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KOMPETENCEKRAV
I FREMTIDENS JOBCENTER
Denne rapport er den sidste fra Analyseenheden, som blev nedsat af byrådet i Fredericia
Kommune i april 2018. Analyseenheden har til
formål at indsamle og analysere viden om beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune og
derigennem styrke tilliden til jobcenteret, skabe
en klar retning for arbejdsmarkedsområdet
og sikre fortsat rekruttering og fastholdelse af
dygtige medarbejdere.

Et element i at føre en forandring ud i livet kan
være at omorganisere, så organisationsstrukturen understøtter en ny arbejdsform (se figur
1). Et andet element kan være, at ledelsen med
forskellige ledelsesmæssige greb skaber øget
følgeskab i organisationen. Et tredje element
kan være kompetenceudvikling, hvor man sikrer, at de rette kompetencer er til stede for at
kunne føre forandringen ud i livet.

De foregående analyser har overordnet set peget på, at der bl.a. er behov for at styrke jobcenterets kernedrift og have fokus på borgerens
perspektiv samt de tidlige virksomhedsrettede
indsatser. Derfor besluttede Social- og Beskæftigelsesudvalget i starten af juni 2019 at lukke
en række interne og eksterne projekter/tilbud
og i stedet tilføre stillinger til virksomhedsservice og sagsbehandling ift. sygedagpenge.

Denne rapport knytter an til elementet kompetenceudvikling og giver anbefalinger til en
strategisk kompetenceudviklingsplan. Kompetenceudviklingsplanen skal understøtte organisationen i at komme i mål med Analyseenhedens tidligere anbefalinger. Dermed samler den
trådene fra de tidligere analyser og er afslutningen på Analyseenhedens arbejde.

FIGUR 1
IMPLEMENTERINGSTREKANTEN1

• System interventioner
• Faciliterede administration
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• Coaching og processtøtte
• Træning
• Udvælgelse

INTEGRERET
& KOMPENSERENDE

4

• Viden (hvad ved vi) læres ofte på kurser,
gennem læsning af bøger eller ved at folk
fortæller én noget
• Kunnen (hvad kan vi med det vi ved) kan
trænes på et kursus, men læres ofte i praksis
sammen med kolleger, chefer osv.
• Mening/identitet (hvad vil vi med det, vi ved
og kan) påvirkes i praksis gennem dialog og
refleksion over praksis. Det kan være uformelt i hverdagen eller formaliseret – fx til
MUS-samtaler

Det kan i nogle sammenhænge give god mening at skelne, fx i forhold til rekruttering. De
personlige og sociale kompetencer kan nemlig
være sværere at udvikle end de faglige. ”Hire
for attitude, train for skills”, som man siger hos
ATP, hvor man i rekrutteringen vægter personlige og sociale kompetencer højest2. Det kan
derfor give mening, at man som leder tænker
over dette aspekt, når man skal ansætte en ny
medarbejder til et arbejdsfællesskab.

En kompetence er altså ikke kun noget, den
enkelte bærer rundt på og evt. anvender, men
også noget, der sættes i spil i dialogen mellem
medarbejdere og ledere. Når man arbejder
med kompetenceudvikling, er det desuden
vigtigt at tage stilling til, om man blot ønsker at
tilføre viden, eller om kompetenceudviklingsforløbet også skal føre til organisatorisk læring.
Hvis det sidste er tilfældet, skal forløbet tilrettelægges derefter.

Ordet kompetence kan dække over forskellige
niveauer af kundskaber: Er det noget, man bare
har viden om, eller kan man faktisk anvende sin
viden i praksis? Man kan tilføje endnu en dimension: Identitet/mening3. På den måde er en
kompetence opbygget af både viden, kunnen og
mening:

LEDELSE
• Teknisk rationel ledelse
• Forandringsledelse

DEFINITION – HVAD ER EN KOMPETENCE?
Kompetencer opdeles ofte i faglige og personlige/sociale kompetencer. De personlige kompetencer er bestemt af ens grundlæggende
menneskelige egenskaber, mens de faglige i højere grad beskriver, hvilke arbejdsopgaver man
har tillært sig kvalifikationer til at udføre. Det kan
dog godt være svært at adskille de to – og ofte
har man også brug for at sætte både personlige
og faglige kvalifikationer i spil for at kunne løse
sine opgaver.

2) De skjulte velfærdsresserver, 2011
3) Hvad er kompetenceudvikling?, u.d.

1) Håndbog for implementering, 2014
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UNDERSØGELSESDESIGN
Analysen af kompetencer i Fredericia Jobcenter
skal lede frem til en række anbefalinger til en
strategisk kompetenceudviklingsplan. Anbefalingerne skal både angå konkrete forslag til
kompetenceudvikling og forslag til, hvordan
man sikrer, at kompetenceudviklingen får effekt
og skaber organisatorisk læring. Analysen skal
dermed besvare følgende to spørgsmål:
• På hvilke konkrete områder er der behov
for kompetenceudvikling i Jobcenter
Fredericia?
• Hvordan sikrer man, at kompetenceudvikling omsættes til organisatorisk læring
og forandring?

Til at besvare det første spørgsmål er der
gennemført en kortlægning af kompetencer i
Jobcenter Fredericia. Først er det undersøgt,
hvilke kompetencer der skal være til stede,
hvis Jobcenter Fredericia skal lykkes med den
ønskede beskæftigelsesindsats. Herefter er det
kortlagt, i hvilken grad de pågældende kompetencer er til stede i Jobcenter Fredericia, og hvor
der er kompetencegab. Kompetencegab findes,
når relevansen af en kompetence er højere end
kompetenceniveauet.

For Jobcenter Fredericia kan man helt overordnet set finde bud på opgaveporteføljen, og
dermed indirekte på kompetencebehovet, i:

Til at besvare det andet spørgsmål er begrebet
transfer  beskrevet. Begrebet transfer4 er valgt,
da det er helt essentielt i forhold til at sikre, at
efter- og videreuddannelse får effekt i praksis.

