
Strategi for kompetenceudvikling i Fødevarestyrelsen 
 
 
Kompetenceudvikling – hvor langt er vi og hvor vil vi hen 
Der stilles stadig større krav til Fødevarestyrelsen. Vi skal være innovative, fremsynede og 
hurtigt kunne omstille os til de krav der stilles til effektiviseringer, krav fra branchen, ny 
lovgivning, nye digitaliseringsmuligheder mv.  
 
Vores nuværende kompetencestrategi er fra 2007. Med den blev de første skridt taget til at 
arbejde mere strategisk med kompetenceudvikling. Effekten af den nuværende strategi 
afspejles bl.a. i måden vi taler om, og arbejder med kompetencer. MUS er sat mere i 
system, hvilket på medarbejderniveau betyder, at kompetenceudvikling i højere grad er 
forankret i opgaveløsningen og i mindre grad bruges og opfattes som et medarbejdergode.  
 
Fødevarestyrelsen er nået langt, når det handler om udviklingen af teams. Store dele af 
styrelsens enheder er teamorganiseret, hvilket bl.a. har en målbar effekt på effektiviteten 
og kvaliteten i opgaveløsningen. Endelig har vi med de store udviklingsprojekter, som fx 
’Fremtidens dyrlæger’ og ’Professionel myndighedsudøvelse’ vist, hvordan vi kan bruge 
store områdespecifikke kompetenceudviklingsprojekter som løftestang for at udvikle 
organisationen som helhed, og dermed understøtte den strategiske dagsorden. 
 
Vi har således et godt fundament og udgangspunkt, for at blive endnu mere skarpe på, at 
arbejde strategisk med kompetenceudvikling. 
 
Vi ønsker, at Fødevarestyrelsens medarbejdere har de kompetencer, der er nødvendige 
for at understøtte forretningsstrategien og nå Fødevarestyrelsens vision og mål, og for at 
bevare medarbejderens markedsværdi. Kompetencerne skal følge med udviklingen, også 
hvis visionen og/eller forretningsstrategien på et tidspunkt skifter retning eller fokus. 
 
Vi har behov for, at kompetenceudviklingsindsatsen bliver mere systematisk og 
effektorienteret, og bidrager aktivt til at understøtte styrelsen som forretning. 
 
Det kræver en strategisk indsats, hvor vi styrker koblingen mellem styrelsens strategiske 
indsatsområder og kompetenceudviklingsindsatsen.  Det kræver også, at det er klart hvilke 
krav og forventninger, der er til vores medarbejdere/ledere og deres opgaveløsning. 
  
Den læring der sættes i gang, skal i højere grad anvendes og bidrage til bedre og/eller 
mere effektiv opgaveløsning, der skaber større tilfredshed hos den enkelte og større effekt 
for styrelsen. 
 
Denne strategi, suppleret af en kompetencehandlingsplan viser, hvad vi vil, og hvordan vi 
når i mål. 



 
 
Kobling af strategiske indsatsområder og kompetenceudviklingsindsatsen 
Vi ønsker en progression i Fødevarestyrelsen performance. For at nå dette mål skal vi 
styrke kobling mellem Fødevarestyrelsens strategiske indsatsområder og de 
kompetenceudviklingsaktiviteter der igangsættes på organisations-, enheds-, team- og 
individniveau. 
 
 De strategiske indsatsområder er sammensat af 3 elementer.  
 
På den korte bane har vi vores KPI’er og forretningsstrategien. KPI’erne er internt 
fastsatte indsatsområder her og nu. Forretningsstrategien og de tilhørende 3 pejlemærker 
fortæller os retningen for styrelsen som helhed de kommende 2 – 4 år.  
 
På den lange bane skal vi også have øje for drømmen om, hvor Fødevarestyrelsen har 
potentiale for at komme hen – visionen for fremtidens Fødevarestyrelse. 
  
Vi styrker koblingen mellem de strategiske indsatsområder og kompetenceudviklingen ved 
at: 

Formålet med Fødevarestyrelsens kompetencestrategi er at:  
 

 Styrke koblingen mellem styrelsens strategiske indsatsområder og 
kompetenceudviklingsindsats, således at kompetenceudviklingen medvirker til at 
styrke Fødevarestyrelsens samlede opgaveløsning 

 Tydeliggøre hvilke krav, forventninger og muligheder vi har til vores medarbejdere 
og deres opgaveløsning. (Performance) 

 Få større effekt af de ressourcer vi bruger på strategisk kompetenceudvikling 
 
Mål med kompetencestrategien er at:  
 

 Se en progression i Fødevarestyrelsens performance. 

 medarbejderne i Fødevarestyrelsen har de rette kompetencer på det rette tidspunkt. 

 læring bliver omsat til praksis. 
 

 
Vi ved at vi er i mål når: 

 

 Udvalgte KPI’er er forbedret 

 Vores indsats i Fødevarestyrelsen er markedsudviklende, når vi har udsyn og 
åbenhed og når vi er stolte medarbejdere med synlig ledelse. 

