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12.11.2020 
J. nr. 2020-017-01368 

Referat MPG-aftagerpanelmøde torsdag den 12. november 2020, kl. 12.00 – 13.00 
  
Afholdt via MS Teams 
 
Tilstede: 

 Thomas Bredgaard (TB), AAU, Institut for Politik og Samfund 

 Anders Holm (AH), Erhvervs- og udviklingschef, Viborg kommune 

 Anni Bach Hansen (ABH), Kontorchef, Skatteankestyrelsen Silkeborg 

 Jan Bendix (JB), Socialchef, Thisted kommune 

 Jan Nielsen (JN), Direktør, Ældre- og handicapforvaltning, Aalborg kommune 

 Mads Nibe (MN), Viceklinikchef, Aalborg Universitetshospital 

 Marianne Rasmussen (MR), Ledelsesudvikling, Rigspolitiet 

 Lis Carlsen (LIC), MPG-Mastersekretariatet – (referent) 
 
Afbud: 

 Elisabeth Kjeldsen, HR-chef, Region Nordjylland 

 Henrik Kjær Thomsen, Stabschef, Nordjyllands Politi 

 Henrik Josva Schou (HJS), Århus kommune 
 
Dagsorden: 
1. Status og udfordringer på MPG-uddannelsen, oplæg ved studienævnsformand Thomas Bredgaard – selveva-

lueringsrapport & dimittendundersøgelse (2019) vedhæftet. 
2. Aftagernes erfaringer med MPG-uddannelsen og behov for lederuddannelse, korte oplæg fra aftagerne 
3. Fælles drøftelse 

 
Ad 1: Status og udfordringer på MPG-uddannelsen, oplæg ved studienævnsformand Thomas Bredgaard 
Thomas Bredgaard fortæller om uddannelsens opbygning og historik. 
 
Uddannelsen indgik i et konsortie med CBS & KU i perioden 2008-2018. Pr. 01.06.2018 fik uddannelsen sin egen 
akkreditering og mvf. 01.08.2018 sin egen studieordning.  Uddannelsen har haft et stabilt optag igennem 10 år. 
I foråret 2020 blev undervisningen pga. Cocvid-19 gennemført digitalt. De studerende har via evalueringerne 
tilkendegivet at den digitale undervisning har været gennemført tilfredsstillende. I E20 har vi gennemført un-
dervisningen med fremmøde indtil 04.11.2020, hvorefter der pga. Covid-19 restriktionerne i 7 nordjyske kom-
muner igen undervises digitalt. Denne form forventes fastholdt så længe restriktionerne i de 7 nordjyske kom-
muner er gældende. 
Der er planer om administrativ sammenlægning med de øvrige masteruddannelser på Det Samfundsvidenska-
belige Fakultet, AAU Executive fra 2021. Dette for at sikre en mere robust administration af uddannelsen og for 
at de nødvendige/professionelle ressourcer til uddannelsens markedsføring. Der er også behov for ressourcer 
til at besøge uddannelsens aftagere 
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Udfordringer: Øget optag og mere professionel markedsføring af uddannelsen. Et forholdsvis begrænset mar-
kedsføringsbudget på uddannelsen har vanskeliggjort markedsføringen. Vi har derfor brug for professionel 
hjælp til en mere professionel/yderligere markedsføring af uddannelsen.  
Brug for bevarelse af et godt studiemiljø: Via uddannelsens evalueringer spørges der også ind til studiemiljø, 
hvor vi hidtil har fået gode evalueringer. Undervisningsfaciliteterne er pr. 01.08.2020 flyttet fra Langager 2 til 
Kroghstræde 1/3. 
. 
Ad 2: Aftagernes erfaringer med MPG-uddannelsen og behov for lederuddannelse, korte oplæg fra aftagerne 
 
Marianne Rasmussen, Rigspolitiet: Offentlige ledere har fået forholdsvis meget efteruddannelse. MPG-
uddannelsens fleksibilitet passer rigtig godt på den offentlige sektors ledere. Behovet vil formentlig være ved-
varende. Der skal måske tages højde for de samfundsmæssige forandringer, således at dette kan indarbejdes i 
MPG-uddannelsen. CBS er ret gode til at markedsføre muligheden for at tage enkelte moduler og således ikke 
hele uddannelsen. De forløb er ret besøgt. 
 
Anni Bach Hansen, Skatteankestyrelsen: Træning i at reflektere over egen praksis er en stor fordel på MPG-
uddannelsen. Det er vigtigt at følge med i nuancerne som leder. Udsyn er et stort fokus hos Ankestyrelsen. 
Mere fokus på markedsføringen af enkelt moduler, som også er en mulighed for dimittender. 
 
Thomas Bredgaard: Vi har tidligere arbejdet med at tilbyde Masterclasses til vores dimittender. Det håber vi 
også fremadrettet at kunne få tid til. 
 
Jan Nielsen, Aalborg kommune: Aalborg kommune har gennem årene haft og har også nu rigtig mange stude-
rende på uddannelsen. Aalborg kommune har Talent Nord, som startede i 2017. Talent Nord er ikke en konkur-
rent til MPG-uddannelsen. Husk at dimittender er gode ambassadører i forbindelse med markedsføringen af 
uddannelsen. Uddannelsen kan sagtens gennemføres digitalt selvom der ikke er tale om Covid-19. Topstyring 
har vist sig at være essentielt under Covid-19, i forhold til at sætte retning og træffe hurtige beslutninger.  
 
Jan Bendix, Thisted kommune: Kan masteruddannelsen måske være en forlængelse af et talentudviklingspro-
gram? Meget mere markedsføring af modulerne som enkelte moduler. 
 
Anders Holm, Viborg kommune: Har kolleger som har taget MPG-uddannelsen, som har rost underviserne 
meget. Viborg kommune investerer nu udelukkende i deres egen strategiske ”sammenhængsmodel”, hvorfor 
enkeltmoduler vil være det som Viborg kommune nu vil gå mere målrettet efter, og dermed ikke en fuld ma-
steruddannelse. Viborg kommune indgår i et flerkommunalt samarbejde, hvorfor man nok mere ser den vej når 
der skal vælges efteruddannelse til kommunes ledergruppe. Viborg har ikke ”leveret” ret mange studerende til 
MPG-uddannelsen. Kommunen har fået en hel del nye styrelser, som fortrinsvis bemandes at un-
ge/nyuddannede jurister, som på sigt sikkert vil betyde et marked for MPG-uddannelsen. 
 
Mads Nibe, Aalborg Universitetshospital: Dimittender kommer tilbage med en forbedret reflektionsevne og et 
”fælles sprog” som kommer i anvendelse i arbejdet med egen ledelses legitimering. Der er ros til MPG-
uddannelsen, men lidt kritik til gruppearbejdet som tager udgangspunkt i pensum. Det kan være et problem for 
de studerende at finde tiden til at læse al pensum, hvorfor gruppearbejde ofte tager udspring i egen praksis, - 
hvilket ses om en fordel i forhold til netværksdannelsen på uddannelsen. 
 
Thomas Bredgaard: Vi vil gerne række ud efter aftagerpanelet igen når vi skal i gang med en forbedret mar-
kedsføring og især af enkeltmodulerne på uddannelsen. Referatet fra mødet vil være offentligt tilgængeligt på 
MPG-studienævnets hjemmeside. 
 
Ad 3 – Fælles drøftelse: Intet under dette punkt. 
 
 


