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MHomakee O thfficee  Diffudvikleedree nceet sam. let rammeværk og en 

værktøjskasse til brug for en systematisk kortlægning og paconsulting.com 
analyse af kompetencerne i centrene både ift. nuværende 

UK HOME OFFICE: Afklaring af kompetencebehov efter 

omfattende automatisering af arbejdsgange resulterede i nye 

krav til medarbejderne i det engelske indenrigsministerium (1/2) 

UK’s Home Office oplevede væsentlige forandringer i opgavevaretagelsen som resultat af en løbende digitalisering og automatisering af 

myndighedens arbejdsopgaver. I takt med at arbedsgange blev automatiseret, forsvandt hele eller dele af opgaverne, og nye opgaver 

opstod. Dette stillede nye krav til medarbejderne, og Home Office gennemførte derfor en kompetenceanalyse for at identificere, hvilke 

kompetencer der var brug for i organisationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAKTABOKS 

» Organisation: Home Office, UK 

(indenrigsministerium) 

» Målgruppe: Medarbejdere og ledere 

» Kompetenceområder: Tværgående - 

kompetencekortlægning 

» Kontaktperson: Vikki Lacey, UK Home Office, 

vikki.lacey@homeoffice.gsi.gov.uk eller Rachel 

Bend, Rachel.Bend@PACONSULTING.COM 

BAGGRUND OG FORMÅL 

Med automatiseringen af en række opgaver og jobfunktioner 

inden for Home Offices overvågnings- og rapporterings-

centre var en af hovedudfordringerne, at en række stillinger 

skulle ændres for at opfylde kravene til den nye 

opgaveløsning, som fulgte pga. digitalisering og 

automatisering. Myndigheden havde dog ikke et samlet 

overblik over de nødvendige kompetencer (tekniske, 

adfærds- og ledelsesmæssige) til levering af de nuværende 

og fremtidige ydelser og opgaver. 

INDSATSEN KORT FORTALT 

opgaver og roller samt fremtidige kompetencekrav som følge 

af automatiseringen. 

Værktøjskassen er udviklet med hjælp fra eksterne 

konsulenter i tæt samarbejde med interne medarbejdere for 

at sikre en robust, statistisk valid tilgang, som samtidig var 

praktisk og forretningsnær. Et vigtigt led heri var, at udvikling 

af kompetenceprofiler løbende blev testet med 

repræsentanter fra forretningen.   

En del af værktøjet består af et selvevalueringsredskab med 

tilhørende dialogværktøjer og skabeloner, som lederne og 

medarbejdere kan anvende dels ift. at kortlægge og forstå 

kompetenceniveauet i teams såvel som for den enkelte 

medarbejder. Som følge af automatiseringen udgør en 

væsentlig del af de nye kompetencebehov forskellige former 

for digitale kompetencer. 

RESULTATER 

Home Offices værktøj til kompetencekortlægning og -analyse 

har muliggjort en ensaret tilgang og transparent afklaring af 

kompetencebehov på tværs af organisationen, hvilket har 

muliggjort identifikation af, hvilke kompetencer der mangler 

og enten skal anskaffes gennem rekruttering eller udvikles 

vha. efteruddannelse af de nuværende medarbejdere. De 

udviklede kompetenceprofiler indgår i ledelsens overordnede 

ressourceplanlægning og kobles konkret til medarbejdernes 

karriereudvikling og har medvirket til generelt øget 

performance.  

TRE LÆRINGSPUNKTER 

 
1. Det er vigtigt med en klar 

kommunikationsplan tidligt i 

forløbet for at undgå unødige 

bekymringer hos de 

medarbejdere, der skal indgå i 

det kompetenceafklarende 

arbejde 

 

2. Det er en fordel, hvis nye 

kompetenceværktøjer under-

støtter og anvendes i forbindelse 

med allerede eksisterende 

processer i organisationen fx 

faste medarbejderudviklings-

samtaler, -planer og lign. 

 

3. Automatisering af arbejds-

opgaver, som påvirker mange 

medarbejdere, medfører ofte 

behov for at gennemføre fælles 

kompetenceudviklingsforløb, 

hvilket samtidig kan bruges som 

anledning til at påvirke kultur og 

adfærd i en organisation. 
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FREMGANGSMÅDE  

Home Office nedsatte en projektgruppe, der sammen med eksterne konsulenter 

gennemførte kompencearbejdet over en periode på fire uger. Der blev gennemført 

en række kompetenceworkshops og interviews for at afdække kompetencekravene 

til de eksisterende opgaver og roller for samtlige medarbejdere og ledere i 

centrene, samt hvordan de ville blive påvirket af automatiseringen. Efterfølgende 

blev samtlige opgaver og roller beskrevet og valideret under inddragelse af 

relevante ledere og medarbejdere fra centrene. 

Rammeværket og værktøjskassen til kompetenceafklaring blev udviklet for at 1) få 

en bedre forståelse af de nødvendige kompetencer i rollerne i den nuværende 

organisation og 2) identificere de kritiske kompetencer for hver rolle. Derudover 

havde rapporteringscenteret behov for at kunne forstå og definere de fremtidige 

kompetencekrav, som ville være nødvendige for at levere nye ydelser som følge af 

transformationsrejsen og i den fremtidige organisation.  

Denne information var væsentlig ift. at understøtte en række HR-ledelsesprocesser 

for at sikre, at organisationen var i stand til at identificere, udvælge og opbygge de 

nødvendige kompetencer til effektiv levering af ydelser og opgavevaretagelse med 

de nye arbejdsgange som led i at opnå den fulde gevinst ved den gennemførte 

automatisering. 

Projektet medførte følgende fordele: 

• Forbedret forståelse af nødvendige kompetencer og kompetencegab på 

rolleniveau på tværs af rapporteringscentre 

• Forbedret karriereudviklingsplanlægning inklusive træningsaktiviteter målrettet 

de enkelte medarbejdere men med udbytte for den samlede organisation 

• Konkrete værktøjer til at understøtte kortlægning og analyse af 

kompetencebehov (vurderingsskema over forskellige roller, 

kompetencedimensioner, ønsket niveau, træningsaktiviteter etc.) 

UK HOME OFFICE: Afklaring af kompetencebehov efter omfattende 

automatisering af arbejdsgange resulterede i nye krav til 

medarbejderne i det engelske indenrigsminiterium (2/2) 

ERFARINGER OG OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 

• For at opnå den fulde forståelse af kompetencebehov er det nødvendigt at 

involvere de medarbejdere og ledere, der berøres under hele forløbet 

• En væsentlig udfordring ved kompetenceafklaringsforløbet var at få skabt 

opbakning og ejerskab hos de berørte medarbejdergrupper i 

organisationen 

• Nogle medarbejdere var bange for, at de ville miste deres job. For at 

imødekomme dette udviklede Home Office derfor en klar 

kommunikationsstrategi for ledere, som tydeliggjorde, at 

kompetencekortlægningsøvelsen fokuserede på opgave- og rolleniveau og 

ikke på individniveau. 

 

Figur. Kompetenceværktøjskasse – fx Excel-lister over roller og krav til tilhørende 

kompetenceprofiler mv. 


