsstyret
Hovedparten af strategien retter sig i mod de kommunale uddannelser, men
omfatter også ulønnede og lønnede praktikpladser i den udstrækning, det giver
mening i forhold til det enkelte indsatsområde.
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1. Udbuddet af elevpladser
Som arbejdsgiver er kommunen indenfor visse fag og brancher udfordret på
rekruttering af medarbejdere. ”Nøgletal om personale 2013” viser, at dele
af organisationen står overfor et kommende generationsskifte og dermed et
kommende behov for at rekruttere. Indenfor specifikke fag/brancher kan det
derfor være nødvendigt at øge antallet af elevpladser for at sikre, at der uddannes en tilpas stor gruppe, som kommunen efterfølgende kan rekruttere
fra.
Udbuddet af elevpladser skal samtidig ske med øje for uddannelsessystemets
udvikling, og de nye uddannelser, der kommer på markedet samt de unges
ønsker og motivation for uddannelse. Ud over de traditionelle elevpladser har
kommunen i 2013 fået henvendelser fra unge, der ønsker elevpladser indenfor
IT-supporter, teknisk servicemedarbejder og teknisk designer. Høje-Taastrup
Kommuner tilbyder i dag ikke elevpladser inden for disse uddannelser. Endelig
bør udbuddet af elevpladser også vægtes op imod jobmulighederne efter endt
uddannelse, så de unge ikke uddannes til arbejdsløshed.
Kommunens udbud af elevpladser skal derfor bero på en bredere analyse af
kommunens fremadrettede rekrutteringsbehov samt at flest muligt får en uddannelse og hermed et forsørgelsesgrundlag.

Indsatsområde 1: 4-årig plan for udbuddet af elevpladser

Med udgangspunkt i nedenstående parametre udarbejdes der en 4-årig plan
for, hvilke typer af elevpladser kommunen skal tilbyde samt for antallet af
elevpladser i perioden.
•
•
•
•

Kommende rekrutteringsudfordringer
Unges ønsker og motivation om uddannelse
Uddannelser der udbydes i samfundet
Arbejdsmarkedets jobmuligheder efter endt uddannelse

Viser der sig undervejs væsentlige ændringer i de forudsætninger, der ligger
til grund for den 4-årige plan, tages den op undervejs og revurderes.
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2. B
 randing af elevog praktikpladser
Det er i dag meget forskelligt, hvordan kommunens elev- og praktikpladser
præsenteres på kommunens hjemmeside. Nogle uddannelser kan der læses
meget om, mens andre uddannelser slet ikke omtales, selvom de udbydes.
Kommunen ønsker at rekruttere de bedste kandidater til elev- og praktikpladser, og det er derfor nødvendigt, at kommunen synliggør alle uddannelser
og i langt højere grad brander sig ud imod de unge. Der er igennem de senere år kommet en række relevante kanaler og medier frem, som skal tages
i brug med fokus på at tiltrække potentielle ansøgere til elev og praktikpladser. Samtidig skal kommunen indtage en mere aktiv og opsøgende rolle ved
bl.a. at besøge institutioner og uddannelsessteder, hvor de unge opholder
sig.

Indsatsområde 5: Branding af elev- og praktikpladser
Alle kommunens uddannelsesmuligheder skal synliggøres og brandes både
på kommunens hjemmeside og via alternative medier og kanaler. Herunder
skal der fokus på at formidle de gode historier om at være elev eller praktikant i Høje-Taastrup Kommune.
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3. Talentudviklingsprogram
for elever
Konkurrencen på arbejdsmarkedet intensiveres, og der er brug for at fastholde og udvikle særligt kompetente elever til fremtidig fastansættelse.
Dette skal ske ud fra elevernes ønsker og interesser samt kommunens
rekrutteringsbehov.
Der er brug for en systematisering af talentudvikling blandt elever. Herunder
en afklaring af, hvad et talent er, og hvordan talenter kan håndplukkes.
Inden for nogle områder tilrettelægges elevplaner typisk for hele elevperioden. Her skal der ses på, om der er brug for en større grad af fleksibilitet i
udformningen af elevplanen, så den løbende understøtter den potentielle og
ønskede udvikling og elevens egen motivation. Der er brug for at tydeliggøre
og opdyrke interne udviklingsmuligheder og -behov for elever, der fastansættes efter endt uddannelse. Der er også brug for at se på finansieringsmuligheder af videreuddannelsesforløb for særligt talentfulde elever, som
organisationen ønsker at fastansætte og videreudvikle.