Der findes desuden helt ny forskning, som giver
forskellige gode bud på behovet for kompetencer på beskæftigelsesområdet generelt;

FIGUR 2: SPØRGSMÅL, DER BESVARES I ANALYSEN

Hvilke kompetencer
skal der til, for at
Jobcenter Fredericia
kan lykkes med den
ønskede beskæftigelsesindsats?

I hvilken grad opleves det, at disse
kompetencer er til
stede i Jobcenter
Fredericia?
Hvor er der
kompetencegab?

Hvordan skal vi arbejde med udvikling
af disse områder, så
det sikres, at et evt.
efter- eller videreuddannelsesforløb
får effekt?

UDPEGNING AF KOMPETENCER,
DER UNDERSØGES
Når man skal definere de relevante kompetencer for en arbejdsplads, skal man i første
omgang vide, hvilke opgaver der skal løses – og
hvordan. Der er forskel på, hvilke kompetencer
man har brug for, hvis man skal holde motiverende samtaler med jobsøgende borgere, eller
hvis man skal sikre korrekt udbetaling af diverse
ydelser.

4) Transfer betyder overførsel af noget lært fra én
sammenhæng til en anden.
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• Beskæftigelsesplan 2019 – (Nøgleord: ”Et
menneskeligt jobcenter, som spiller borgerne
gode” og ”Jobcentret som virksomhedernes
foretrukne samarbejdspartner”).
• Koncernmodellen – hvordan arbejder vi i
Fredericia Kommune? (Nøgleord: På tværs,
sammenhæng, helhed og mening).

• Tjekliste for beskæftigelsesfaglighed fra
BIP-projektet 5
• ”Nye fagligheder på beskæftigelsesområdet” 6
De foregående analyser fra Analyseenheden
har en del anbefalinger, som modsvares af
kravene i den nyeste forskning om kompetencebehov på beskæftigelsesområdet, fx ”Nye
fagligheder på beskæftigelsesområdet” (se bilag
1 for beskrivelse af profiler).
Under de fire basiskompetencer ligger fx, at
”der skal skabes løsninger for den enkelte
borger med baggrund i arbejdsmarkedskendskab, borgerens forudsætninger, muligheder
og ønsker”. Dette stemmer fint overens med
anbefaling 3 under borgerperspektiv i rapporten om Rehabiliteringsteamet, hvor det hedder,
”at udgangspunktet for borgernes forløb i og
omkring det rehabiliterende team er en værdiskabende tilgang, hvor der skabes fremdrift
for den enkelte borger ud fra motivationen ved
egne jobønsker, kompetencer og jobåbninger”.
Tilsvarende forventes det i ”Nye fagligheder på
beskæftigelsesområdet”, at medarbejderne har
”… viden om de lokale virksomheder”, som kan
anvendes ”i dialog med borgeren, [hvor]l medarbejderen [skal] kunne foretage en vurdering
af, hvor og hvordan den enkeltes ressourcer
kan bruges på arbejdsmarkedet”.  Dette underbygger anbefaling 2 i rapporten om Virksomhedsservice om at blive bedre til at matche
arbejdskraften til virksomhederne.

I ”Analyse af indsatsen for aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere” er der en direkte
kompetencerelateret anbefaling, ”Kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til viden
om forskellige diagnoser, eksempelvis angst,
borderline og depression”, som også er relevant. Der er allerede afholdt en halv temadag
om diagnoser.
Da forskningen i kompetencer går så fint hånd
i hånd med Analyseenhedens tidligere anbefalinger, har denne analyse taget udgangspunkt
i listen fra ”Nye fagligheder på beskæftigelsesområdet”, hvorefter det er undersøgt, om de
forskellige kompetencer også opleves som
relevante i Fredericia Jobcenter – bl.a. set i lyset
af vores beskæftigelsesplan og koncernmodel.
Desuden er det undersøgt, om der er andre
kompetencer end dem, der nævnes i forskningen, som kunne være relevante. Dette er undersøgt via interviews med medarbejdere, ledere
og samarbejdspartnere.
Ud fra interviews og forskningsprojekter er der
udarbejdet en samlet bruttoliste over kompetencer. Listen indeholder fire basiskompetence-områder (som vurderes som værende
relevante for alle), seks faglige profiler (som
er relevante for nogle og ikke for andre) og en
række særlige Fredericia-kompetencer, som
også er relevante for alle (se bilag 1), og som er
i tråd med de tidligere anbefalinger fra Analyseenheden.
Listen er udsendt som spørgeskema, hvor medarbejdere og ledere har skullet tage stilling til, i
hvor høj grad de i nærmeste arbejdsfællesskab
allerede besad en bestemt kompetence, og
hvor relevant den var for arbejdsfællesskabet.
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i
maj 2019.

5) Tjekliste for beskæftigelsesfaglighed, 2016)
6) Nye fagligheder på beskæftigelsesområdet, 2018.
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FIGUR 3: GRUPPER AF KOMPETENCER, DER UNDERSØGES I ANALYSENANALYSEN

BASISKOMPETENCER

6 FAGLIGE PROFILER

Organisatorisk kendskab
og kompetence

Virksomhedsprofilen

Beskæftigelses- og socialfaglig viden

Kompetenceprofilen

Samtale og systematik

Koordinationsprofilen

Juridisk kompetence

Empowermentprofilen
Integrationsprofilen
Udviklingsprofilen

FREDERICIA JOBCENTER
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Basiskompetencerne, altså organisatorisk kendskab og
kompetence, beskæftigelses- og socialfaglig viden, samtale og
systematik og juridisk kompetence indgår ikke i denne oversigt,
da de i undersøgelsesdesignet er vurderet til at være relevante
for alle.

FIGUR 4: ANDEL MEDARBEJDERE OG LEDERE, DER VURDERER
AT EN FAGLIG PROFIL ER RELEVANT

Ydelser
Hele Jobcenter
Fredericia

31 %
87 %
70 %

72 %
71 %
53 %
70 %

0%

0%

50 %

56 %

69 %
94 %
93 %
63 %
45 %
72 %

86 %
86 %
100 %
100 %

33 %
34 %
20 %
27 %

Udviklingsprofilen

Job og Udvikling
Sygedagpenge og
Fastholdelse
Tilbud, Kompetencer
og Ressourcer

72 %

Integrationsprofilen

Job og Erhverv

Empowermentprofilen

Interviewene er gennemført med personer fra
forskellige interessentgrupper for at få et så
fuldstændigt billede som muligt.

