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Møde i aftagerpanel for Masteruddannelserne i Skolen for 
Statskundskab, Aalborg Universitet 
 
Tid og sted: Aalborg Universitet, den 12. januar 2017. 
Deltagere: Anni B. Hansen (ABH), Jan Bendix (JB), Jan Nielsen (JN), Sanne Lund Clement (SLC), Flemming 
Larsen (FL), Morten Lassen (ML), Michael Bertelsen (MB), Lis Carlsen (LIC), Christina Lykke Jakobsen 
(referent). 
Afbud: Henrik Kjær Thomsen, Kristian Brøns Nielsen, Henrik Josva Schou. 
Uden afbud: Peter Ekebjærg. 
 

Dagsorden for mødet 
1) Velkommen og præsentation  
2) Godkendelse af dagsorden 
3) Status på uddannelserne – herunder optag og bestand 
4) Orientering om masteruddannelserne: MPA, MPG og MPV 
5) Prækvalificering – og behovet for Master i Offentlig Ledelse 
7) Markedsføring 
8) Evt. 
 

Ad 1) Velkomst og præsentation af medlemmerne 
Studienævnsformand, professor Flemming Larsen (FL) bød velkommen til mødet, hvorefter der var en kort 
præsentationsrunde. Jan Nielsen (JN), direktør i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune; Jan 
Bendix (JB), Sundheds- og Ældrechef i Thisted Kommune, Anni Bach Hansen (ABH), funktionsleder i SKAT og 
tidl. MPG-studerende, Michael Bertelsen (MB), Kaptajnløjtnant i Søværnets Skole, næstformand i 
studienævnet og MPA-studerende, Morten Lassen (ML), uddannelseskoordinator for MPG-uddannelsen, 
Sanne Lund Clement (SLC), studieleder, Skolen for Statskundskab, Lis Carlsen (LIC), leder af 
Mastersekretariatet og Christina Lykke Jakobsen (CLJ) (referent), fuldmægtig, Skolen for Statskundskab. 
 

Ad 2) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
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Ad3) Status på uddannelserne 
 
Master i Public Administration (MPA) 
FL: Vi udskød studiestart et halvt år grundet lave ansøgertal. Vi havde til studiestart her i februar 2017, otte 
ansøgere til det samlede forløb og to ansøgere til enkeltfag. Det er tilsyneladende meget svært at få 
tilstrækkeligt antal studerende på MPA-uddannelsen – CBS og SDU har det ligeledes svært med deres MPA. 
Fleksibiliteten har stor indflydelse på valg af masteruddannelse. Vi prøver at tænke nyt og er blevet meget 
inspireret af CBS, der har nedlagt deres MPA-uddannelse og integreret den i deres MPG-uddannelse som et 
fast, toårigt MPG-forløb, se mere under punkt 4.  
 
 
Master i Public Governance (MPG).  
ML: Vi har det største optag i flere år. Hovedmeldingen er, at vi har et årligt ny-optag på ca. 40 deltagere.  
Holstebro Kommune har fået øje på modulet i organisation & innovation, der køres af Janne Seemann og 
Jeppe Gustafsson. Vi udbyder et hold for dem og omkringliggende kommuner senere dette forår. Vi har 
tidligere gennemført et MPA-modul i Ringkøbing. FL: Vi har også tidligere lavet et forløb for Mariagerfjord 
Kommune.  
 

Ad 4) Orientering om masteruddannelserne: MPA, MPG, MPV 
 
Master i Public Administration (MPA) 
FL: Vi har besluttet ikke at udbyde MPA-uddannelsen i en ikke nærmere fastlagt periode. Vi viderefører i 
stedet kernefagene fra MPA i et fast toårigt MPG-forløb i lighed med CBS. Det giver også nogle 
stordriftsfordele, da de andre MPG-studerende kan vælge kernefagene som valgfag. De deltagere, der 
vælger det faste forløb, binder sig ved uddannelsens start til kernefagene og skal ligeledes følge de 
obligatoriske moduler på MPG-uddannelsen. Vi udbyder forløbet første gang her i foråret 2017. Denne 
model med et fast forløb betyder også, at vi i højere grad kan tilbyde toninger af uddannelsen. Et eksempel 
kunne være et fast forløb målrettet politiet.  
 