 Vi er på forkant med udviklingen 

 Kundetilfredshedsundersøgelsen er forbedret på punkterne vedr. service, 
kommunikation, fagligt arbejde og kontrolbesøg 

 MTU’en er forbedret på punktet vedr. ’Uddannelse og udvikling’  

 Lederevalueringen er forbedret på punktet vedr. ’læring og udvikling’ Ledere og 
medarbejdere arbejder systematisk med effekt, byggende på elementer fra 
’Strategisk MUS’ 

 



 

 der hvert eller hvert andet år udpeges 1-2 strategiske indsatsområder, som er 
generelle for hele eller dele af styrelsen – eksempelvis ’modernisering af 
embedsmandsrollen’ eller ’digital ledelse’ 

 alle ledere kobler de strategiske indsatsområder til opgaverne i netop deres enhed.  

 LUS og MUS er forankret i de strategiske indsatsområder (strategiske samtaler) 
 

 
Krav, forventninger og muligheder for medarbejdere i Fødevarestyrelsen 
Vi ønsker at vores medarbejdere, skal have det rette kompetencer på den rette tid. For at 
nå dette mål skal vi dels blive mere tydelige i vores krav og forventninger til 
medarbejderen og opgaveløsningen, men vi skal også tydeliggøre de 
udviklingsmuligheder, der er til rådighed for medarbejderne. 
 
På organisationsniveau, tydeliggør vi krav, forventninger og muligheder, bl.a. ved at:  
 

 Udvælger et antal generelle kompetencer, som alle skal have for at arbejde i 
Fødevarestyrelsen, og som understøtter Fødevareministeriets overordnede strategi, 
Fødevarestyrelsens forretningsstrategi og HR- strategien 

 hvert forretningsområde udvælger et antal specifikke kernekompetencer, som 
medarbejderne skal have for at kunne bidrage til områdets strategiske 
indsatsområder 

 skabe rammerne for at tale om karriereveje og karriereudvikling 

 dedikere midler til karriereudvikling 
 
På enhedsniveau, tydeliggør vi krav, forventninger og muligheder til medarbejderne, bl.a. 
ved at: 
 

 have et overblik over opgaverne, der skal løses, og viden om, hvilke kompetencer 
der kræves for at løse opgaven.  

 have en løbende forpligtende dialog mellem leder og medarbejder 

 have en styrket og nærværende ledelse 

 inkludere forretningsområdets særlige strategiske indsatsområde i MUS/TUS 

 være kreative i forhold til, hvem der løser hvilke opgaver, hvordan opgaverne løses 
og hvor opgaverne løse.  

 
På individniveau, tydeliggør vi krav, forventninger og muligheder til medarbejderne, bl.a.  
ved at: 

 give løbende feedback på opgaveløsningen 

 ved at motivere og forpligte medarbejderne i forhold til egen læring og udvikling 

 Synliggøre relevante udviklingstilbud- og muligheder 
 
 
Effekt  
Læring skal omsættes til praksis. Det betyder, at vi skal styrkes i at vælge præcis de 
lærings- og udviklingsaktiviteter, der giver os det resultat, vi har brug for til at løse en 
konkret opgave, og dermed at understøtte de strategiske indsatsområder. Det er først, når 
læringen omsættes til praksis, at vi får det fulde udbytte at vores investering.  



 
Dette kan illustreres ved følgende model (en groft forenklet forandringsteori for 
kompetenceudvikling i Fødevarestyrelsen - Hvad er sammenhængen mellem indsats og 
effekt?): 
 
        Aktiviteter                 Umiddelbar effekt Langsigtet effekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fødevarestyrelsen kan igangsætte og styre den strategiske udvikling igennem den 
træning lederne får, hvilke værktøjer og rammer der skabes, hvilke kurser og øvrige 
læringsaktiviteter der tilbydes m.m. Resultatet af disse indsatser, afspejles i området 
omkring ’læring og udvikling’ i lederudviklingen og i området ’uddannelse og udvikling’ i 
MTU’en.  
 
Koblingen imellem aktiviteter og resultat er således tydelig. I det strategiske arbejde med 
kompetenceudvikling er det vanskeligt at lave en entydig tydelig kobling mellem aktivitet 
og resultat, fordi det ikke er muligt at isolere HR-aktivitetens andel i den positive udvikling i 
KPI’en eller kundetilfredshedsundersøgelsen. Det betyder blot ikke, at aktiviteten ikke skal 
ses i denne sammenhæng. Vi skal tro på, at kompetenceudviklingen bidrager til 
opgaveløsningen på kort og langt sigt.  
 
 
Det arbejder vi på gennem bl.a. at: 
 

 være tydelige på formål og mål når vi igangsætter udviklings- og læringsaktiviteter. 

 være eksplicitte omkring hvad vi ønsker at forbedre (succeskriterier) – og hvordan 
vi kan se at den ønskede forbedring er indtruffet (hvor stor effekt forventer vi at se) 

 lave en forventningsafstemning hos medarbejderne om, hvad læring og udvikling 
er. 

 introducere forskellige evalueringsmetoder, og evaluere udviklings- og 
læringsaktiviteter på et passende niveau 

 følge op på om læring anvendes i praksis 
 
Kompetencestrategien og initiativerne vil blive udbygget og konkretiseret i en tilhørende 
kompetencehandlingsplan, der vil blive udarbejdet af HR i samarbejde med en 
arbejdsgruppe, nedsat under HSU. 
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