De to faglige profiler7 , der vurderes som relevante af flest, er empowermentprofilen og
koordinationsprofilen:
• Empowermentprofilen handler om at kunne
inddrage borgeren i vigtige beslutninger og
øge borgerens ejerskab for beskæftigelsesindsatsen
• Koordinationsprofilen handler om at sikre
sammenhængende indsatser for borgerne
på tværs af organisatoriske skel

Koordinationsprofilen
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UDVÆLGELSE AF INTERVIEWPERSONER OG
RESPONDENTER
Respondenterne til spørgeskemaet er alle
ansatte i jobcenteret. Medarbejderne er inddelt
i forskellige afdelinger og teams og tager stilling
til kompetenceniveau og relevans i det nærmeste arbejdsfællesskab – altså ikke individuelt.

Empowerment- og koordinationsprofilen går
godt i tråd med beskæftigelsesplanen og koncernmodellen. Når når over 70% af respondenterne finder profilerne relevante, viser det, at
der for mange er en fælles retning, som man
arbejder ud fra. Men at alle medarbejdere ikke
finder profilerne relevante, giver samtidig også
et fingerpeg om, at alle altså ikke arbejder ud fra
den fælles vision/kerneopgave.

Spørgeskemaundersøgelsen giver både
svar på:
• hvad der af medarbejdere og ledere vurderes at være relevant
• hvor relevant dette vurderes at være

Kompetenceprofilen

Kvantitative metoder, som eksempelvis en spørgeskemaundersøgelse, kan være anvendelige
til at give et overblik over et tema, eksempelvis i
hvor høj grad borgerne er tilfredse med jobcentret. De giver dog ikke nogen viden om, hvad
der ligger bag svaret, altså hvad det specifikt er,
de er tilfredse eller utilfredse med. For at få den
viden er kvalitative metoder, som eksempelvis
interviews, brugbare.

I denne analyse kombineres den kvalitative og
kvantitative analyse. Metoderne kombineres,
fordi der både skal spørge ”hvad og hvordan”
og ”hvor meget”.

HVILKE GRUPPERINGER AF KOMPETENCER
ER VIGTIGE IFØLGE MEDARBEJDERE OG
LEDERE?

Virksomhedsprofilen

KVALITATIV OG KVANTITATIV METODE
KOMBINERES
Analyseenheden har i de foregående analyser
generelt benyttet kvalitative metoder, som
eksempelvis interview, observation, tekstanalyser o.l. Målet var at give konkrete anbefalinger
til kvalitetsudvikling af jobcenteret, og her er
kvalitative metoder de mest anvendelige, da de
belyser et analysetema i dybden.

HVILKE KOMPETENCER SKAL
VÆRE TIL STEDE, HVIS JOBCENTER
FREDERICIA SKAL LYKKES MED DEN
ØNSKEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS?

56 %
63 %
47 %
73 %

23 %

0%

0%

78 %

24 %

53 %

9

FREDERICIA KOMMUNE | ANALYSEENHEDEN

Derudover kan det bemærkes, at:
• Integrationsprofilen opleves som relevant af
under en fjerdedel af medarbejderne
• De eneste profiler, der er relevante for Ydelser, er koordinations- og empowermentprofilen – og dette kun for forholdsvis få af de
ansatte
På afdelingsniveau  er der sjældent enighed om,
hvorvidt en profil er relevant eller ej. Dette kan
skyldes, at alle arbejdsfællesskaber (som der
kan være flere af i en afdeling) ikke skal kunne
det samme – og/eller at der ikke er et fælles
billede af, hvad man skal kunne.
Spørgeskemaundersøgelsen viser også, hvor
relevant medarbejdere og ledere finder de forskellige kompetencer og profiler. Medarbejdere
og ledere er enige om, at de tre højest rangerede grupperinger af kompetencer er ”Fredericia
Jobcenter”, empowermentprofilen og juridisk
kompetence.

• ”Fredericia Jobcenter”-grupperingen indeholder en række forskellige kompetencer, som
handler om indstilling og mindset (se uddybning i bilag 1)
• Empowermentprofilen handler om at kunne
inddrage borgeren i vigtige beslutninger og
øge borgerens ejerskab for beskæftigelsesindsatsen
• Juridisk kompetence handler om at have styr
på den relevante lovgivning og arbejde inden
for lovens rammer
Både koordinationsprofilen, som handler om
sammenhængende indsatser, og virksomhedsprofilen, som har fokus på virksomhedernes behov, vurderes også til at være meget relevante.

0

0,5

5: Høj relevans

1,0

1,5

Fredericia Jobcenter

2,5

3,0

3,5

4,0

HVILKE SPECIFIKKE KOMPETENCER
ER VIGTIGST?
Hvis man ser nærmere på, hvilke enkelte kompetencer/spørgsmål der opleves som mest relevante, er billedet, at lederen prioriterer personlige
kompetencer og mindset hos medarbejderne
(servicemindet, imødekommende, troværdig,
villig til at søge nye veje, god til at samarbejde). Medarbejderne har i høj grad også fokus
på værktøjer og kompetencer, der kan hjælpe

4,5

5,0

0

Kan skabe retning,
progression og effekt

Juridisk kompetence

Nederst på både medarbejdernes og ledernes
liste over relevante kompetencer findes primært
kompetencer inden for udviklingsprofilen, altså
”opsamler og bruger eksisterende viden”, ”sikrer
klare mål for de enkelte indsatser”, ”indsamler og
oversætter bedste praksis til lokale aktiviteter”
osv.
Det kan konstateres, at der på et overordnet
niveau er enighed om, hvad det vigtige er, og at
det, der vurderes som vigtigt, hænger rigtig godt
sammen med både beskæftigelsesplanen og
Fredericia Kommunes koncernmodel. At alle respondenter ikke finder de kompetenceprofiler,
som i højest grad taler ind i disse planer, vigtige,
kan være et tegn på, at der ikke arbejdes efter
en fælles vision eller kerneopgave.

