Strategi for
kompetenceudvikling

Indledning

Strategien for kompetenceudvikling er tæt knyttet til SDFE’s strategi for 2021 og
frem. Strategien for kompetenceudvikling er tiltrådt af Samarbejdsog Arbejdsmiljøudvalget den 9. december 2020.
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1. Formål og målgruppe

Formålet med kompetenceudvikling i SDFE er at sikre, at:
•

styrelsen har de rette kompetencer til at løse nuværende og fremtidige
opgaver, både opgaver som udspringer af SDFE’s strategi og alle de andre
opgaver, som SDFE løser og skal løse på længere sigt

•

medarbejdere og chefer har gode udviklingsmuligheder

•

SDFE er en attraktiv arbejdsplads med fokus på læring og udvikling, som
kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Strategien for kompetenceudvikling skal sikre, at kompetenceudvikling i SDFE
er både strategisk og systematisk. Strategisk ved at kompetenceudviklingen er
knyttet til SDFE’s strategiske mål og opgaver. Systematisk ved at
kompetenceudvikling indgår i SDFE’s årshjul1. Der udarbejdes en årlig
handleplan på styrelsesniveau.
Strategien for kompetenceudvikling omhandler alle ansatte i SDFE.
Grundlæggende vil SDFE sikre, at alle medarbejdere udvikler sig fagligt og
personligt, mens de arbejder i styrelsen.
Strategien for kompetenceudvikling forholder sig til kompetenceudviklingsbehov på tværs af SDFE og har til formål at gøre SDFE i stand til at levere på
styrelsens væsentligste strategiske opgaver. Den strategiske kompetenceudvikling suppleres af den løbende konkrete kompetenceudvikling i kontorerne
knyttet til den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere. Den løbende
kompetenceudvikling indgår i SDFE’s årshjul for kompetenceudvikling, men
behandles ikke i nærværende strategi.
1

Jfr. krav i Cirkulære om aftale om kompetenceudvikling

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/10128
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2. Strategiske indsatsområder

SDFE’s strategiske målsætninger kræver målrettet kompetenceudvikling, og der
er udvalgt en række indsatsområder for kompetenceudvikling i de kommende
år:
2.1 Datadisciplin & dataetik
Et strategisk fokus i strategien angår den måde, som styrelsen håndterer og
arbejder med data. SDFE skal have stor viden om, hvilke krav og standarder
data skal leve op til i fremtiden, således at datakvalitet kan deklareres, og data
gøres parat til at kunne blive kombineret med andre datasæt. SDFE skal som led
heri være orienteret mod såvel internationale standarder som fællesoffentlige
regelsæt.
Som datadistributør af en stigende mængde data, hvor der bl.a. indgår personoplysninger og fortrolige data, er der et stigende krav til datasikkerhed og
dataetik. SDFE skal have ekspertviden inden for driftsstabilitet, informationssikkerhed og GDPR i styrelsens dataløsninger.
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Der er behov for følgende kompetenceudvikling:
•

Afklaring af god datadisciplin og dataetik på forskellige kvalitetsniveauer for
data samt udvikling af rammeværk, som huset kan være compliant med

•

Et antal medarbejdere i central funktion skal være eksperter inden for fremtidens standarder for data og sikre awareness og nudging

•

Et antal medarbejdere i central funktion skal være eksperter inden for datasikkerhed og dataetik, herunder GDPR, og sikre awareness og nudging

•

Styrelsens øvrige medarbejdere skal i relevant omfang have kendskab til
standarder, datadisciplin og dataetik, herunder GDPR, og forstå at anvende
det

•

Kompetencer til driftsprocesser og driftsstabilitet (f.eks. ITIL)

2. Strategiske indsatsområder

2.2 Dataanalyse & dataforvaltning
Et strategisk fokus i strategien drejer sig om at udbrede SDFE’s virke inden for
datamodellering og datadistribution til nye faglige områder og i kombination
med nye typer af data. SDFE’s forretning skal geares til at udnytte og omsætte
forskellige typer af data til værditilbud, som SDFE skal producere til gavn for nye
samarbejdspartnere.