JB: Mange af mine ledere er diplomuddannede. Jeg kan være bekymret for, at de opnå de krævede 
akademiske kompetencer til at kunne udøve strategisk ledelse gennem MPG-uddannelsen. Den mindre 
skriftlighed i MPG-uddannelsen ift. MPA-uddannelsen lærer ikke deltagerne at skrive akademisk. FL: Vi har 
øget skriftligheden i MPG-uddannelsen, men de større projekter som vi kender fra MPA-uddannelsen, 
integreres ikke.  
ABH: Det er vigtigt, at man som deltager får en indføring i de skriftlige opgaver ift. design og metode. 
MB: Vi fik i 2016 stablet en studietur på benene, som gav et super godt perspektiv. Man bør overveje at 
integrere det i faste to-årige forløb, fx som et valgfag. Se i øvrigt ”Dagbogsnotat for MPA-studietur 2016”.  
 
 
Master i Public Governance (MPG) 
ML: Grundtonen i undervisningsevalueringerne er meget positiv. Der er gennemført en 
dimittendundersøgelse, som bliver lavet hvert 3. år. Et særdeles højt tilfredshedsniveau med uddannelsen. 
FL: Halvdelen af deltagerne har en akademisk baggrund og ca. 1/3 skifter job eller får ændret jobfunktion 
efter afsluttet uddannelse samt et lønhop.  
 
ML: Vi har ligeledes undersøgt sammensætningen af vores deltagere nærmere, og det ser ud til, at det 
største enkeltområde er sundheds-, ældre- og handicapområdet i kommunerne.  
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ML: Vil gerne have panelets input til, hvordan vi skal navigere ift. valgfag? Vi har her i foråret udbudt et 
modul i digitalisering og ledelse med blot to ansøgere, samt et modul i velfærdsledelse, som heller ikke blev 
oprettet.  
ABH: Behovet hos er viden om og indsigt i evaluering, evidens og effektmåling. Ledelse er meget 
detailstyring og effektmåling. 
JN: I kommunerne gør vi meget ud af, at vi skal gøre de rigtige ting og måle lidt mindre. Kan godt genkende 
ABHs billede på den ene side, med den anden hånd skal vi også være meget skarpe på at lede gennem 
medarbejderne. Vi snakker meget om kerneopgaver. Lederne skal agere som selvstændige individer og selv 
kunne træffe de rigtige beslutninger. Vi skal i større udstrækning give potentialet fri.  
JB: Kan genkende begge scenarier. Der er fokus på kvalitetsmålinger og struktureret indsamling af data. Det 
andet, vi taler om, er evnen til at udøve strategisk ledelse. At man forholder sig til, hvor vi bevæger os hen. 
Her efterspørger vi de generelle akademiske kompetencer, som man får på en masteruddannelse.  
ML: Evaluering er et af de steder, hvor vi oplever vigende interesse. JB: Det handler også om, hvad I kalder 
modulet. Der er for meget DJØFicering over det. ML: Vi påtænker et modul i kerneopgaver og samskabelse. 
Det betyder nok meget, hvad det hedder. Det skal vi ikke forklejne.  
 
 
Master i Politivirksomhed (MPV) 
FL: MPV er nedlagt. Politiforlig og ændring i politiuddannelsen, så den nu kun er toårig, har betydet, at 
grundlaget for uddannelsens til dels er forsvundet. Politiet vil egentlig gerne have uddannelsen, men vi har 
ikke haft mulighed for at opbygge et egentligt forskningsmiljø omkring uddannelsen, når der er så stor 
usikkerhed om deltagelsen. ML: Vi har dog mulighed for at tone MPG’en, således at vi laver et holdforløb, 
der dyrker bestemte fagligheder, fx politiets. Denne mulighed drøftes med repræsentanter fra politiet 
dette forår.  
 

Ad 5) Prækvalificering – og behovet for Master i Offentlig Ledelse 
ML: Vi søger en selvstændig akkreditering af MPG-uddannelsen. Ministeriet betragter den som en ny 
uddannelse, og der skal således laves en prækvalificering inden den egentlige akkreditering. Deadline 
herfor er den 20. januar. Vi søger ministeriet om præcis det udbud, vi har i dag.  
 