Leder - relevans top 10

Medarbejder - relevans top 10

Har stærke samtaletekniske
og relationelle kompetencer

Empowermentprofilen

Deltager aktivt i at skabe et
godt arbejdsmiljø…

1

2

3

4

5

0

Kan identificere relevante
kompetencer hos borgeren?

Organisatorisk kendskab
og kompetence

Kan anvende fagsystemer
og andre relevante...

Kompetenceprofilen

Er god til at planlægge og
prioritere opgaver

Har stærke samtaletekniske
og relationelle kompetencer

Integrationsprofilen

Spiller de andre gode
- og er god til at samarbejde

Samtale og systematik

Er autentisk, tillidsskabende, troværdig,…

Leder

4

5

Spiller de andre gode - og
er god til at samarbejde

Er i stand til at oversætte og
drive processen sammen…

Medarbejder - relevans

3

Er villig til at søge nye veje
og være kreativ

Virksomhedsprofilen

Udviklingsprofilen

2

Er autentisk, tillidsskabende, troværdig...

Udvikler borgerens ejerskab for indsatsen

Har styr på relevant
lovgivning

1

Er servicemindet over for
borgere/virksomheder og...

Koordinationsprofilen

Beskæftigelsesog socialfaglig viden

10

2,0

Der er også eksempler på det modsatte – at
medarbejderne vægter nogle kompetencer højere end lederen. I tre afdelinger vægter medarbejderne således beskæftigelses- og socialfaglig
viden højere end lederen.

borgeren, fx samtaleteknik og progressionsværktøjer. Medarbejderne har fokus på de daglige opgaver, mens lederne har et bredere perspektiv.

FIGUR 6: MEDARBEJDERES OG LEDERES TOP 10 OVER RELEVANTE KOMPETENCER

FIGUR 5: GENNEMSNITLIG SCORE I RELEVANS FOR FORSKELLIGE
GRUPPERINGER AF KOMPETENCER
0: Ingen relevans

Lederne vurderer generelt de forskellige kompetencer til at være mere relevante end medarbejderne. Nogle steder har lederen også et ret
anderledes billede af, hvad medarbejderne skal
kunne, end medarbejderne selv har.

Udvikler borgerens ejerskab for indsatsen
Tager højde for de særlige
forhold, der gør sig…
Er villig til at lære nyt
Har gode formidlings- og
formuleringsevner
Leder - relevans

Medarbejder

11

FREDERICIA KOMMUNE | ANALYSEENHEDEN

På afdelingsniveau findes der forholdsvis store
uoverensstemmelser mellem, hvad ledere
og medarbejdere finder relevant, og hvad de
enkelte medarbejdere i samme afdeling finder
relevant. Dette kan være et tegn på, at det ikke
på detailniveau er tydeligt for medarbejderne, hvilke opgaver der skal løse, og hvad de
dermed skal kunne. Det kan også skyldes, at
lederne ikke er ajour med, hvad medarbejderne
oplever af kompetencebehov for at kunne løse
deres daglige opgaver, eller at lederne har et
andet syn på kompetencebehovet.

Antagelsen bag metoden er, at hvis en kompetence får en højere gennemsnitlig score i
relevans, end den gør i kompetenceniveau, så
er der et underskud af kompetence og dermed
et potentielt behov for kompetenceudvikling.

PÅ HVILKE KONKRETE OMRÅDER ER
DER BEHOV FOR KOMPETENCEUDVIKLING
I JOBCENTER FREDERICIA?
Med en kompetencegabsanalyse måles det
eksisterende kompetenceniveau, hvorefter det
sættes i forhold til kompetencebehovet i en
given afdeling. Her har vi spurgt hhv. medarbejdere og ledere, i hvor høj grad en given kompetence var til stede i deres nærmeste arbejdsfællesskab, og hvor relevant kompetencen var.

Overordnet set mener medarbejderne, at de
inden for alle områder – på nær beskæftigelsesog socialfaglig viden samt samtale og systematik
– har brug for kompetenceudvikling.

I nedenstående figur kan der ses et kompetenceudviklingsbehov de steder, hvor der er
en højere score på den grønne linje, relevans
– end på den blå linje, kompetenceniveau. Når
der er stor forskel, er kompetenceudviklingsbehovet stort.

Lederne ser et behov for kompetenceudvikling
på alle områder – på nær udviklingsprofilen.
Udviklingsprofilen er interessant, fordi den også
af mange ledere vurderes som irrelevant. Det
kan betyde, at man ikke oplever et behov for at
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FIGUR 8: KOMPETENCEGAB FRA STØRST TIL MINDST IFØLGE LEDERNE
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Hvis vi ser nærmere på enkelte spørgsmål/
kompetencer, er der 16 kompetencer,

Fredericia Jobcenter

MEDARBEJDERE
Organisatorisk
kendskab og…

Medarbejderne oplever nogle mindre gab
end lederne, men er enige i, at de mangler
kundskaber inden for empowerment og
virksomhedsservice.

Kompetenceprofilen

FIGUR 7: SAMMENLIGNING AF KOMPETENCENIVEAU OG RELEVANS
FOR GRUPPERINGER AF KOMPETENCER OG FAGLIGE PROFILER
LEDERE

hvor lederne mener, at medarbejderne
mangler kompetencer i forholdsvis høj
grad. Det er dog ikke ensbetydende med,
at alle medarbejdere i jobcenteret mangler
kompetencen – det gælder blot for de arbejdsfællesskaber, lederen har vurderet, at
kompetencen er relevant for. Det handler
overvejende om den virksomhedsrettede
indsats og om empowerment.

løfte praksis, for at sikre klare mål, for at
evaluere effekten af indsatser mv. Dette strider
mod tidligere anbefalinger fra Analyseenheden,
som netop anbefaler evaluering af effekt.
Det er ledernes opfattelse, at kompetencegabet er størst for empowermentprofilen,
virksomhedsprofilen og kompetenceprofilen.
Medarbejderne er enige i, at de mangler kompetencer inden for empowermentprofilen, men
peger især på et underskud af kompetencer ift.
koordination. Profilerne med største kompetencegab er også profiler, der vurderes som meget
relevante.