Indsatsområde 3: Udvikling af talentprogram for elever

Der skal udarbejdes talentudviklingsprogrammer indenfor områder med
rekrutteringsudfordringer, så der kan tilrettelægges særlige forløb for de
elever, som organisationen ønsker at fastansætte efter endt uddannelse.
Desuden kortlægges det, på hvilke områder kommunen har behov for at
anvende talenterne, og hvordan den nødvendige kvalificering kan ske. Der
udarbejdes en model for finansiering af videreuddannelsesforløb for færdiguddannede talentfulde elever.
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4. Ulønnede praktikpladser til
studerende
Der kan sondres mellem 3 typer af ulønnet praktik under uddannelsesforløb:
1)	Uddannelser med obligatorisk indlagt praktik (fx læreruddannelsen), hvor
kommunerne er forpligtet til at tage et bestemt antal praktikanter ind om
året.
2)	Uddannelser med obligatorisk praktik, hvor de studerende frit kan vælge
mellem praktik i private eller offentlige virksomheder, og uden kommunen
har en forpligtelse
3)	Uddannelser, hvor ulønnet praktik er et tilvalg, som den studerende kan
foretage og således ikke en obligatorisk del af studiet.
Det er forskelligt, hvor meget HøjeTaastrup Kommune i dag gør brug
af ulønnede praktikpladser. På få
af kommunens arbejdspladser er
der tradition for at tage ulønnede
praktikanter ind, men brugen af
ulønnede praktikpladser er relativt
tilfældig og begrænset.
Der kan være stor værdi i, at kommunen mere systematisk anvender
ulønnede praktikanter, som kan
bidrage med nye faglige input og
understøtte ønsket om fornyelse
og effektivitet i opgaveløsningen.
Ulønnede praktikanter kan samtidig
være en ekstra kapacitet til at få
løst specifikke opgaver. Organisationen kan således vinde meget ved
at tilbyde ulønnede praktikstillinger.
I forhold til kommunens fremadret-
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tede rekrutteringsgrundlag, er brugen af ulønnede praktikanter en oplagt
mulighed for at spotte talenter og få de unges opmærksomhed rettet mod
Høje-Taastrup Kommune, som en mulig fremtidig arbejdsplads.

Indsatsområde 4: Brug af ulønnede praktikpladser til studerende

Der skal indsamles og videreformidles viden om, hvordan arbejdspladserne
gør brug af ulønnede praktikanter. Der skal vejledes om, hvordan et godt
praktikforløb sammensættes, og hvad praktikanten typisk har brug for af
støtte, vejledning og indhold undervejs i praktikken. Hvad kan arbejdspladsen forvente, at praktikanter fra de forskellige uddannelseslinjer kan bidrage
med? Hvilke typer af opgaver kan praktikanterne løfte? Og hvor og hvordan
ansøges der efter ulønnede praktikanter? Der skal skabes dialog om,
hvordan organisationen kan profitere af brugen af ulønnede praktikanter, og
det skal drøftes, hvor i organisationen der med fordel kan anvendes ulønnede praktikanter. Her ud over skal der etableres et formaliseret samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner på områder, hvor det skønnes
relevant.
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5. Budgetstyring af elevpladser
På elevområdet er der en række faktorer, der medfører, at udgifter og indtægter svinger meget fra år til år:
•

•

•
•

•

 ønudgifterne til voksenelever kan være væsentligt højere end til orL
dinære elever. Derfor kendes de kommende års udgifter til elever først
efter, de er ansat.
Særligt indenfor visse fag/brancher afbryder flere elever end tidligere
deres uddannelse. Når dette sker, kan ledige midler ikke umiddelbart
anvendes til at ansætte en ny elev, da udgifter til den nye elev forskubber udgifterne og måske nok kan rummes i indeværende års budget,
men ikke nødvendigvis i de efterfølgende budgetår.
Flere elever end hidtil holder barselsorlov under uddannelsen. Det forrykker udgifterne til uddannelse af den pågældende elev.
Elevuddannelserne har forskellige længder, og det har derfor budgetmæssige konsekvenser at konvertere ledige midler fra én type uddannelse til en anden.
Kommunerne modtager præmie- og bonuspenge for at ansætte elever
(gælder kun for elever ansat før 1.1. 2014). Indtægter og udgifter falder imidlertid ikke i samme år, og frafald på uddannelserne kan betyde,
at pengene alligevel ikke kommer til udbetaling.

Lønsumsstyring af budgetterne til elevpladser medfører det paradoks, at
når der grundet ovenstående opstår ledige lønmidler i løbet af et budgetår,
er det vanskeligt at udnytte ledige midler til ansættelse af nye elever. Der
er måske nok økonomisk rum til en elevansættelse i indeværende budgetår,
men ikke nødvendigvis i de efterfølgende budgetår. Et lønsumsstyret budget
udfordrer derfor det strategiske arbejde med at rekruttere og udvikle kommunens elever, fordi lønsumsstyringen ikke understøtter en fremadrettet
plan udbud af et fast antal elevpladser.

8

Indsatsområde 2: Normeringsstyret budget af elevpladser

Et normeringsstyret elevbudget skal understøtte, at et fast antal elever uddannes i kommunen. Vælger en elev at afbryde sin uddannelse, ansættes
der en ny elev i stedet. Derfor understøttes den strategiske styring af elevpladser i langt højere grad af et normeringsstyret budget. Det vil også understøtte, at kommunen ansætter de bedst kvalificerede i elevstillingerne uden
skelen til den økonomiske differentiering mellem voksenelever og ordinære
elever. Området overgår i løbet af 2015 og senest 1. januar 2016 fra at
være lønsumsstyret til at være mængdestyret (normeringsstyret). Budgettet
fastlægges ud fra den 4-årige plan for udbud af elevpladser.
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Indsatsområde

Produkt
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