Ministeriet skal på baggrund af denne prækvalificeringsansøgning tage stilling til behovet for uddannelsen. 
ML og FL har i den forbindelse bar besøgt tre store aftagere – Aalborg Kommune, Aalborg 
Universitetshospital og Region Nordjylland, der alle har bekræftet behovet for uddannelsen som led i deres 
strategiske overvejelser ift. efter- og videreuddannelse.  
 
ML: Vi har fået gode tilbagemeldinger om, at behovet er til stede. Vi får dog indtrykket af, at vi er en lille 
dråbe i det store hav. Der er mange udbydere både offentlige og halv-/hel private udbydere. Markedet er 
bestemt ikke udtømt for vores vedkommende. AAUs profil som forskningsbaseret udbyder står meget 
skarpt hos aftagerne. 
 
ABH: En del af MPG’ens store styrke er de forskellige uddannelses- og ledelsesmæssige baggrunde blandt 
de studerende. Det giver den enkelte deltager rigtig gode ledelsesmæssige indspark ifm. 
erfaringsudveksling. 
JN: Det er en udfordring og en styrke, at MPG’en er meget teoretisk baseret. Mange af vores ledere har 
ikke det fornødne adgangsniveau. Det er dog også det, der differentierer uddannelsen, og det skal man 
bestemt holde fast i. 
JB: Fleksibiliteten betyder meget, når mine ledere skal vælge masteruddannelse. Muligheden for at tage 
forløbet over seks fremfor to år på MPA, finder hovedparten meget attraktivt.  
JN: Vi kan ikke afse ledere til at følge et MPA-forløb i to år. 
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MB: Fordelen ved et toårigt forløb er, at man er en fasttømret stamme, hvor man er i en gruppe, der kan 
støtte og motivere hinanden. Rent fagligt så mener jeg, at det går super stærkt. Derfor tænker jeg, at en 
MPG kræver, at du bliver ved at holde dig opdateret, hvis du skal strække den over seks år. 
 
Medlemmerne af aftagerpanelet bekræftede samstemmende, at de ser et behov for MPG-uddannelsen 
som et udbud til primært de Nordjyske ledere, ligesom de gerne bidrager med skriftlige tilkendegivelser 
herom, skulle der være et behov herfor. 
 

Ad 6) Markedsføring   
ML og FL efterspørger forslag til markedsføringsindsats: 
JB: Hold møde med de store aftagere – det oplever I vel også som markedsføring. Man kunne evt. tage de 
lidt mindre organisationer også. Det er den enkelte leder, der selv efterspørger en masteruddannelse, men 
jeg oplever, at de kommer og spørger mig til råds. En vej til at øge kendskabet er, at komme ud til møder 
med os. Private aktører udsender mails konstant. Man kunne sende en mail en gang årligt til kommunes 
hovedpostkasse og bede distribuere videre. Det er vigtigt, at direktion og chefgruppe ved noget om det her 
område. Mange store organisationer arbejder strategisk med uddannelse. Arbejder med talentudvikling. 
 
ABH: Et forslag kunne være, at opsøge de statslige arbejdspladser, der flytter her til Aalborg.  
 
Morten Lassen: I bekræfter vigtigheden af at det er vigtigt at lave opsøgende arbejde.  
 
MB: Et forslag kunne være at rykke fyraftensmøderne ud til aftagerne? Man kunne fx holde fyraftensmøde i 
kommunen omkring samskabelse? Facebook er også en mulighed. 
 
ML: Vi opruster på markedsføringsfronten og vil bl.a. lave fire fyraftensmøder om året og en årlig 
ledelsesdag, ligesom vi deltager på HR-messen og KLs Ledelsesdag. Herudover bliver vi aktive på Linked-In 
og facebook og vil også give hjemmesiden en overhaling. 
 
ML: Hvad er jeres oplevelse af hjemmesidens rolle? 
JB: Det er her, man i første omgang søger information. ABH: Meget vigtig at den er indbydende og 
informativ.  
  

Ad 7) Evt.  
Panelet diskuterede hensigten med og følgerne af det nye Ministerium for Offentlig Innovation, som alle er 
enige om er et strategisk meget vigtigt ministerium. 
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