Gab-medarbejdere

Relevans
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For medarbejderne er empowerment, koordination, kompetence og virksomhedsprofilen de højest prioriterede områder at
få kompetenceudvikling indenfor.

DELKONKLUSION OG ANBEFALINGER
I de helt store træk er der enighed om,
at de vigtigste kompetenceområder er
”Fredericia Jobcenter”, empowermentprofilen og juridisk kompetence. I forhold til
de faglige profiler er empowerment og

FIGUR 10: KOMPETENCER MED HØJT KOMPETENCEGAB IFØLGE MEDARBEJDERNE
SAMT LEDERNES VURDERING AF SAMME KOMPETENCER
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FIGUR 9: KOMPETENCER MED HØJT KOMPETENCEGAB IFØLGE LEDERNE SAMT
MEDARBEJDERNES VURDERING AF SAMME KOMPETENCER
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koordinationsprofilen de mest relevante,
og dette hænger godt sammen med beskæftigelsesplan og koncernmodel. Alle
finder dog ikke disse kompetenceprofiler
relevante, og det kan være et tegn på, at
alle ikke arbejder efter den fælles vision/
kerneopgave.
Ser vi på de mere specifikke kompetencer,
er der forholdsvis store forskelle mellem
ledernes og medarbejderes opfattelser
af, hvad der er relevant, og hvor relevant
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dette er. Ledernes prioriterer personlige
kompetencer højest, mens medarbejderne
også fokuserer på forskellige værktøjer og
mere faglige kompetencer.
På afdelingsniveau findes der også forholdsvis store uoverensstemmelser mellem, hvad ledere og medarbejdere finder
relevant, og hvad de enkelte medarbejdere
i samme afdeling finder relevant. Dette kan
være et tegn på, at det ikke på detailniveau
er tydeligt for medarbejderne, hvad de
skal, og hvad de skal kunne. Det kan også
skyldes, at lederne ikke er ajour med, hvad
medarbejderne oplever af kompetencebehov for at kunne løse deres daglige opgaver, eller at lederne har et andet syn på
kompetencebehovet. Således har lederne
også mere fokus på personlige kompetencer og mindset, mens medarbejderne fokuserer mere på faglige kompetencer og drift.

Der er også enighed om, hvor der er behov
for kompetenceudvikling – empowermentprofilen, virksomhedsprofilen og koordinationsprofilen. Da mange medarbejdere og
ledere oplever empowermentprofilen som
meget relevant, må det største kompetenceudviklingsbehov generelt set siges at
findes inden for denne.
Som deltagerne i et af medarbejderinterviewene påpeger, har man brug for at vide,
hvad ledelsen vil, hvis man skal arbejde
med strategisk kompetenceudvikling.  At
der er forskelle mellem, hvad medarbejdere og ledere finder vigtigt, viser, at den
retning, lederne ønsker at føre jobcenteret
i, ikke er kommunikeret til og/eller accepteret af alle medarbejdere. Dette underbygges også af, at medarbejderne i interviewet
giver udtryk for, at der ikke er en fælles
retning ”vi har alle sammen en oplevelse
15
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af, at der bliver gået i forskellige retninger”.
Som ovenfor beskrevet kan det også være
udtryk for, at lederne har begrænset kendskab til, hvad medarbejderne skal kunne
for at kunne udføre deres daglige opgaver.
Dette leder frem til følgende anbefalinger:
1 Analyseenheden anbefaler helt overordnet,
at der udarbejdes en strategisk kompetenceudviklingsplan, som tager udgangspunkt i
en klar mission og vision for jobcenteret. Det
anbefales, at kompetenceudviklingsplanen
udarbejdes af ledergruppen i samarbejde
med MED-systemet.
2 I kompetenceudviklingsplanen bør der være
et særskilt element omkring kommunikation af mission og vision til medarbejderne.
Dette skal sikre, at medarbejderne vægter de
samme kompetencer som ledelsen og kan
se meningen med den efterfølgende kompetenceudvikling.
3 Den overordnede kompetenceudviklingsplan
bør indeholde særskilte afsnit for hver afdeling, da det især er på afdelingsniveau, der er
forskelle
4 Analyseenheden anbefaler også ledergruppen at drøfte, hvilke profiler og kompetencer
der er brug for i jobcenteret, særligt i forhold
til udviklingsprofilen. Med den nylige omorganisering er det arbejdsfællesskab, som
tidligere har arbejdet med udvikling, nedlagt.
Derfor skal kompetencerne fremadrettet
ligge i de forskellige afdelinger.

5 Det anbefales også, at viden fra kompetenceanalysen bruges i forhold til rekruttering
af nye medarbejdere – hvilke personlige
kompetencer skal man prioritere, når man
ansætter nye?
6 På et overordnet og tværgående plan anbefales det, at der iværksættes kompetenceudvikling inden for empowerment og virksomhedsservice, og at det overvejes, om andre
strategisk vigtige områder også skal tænkes
ind i kompetenceudviklingsplanen. Der er
udarbejdet en rapport (bilag 2), som giver
overblik over specifikke kompetenceudviklingsbehov.

Kompetencer er ikke statiske – både personlige og faglige kompetencer kan udvikles. Hvis kompetenceudvikling skal føre til
læring, som skal føre til en ny praksis – for
den enkelte og til glæde for arbejdspladsen – er det vigtigt, at processen understøttes.  

