
 

 

 

Kompetenceudvikling i Hjørring Kommune 
 

Skal vi løse vores opgaver – og også de opgaver, som vi kommer til at stå med i fremtiden – skal vi 
hele tiden dygtiggøre os. Det er nødvendigt for at vi kan løse kerneopgaven for borgerne og levere 
ydelser af høj kvalitet.  

Kompetenceudvikling sker på kommunens arbejdspladser hele tiden. Det sker på baggrund af de be-
hov, der er lokalt på enkelte arbejdspladser eller for grupper af arbejdspladser. Udviklingsaktivite-
terne kan ske i forlængelse af MUS, TUS eller GRUS-samtaler - altså på individ- eller gruppeniveau.  

Kompetenceudvikling sker også i forbindelse med indførelse af nye strategier, ny teknologi eller nye 
krav “udefra”, men som hovedregel ud fra de krav, der stilles til opgavens udførelse på den enkelte 
arbejdsplads. Kompetenceudvikling sker på mange måder: I det daglige arbejde gennem sidemands-
oplæring, gennem erfaringsudveksling på gruppeniveau, gennem (efter)uddannelse, kurser mv. 

Hovedudvalget har haft en drøftelse af kompetenceudvikling, og der er enighed om, at det er vigtigt 
fortsat at holde fast i den lokale forankring af opgaven. Kompetenceudvikling skal aftales og afklares 
i MED-udvalg på arbejdspladserne eller det nærmeste niveau derover. Der vil fremover ikke være en 
overordnet politik om emnet, og udvalgets tilgang er klar: Kompetenceudvikling skal aftales lokalt og 
afpasses, så det matcher de mange forskellige behov og udfordringer, der er på kommunens mange 
arbejdspladser. 

Denne tilgang er helt i tråd med “Aftale om kompetenceudvikling”, der er indgået mellem de cen-
trale parter, KL og forhandlingsfællesskabet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedudvalget – februar 2021 

Den centrale aftale om kompetenceudvikling 

Aftalen er indgået mellem de centrale parter. Pointerne i “Aftale om kompetenceudvikling” er: 

• den strategiske og systematiske kompetenceudvikling sker på den enkelte arbejdsplads 
• Der skal opstilles udviklingsmål for den enkelte eller grupper af medarbejdere 
• Der skal gennemføres årlige medarbejderudviklingssamtaler individuelt (eller i teams eller 

grupper, hvis dette aftales) 
• MED-udvalgene skal bl.a. drøfte overordnede mål og behov for kompetenceudvikling samt 

hvordan arbejdet med at evaluere indsatsen skal foregå  

Se hele aftalen her: https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/989491/6_d_1_1.pdf  

 