HVORDAN SIKRER MAN, AT
KOMPETENCEUDVIKLING OMSÆTTES
TIL ORGANISATORISK LÆRING OG
FORANDRING?
HVORDAN OVERFØRES LÆRING FRA
KURSUSLOKALE TIL PRAKSIS?
Hvert år bruger man i såvel den private
som den offentlige sektor store summer
på kompetenceudvikling. Ofte har det dog
begrænset effekt at sende medarbejderne på kursus. Det skyldes, at det kan være
svært at overføre ny viden og nye færdigheder fra et traditionelt kursus til det
daglige arbejde – og i øvrigt fastholde den
forandrede adfærd og praksis over længere tid. Hvis man så ovenikøbet ønsker, at
kompetenceudviklingen skal understøtte
en organisatorisk forandring, og ikke kun
være individuel, kræver det endnu mere
af ledelsen.

får oplæringen og sætter de nye kundskaber i spil med det samme. Supervision og
feedback fra leder/kolleger på en konkret
opgaver er andre eksempler

Hvis overførslen fra kursus til arbejdspraksis skal lykkes, skal der være et samspil
mellem arbejdspladsen, medarbejderen
og underviseren/uddannelsesforløbets
tilrettelæggelse.

I forskningen har man identificeret 16
faktorer, der hhv. hæmmer og fremmer
transfer, altså overførsel af kundskaber fra
kursus til arbejdssituation. De 16 faktorer
kan underinddeles i ”evne/mulighed”,
”motivation” og ”organisatorisk klima”.

For den enkelte medarbejder, der skal på
kursus, er motivation og mening nøgleord.
Det er vigtigt, at medarbejderne kender
til den retning, jobcenteret bevæger sig i,
så de kan se kompetenceudviklingen i et
større perspektiv.  
Hvad angår selve uddannelsesforløbet,
skal det være skruet sammen, så det
understøtter overførslen fra kursussituationen til hverdagen. Det kan fx ske ved, at
underviseren bruger eksempler fra kursisternes hverdag eller lader kursisterne
selv finde eksempler og dermed skabe
en bro mellem kursuslokale og arbejdspraksis. Det kan også være ved, at de to
situationer smelter sammen. Det kan
man fx gøre det med sidemandsoplæring
eller e-learning, hvor man tager kurset/
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At den enkelte medarbejder måske har tilegnet sig nye værktøjer, betyder dog intet,
hvis vedkommende ikke har mulighed for
at anvende det lærte på arbejdspladsen.
Så hvis man vil opnå organisatorisk, og
ikke kun individuel, læring, stiller det krav
til arbejdspladsen. Den allermindste energi skal lægges i selve undervisningssituationen – det, der sker både før og efter i
forhold til at skabe motivation og det rette
læringsmiljø, er meget mere vigtigt8.  

• Evne/mulighed handler om muligheden for
og evnen til at bruge det, man har lært. Det
er fx vigtigt, at arbejdspladsen rent faktisk
efterspørger en given kompetence, så man
har mulighed for at bruge den med det
samme
• Motivation handler om, at medarbejderne
skal tro på, at det, de lærer, kan bruges til
noget, og at det vil tilføre værdi
• Organisatorisk klima handler om muligheder for støtte, feedback og coaching i, hvordan man kan bruge sine nye kompetencer.
Et godt organisatorisk klima indeholder
også åbenhed over for forandringer, og der
må også gerne være mulighed for forskellige former for belønning og anerkendelse
8

) Transfer - en overset ledelsesopgave, 2017
17
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LEDELSEN SKAL PRIORITERE
”Det hele handler om, at ledelsen prioriterer”.
”Vi har brug for at vide, hvad ledelsen vil for at
kunne kompetenceudvikle i den rigtige retning”.
TRANSFER
”Det skal være konkret og overførbart, og det må
gerne være et forløb, så læringen fastholdes”.
”En kort temadag tæller ikke som kompetenceudvikling, for man får ikke noget med hjem, man
kan anvende i praksis”.
”Der skal være struktureret opfølgning på kurser
og temadage”.
”Det er vigtigt, at underviseren/facilitatoren har
kendskab til vores arbejde og vores hverdag”.
”Hvordan holder man de gode kompetencer i live
– kunne man lægge dem ind i et årshjul?”

Den faktor, der har størst betydning for, om
overførslen finder sted, er støtte fra ledelsen9
Der findes et redskab10, som kan bruges til en
diagnose af arbejdspladsen i forhold til, hvor
godt læringsmiljøet er – hvor klar arbejdspladsen er til at få nytte af alle de penge, man bruger på kompetenceudvikling. Værktøjet stiller
spørgsmål som:

Følgende udsagn fra interviews med medarbejderne handler om transfer og god kompetenceudvikling og peger på vigtigheden af at arbejde
med retning, transfer og læringsmiljø i den
strategiske kompetenceudviklingsplan:

KURSER, DER SKABER FÆLLESSKABER
I JOBCENTERET
”Fælles kompetenceudvikling på tværs af teams
for at få fællesskaber med andre teams”.

”Fælles temadage er gode, men de behøver ikke
være lange. Det kræver dog, at der er opfølgning,
så det ikke ebber ud”.
IDEER TIL KOMPETENCEUDVIKLING
I HVERDAGEN
”Vi kan køre meget kompetenceudvikling in
house – vi kan lære af hinanden. Det vil også give
meget anerkendelse”.
”Vi kunne arbejde med at blive observeret og få
feedback. Medarbejder til medarbejder”.
Fokus på nyansatte
”Vi skal have fokus på, hvad vi skal have mere af
i vores team, når vi ansætter nye”.
”Vi skal være bedre til at tage imod de nyansatte”.
RESSOURCER
”Jeg får fri til kompetenceudvikling, men min
sagsstamme bliver ikke mindre”.
”Hvorfor er det, folk ikke gerne vil på uddannelse? Man er så hængt op i det daglige!”

”Hvad kan vi fylde i teamet, for at vi kan lykkes
sammen? Kompetenceudvikling behøver ikke
være individuel”.

• Har medarbejderne muligheder for at anvende deres viden og kundskaber på arbejdspladsen?
• Har medarbejderne de nødvendige ressourcer (udstyr, information, materiale…) for at
kunne anvende ny viden og kunnen?
• Bliver medarbejdernes arbejdsbyrde justeret
for at give plads til at øve nye kundskaber?
• Har medarbejderne allerede så højt et stressniveau, at de ikke kan klare flere forandringer?
9) Holton III, Bates, & Ruona, Development of a
Generalized Learning Transfer System inventory,
2000.
10) Holton, u.d.
18
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DELKONKLUSION OG ANBEFALINGER
Hvis man vil sikre, at den kompetenceudvikling
man tilbyder, får en optimal effekt for organisationen og forankres, er det vigtigt at arbejde
med transfer. Transfer angår både forhold
vedr. det enkelte individ, vedr. arbejdspladsens
læringsmiljø og vedr. selve undervisningen.
Analyseenheden anbefaler i denne sammenhæng:
7 At listen over faktorer, der er medvirkende til
at skabe et godt læringsmiljø med mulighed
for transfer gennemgås i forbindelse med
udviklingen af den strategiske kompetence-

udviklingsplan. Ved gennemgangen af listen
bør det overvejes, hvor Jobcenter Fredericia
står i forhold til de forskellige punkter, og
hvad der evt. kan gøres for at forbedre læringsmiljøet.
8 Afsluttende anbefaler Analyseenheden at
fastholde fokus på evaluering af effekt, herunder løbende evaluering af kompetenceudviklingens effekt.

KONKLUSION OG ANBEFALINGER
SAMLET
Når man udarbejder en strategisk kompetenceudviklingsplan, er det vigtigt i første omgang
at gøre sig klart, hvilke opgaver man ønsker
at kunne løse i fremtiden. Hvilken retning skal
Jobcenter Fredericia gå i?
Vi har fundet, at der er overordnet set er stor
overensstemmelse mellem, hvad ledere og
medarbejdere mener er relevant, og at dette er
i god overensstemmelse med beskæftigelsesplan og koncernmodel. Desuden er der fundet
en stor overensstemmelse mellem Analyseenhedens tidligere anbefalinger og anbefalingerne
til beskæftigelseskompetencer jf. den nyeste
forskning. På et overordnet plan er der også
enighed om, hvor der er kompetenceudviklingsbehov.
Ser vi, detaljeret på data, er der dog alligevel en
vis uoverensstemmelse mellem, hvad ledere
og medarbejdere og medarbejdere imellem
mener, er de mest relevante kompetence. Der
er således en vis usikkerhed omkring retningen
– primært for de enkelte afdelinger. Denne skal
derfor fastslås først, og den skal kommunikeres
til medarbejderne.
Dette ledte frem til følgende administrative
anbefalinger:
1 Analyseenheden anbefaler helt overordnet,
at der udarbejdes en strategisk kompetenceudviklingsplan, som tager udgangspunkt i
en klar mission og vision for jobcenteret. Det
anbefales, at kompetenceudviklingsplanen
udarbejdes af ledergruppen i samarbejde
med MED-systemet.
2 I kompetenceudviklingsplanen bør der være
et særskilt element omkring kommunikation af mission og vision til medarbejderne.
Dette skal sikre, at medarbejderne vægter de
samme kompetencer som ledelsen og kan
se meningen med den efterfølgende kompetenceudvikling.
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3 Den overordnede kompetenceudviklingsplan
bør indeholde særskilte afsnit for hver afdeling, da det især er på afdelingsniveau, der er
forskelle
4 Analyseenheden anbefaler også ledergruppen at drøfte, hvilke profiler og kompetencer
der er brug for i jobcenteret, særligt i forhold
til udviklingsprofilen. Med den nylige omorganisering er det arbejdsfællesskab, som
tidligere har arbejdet med udvikling, nedlagt.
Derfor skal kompetencerne fremadrettet
ligge i de forskellige afdelinger.
5 Det anbefales også, at viden fra kompetenceanalysen bruges i forhold til rekruttering
af nye medarbejdere – hvilke personlige
kompetencer skal man prioritere, når man
ansætter nye?
6 På et overordnet og tværgående plan anbefales det, at der iværksættes kompetenceudvikling inden for empowerment og virksomhedsservice, og at det overvejes, om andre
strategisk vigtige områder også skal tænkes
ind i kompetenceudviklingsplanen. Der er
udarbejdet en rapport (bilag 2), som giver
overblik over specifikke kompetenceudviklingsbehov.
7 I forhold til forankring af læring anbefales
det, at listen over faktorer, der er medvirkende til at skabe et godt læringsmiljø med mulighed for transfer gennemgås i forbindelse
med udviklingen af den strategiske kompetenceudviklingsplan. Ved gennemgangen af
listen bør det overvejes, hvor Jobcenter Fredericia står i forhold til de forskellige punkter,
og hvad der evt. kan gøres for at forbedre
læringsmiljøet.
8 Afsluttende anbefaler Analyseenheden at
fastholde fokus på evaluering af effekt, herunder løbende evaluering af kompetenceudviklingens effekt.
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DE FIRE BASISKOMPETENCE-OMRÅDER
ORGANISATORISK KENDSKAB
OG KOMPETENCE
Medarbejderen på beskæftigelsesområdet
skal kende den offentlige sektors organisering,
forvaltning og samspil med det omgivende samfund, herunder gældende styringsprocesser
og de politiske prioriteringer på området, samt
kunne handle og agere indenfor de rammer,
som er i en politisk styret organisation. Det
kræver, at den enkelte medarbejder kan navigere i en hverdag med forskellige krydspres
og udøve myndighedsarbejde med baggrund
i faglig viden. Målet er at skabe løsninger for
den enkelte borger med baggrund i arbejdsmarkedskendskab, borgerens forudsætninger,
muligheder og ønsker. Det er også væsentligt,
at medarbejderen har kendskab til andre forvaltninger, institutioner og kompetencer, som
vedrører borgerne i beskæftigelsesindsatsen, da
det er forudsætningen for, at den enkelte kan
tilbydes en helhedsorienteret indsats, hvor det
er relevant.
BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALFAGLIG VIDEN
Medarbejderen på beskæftigelsesområdet skal
forstå arbejdsmarkedets indretning og sammenhæng, samt have en forståelse for den
enkelte borger og de samlede ressourcer, den
enkelte har. På det grundlag, og i dialog med
borgeren, skal medarbejderen kunne foretage
en vurdering af, hvor og hvordan, den enkeltes
ressourcer kan bruges på arbejdsmarkedet.
Herudover skal medarbejderen have kendskab
til metoder og indsatser, der virker og kunne
vurdere, hvilken indsats den enkelte borger har
behov for, for at komme nærmere arbejdsmarkedet eller i beskæftigelse. Der således også et
behov for at have viden om menneskers adfærd.
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JURIDISK KOMPETENCE
Medarbejderen på beskæftigelsesområdet skal
kende loven og kunne udmønte inden for de
gældende retlige rammer. Det indebærer at
kunne identificere gældende retsgrundlag, fortolke, vurdere og, hvor nødvendigt, udøve skøn,
med henblik på at kunne træffe beslutninger
og udarbejde afgørelser. Det skal ske på baggrund af borgerens konkrete situation, medarbejderens faglige viden, de retlige rammer og
organisatorisk kendskab, herunder både lokale
prioriteringer og økonomiske forhold.
SAMTALE OG SYSTEMATIK
Medarbejderen på beskæftigelsesområdet skal
kunne gennemføre professionelle samtaler med
den enkelte borger, hvor der tages afsæt i den
enkeltes ressourcer og barrierer med fokus på
at styrke den enkelte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Herudover skal medarbejderen
være bevidst om metode og systematik i forhold
til at samarbejde med den enkelte borger i dennes konkrete situation. På den baggrund skal
medarbejderen i dialog med borgeren planlægge relevante forløb, som får borgeren hurtigst
muligt tilbage i arbejde, herunder følge op på
progressionen i borgerens udvikling.
DE SEKS FAGLIGE PROFILER
Projektet har identificeret 6 faglige profiler (eller
specialistspor om man vil), der er knyttet til én
eller flere af de forskellige beskæftigelsesrettede
indsatser, som udgår fra jobcentrene:
VIRKSOMHEDSPROFILEN
(samspillet mellem jobcenter og virksomheder)
Opgaverne er kort fortalt, at:
• Servicere virksomheder og matche deres
behov i forbindelse med rekruttering af medarbejdere
• Oversætte lovgivning for virksomheder.
• Skabe jobåbninger, sikre rette match mellem
borgerne og virksomhed samt udarbejde
partnerskabsaftaler
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• Synliggøre jobcentret og dets rolle overfor
virksomheder med afsæt i indsigt i jobmarkedet, virksomheder og forretningsforståelse
samt mestre kontakt til alle arbejdsmarkedets parter såsom fagforeninger, a-kasser og
virksomhedsorganisationer
KOMPETENCEPROFILEN
(fokus på borgerens kompetencer)
Opgaverne er kort fortalt, at:
• Hjælpe borgere med at udvikle deres kompetencer i forhold til virksomhedernes behov
og sikre kompetenceudvikling af ledige
• Identificere behov for uddannelsesløft med
afsæt i dialog med virksomheder om behov.
• Drive brobygningsaktiviteter til uddannelsesområdet med afsæt i viden om uddannelsesmuligheder og arbejdsmarked
KOORDINATIONSPROFILEN
(koordination mellem flere aktører)
Opgaverne er kort fortalt, at:
• Sikre den faglige koordination af borgernes
sager således, at der er sammenhæng i indsatsernes indhold, i de faglige principper og
i tilgangen til borgerne på tværs af områder,
forvaltninger, sektorer og organisatoriske skel
• Sørge for faglig afdækning af borgernes
situation og på den baggrund sikre sammenhængende helhedsorienterede indsatser ved
at sætte retning for det tværprofessionelle
samarbejde om borgerne
EMPOWERMENTPROFILEN
(fokus på borgerens inddragelse og ejerskab for
egen situation)
Opgaverne er kort fortalt, at:
• Udvikle borgernes ejerskab for beskæftigelsesindsatsen og løfte deres evne til at forfølge
egne mål
• Understøtte og udvikle borgernes ejerskab for
egen situation, understøtte forandring samt
evne at oversætte og drive processen sammen med borgerne
• Inddrage borgerne i indsatsen med afsæt i
samtaletekniske og relationelle kompetencer
til at skabe retning, fremskridt og effekt

24

INTEGRATIONSPROFILEN
(særligt fokus på integrationsmæssige problemstillinger)
Opgaverne er kort fortalt, at:
• Løfte integrations- og beskæftigelsesopgaver,
så alle uanset baggrund kan komme tættere
på arbejdsmarkedet eller i uddannelse
• Skabe kontakt mellem virksomheder og
borgere og bistå med at integrere borgerne
på arbejdsmarkedet med afsæt i indsigt i
forskellige kulturer samt viden om indsatser,
der er særlig virksomme for borgerne

BILAG 2
RAPPORT FREDERICIA JOBCENTER
Se vedlagte bilag

UDVIKLINGSPROFILEN
(opsamling, kvalificering og implementering af
viden om det, der virker)
Opgaverne er kort fortalt, at:
• Udvikle en mere effektiv, evidensbaseret
og innovativ beskæftigelsesindsats ved at
opsamle ny og bruge eksisterende viden
samt ind-gå i dialog med relevante interne og
eksterne videnpersoner, herunder borgere
og virksomheder, med henblik på at udvikle
og implementere virksomme indsatser og
løfte praksis
• Sikre klare mål for og evaluere effekten af
indsatser for blandt andet at drive innovation
• Indsamle og oversætte bedste praksis til lokale aktiviteter med af-sæt i viden om metoder, systemer, organisation og udvikling
Ud over kompetencerne i VPT.DKs oversigt er
der spurgt ind til disse kompetencer i vores
undersøgelse:
FREDERICIA JOBCENTER-SPECIFIKKE
KOMPETENCER
• Arbejder systematisk og effektivt
• Deltager aktivt i at skabe et godt arbejdsmiljø
(arbejdsglæde, omsorg, plads til forskellighed)
• Spiller de andre gode – og er god til at samarbejde
• Er god til at planlægge og prioritere opgaver
• Er villig til at søge nye veje og være kreativ
• Er villig til at lære nyt
• Reflekterer over egen praksis
• Er autentisk, tillidsskabende, troværdig,
imødekommende og anerkendende
• Er servicemindet over for borgere/virksomheder og ser sig selv som borgerens/virksomhedens facilitator
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