Der er behov for følgende kompetenceudvikling:

SDFE skal arbejde systematisk med ’arketyper’ for standard-værditilbud og skal
være i stand til at omsætte disse arketyper til løsninger på behov og
udfordringer hos styrelsens samarbejdspartnere.
Der er behov for kompetencer i både arkitekturkontorerne og i flere
fagkontorer. I forretnings- og dataarkitektur kontorerne er fokus på begreber,
forretningsservices, datamodellering, krav til dokumentation, brug af standarder
mv. I fagkontorerne er fokus på klargøring af data, udstilling og nyttiggørelse i fx
dashboards.

•

Opsætning og brug af dashboards

•

Viden om business analytics og datamodellering/programmering skal
udbredes i SDFE via awareness fra central funktion

•

Viden om begreber og forretningsservices, herunder facilitering af
afklaringer, skal udbredes i SDFE via awareness fra central funktion

•

Viden om datamodellering og brug af standarder skal udbredes i SDFE
via awareness fra central funktion
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2. Strategiske indsatsområder

2.3 IT-udvikling
SDFE’s IT-portefølje skal udvikles, så den lever op til nyeste krav, støtter
forretningen optimalt, er godt vedligeholdt og yder en sikker og stabil drift.
SDFE prioriterer at følge den nyeste teknologiske udvikling og vurderer løbende,
hvilke nye teknologier, som er relevante at bruge i SDFE. Som led i systemporteføljestyringen er der besluttet en række kerneteknologiområder for SDFE
med de foretrukne konkrete teknologier, fx GIS, databaser og
programmeringssprog.
SDFE er i gang med en transition, hvor en række opgaver inden for særligt
IT-drift og IT-vedligehold hjemtages. Det stiller krav til kompetencer inden for
IT-udvikling.
Der findes allerede IT-udvikler-kompetencer i SDFE, men der vil i de kommende
år være behov for rekruttering af flere medarbejdere med lignende
kompetencer samt fortsat udvikling af eksisterende medarbejdere. I den
forbindelse skal der konkret tages stilling til, hvornår styrelsen udvikler løsninger
selv, og hvornår styrelsen bruger standardsystemer eller open source
komponenter. Det skal ligeledes afklares, hvilke fælles metoder og værktøjer
SDFE skal anvende inden for it-udvikling. Kompetenceudviklingen skal målrettes
på grundlag af en afklaring af disse felter.
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Der er behov for kompetencer både centralt og i flere fagkontorer. I it-arkitekturog udviklingskontorer er fokus på screening af software-løsninger, optimering
af behov på tværs, dimensionering af hardware, anvendelsen af Statens It som
driftsleverandør og i nogle projekter software-programmering. I fagkontorerne
er fokus på, hvornår AI er egnet, klargøring af data til algoritmer, softwareprogrammering, udvikling af scripts og dialog med SDFE’s brugere.
Der er behov for følgende kompetenceudvikling:
•

Definere kompetenceprofiler inden for IT-udvikling (front- og back-end, GIS,
database, machine learning mv.)

•

Programmering inden for SDFE’s udvalgte programmeringssprog og
anvendelse af øvrige kerneteknologiområder (GIS-værktøjer, databaser og
ML) – kobling til Arkitekturforums teknologiområder

•

Styring af udvikling og vedligehold, herunder estimering, ressourceplanlægning, udviklingsværktøjer, test og idriftsættelse

•

Styring af drift, herunder brug af Statens IT som driftsleverandør

2. Strategiske indsatsområder

2.4 SDFE som den attraktive samarbejdspartner
I samarbejdet med andre myndigheder og nye brugergrupper skal SDFE hurtigt
kunne analysere brugernes behov og vurdere, hvordan SDFE’s data og tjenester
kan udvikles til relevante værditilbud. SDFE skal arbejde systematisk med
’arketyper’ for standard-værditilbud og skal være i stand til at omsætte disse
arketyper til løsninger på behov og udfordringer hos styrelsens
samarbejdspartnere.
Der er derfor behov for at udvikle en styrket metode til hurtig modning og
afprøvning af idéer i SDFE. Et hurtigt og smidigt udviklingsforløb på tværs af
styrelsen kræver, at der hurtigt placeres et ansvar for opgaven og
sammensættes et hold med de relevante kompetencer. Kompetencer inden for
den agile udviklingsmetode kan bidrage til dette.
SDFE’s strategi sætter fokus på brugerinddragelse med henblik på at sikre
den praktiske anvendelighed af SDFE’s tjenester. SDFE skal have praktiske
redskaber til at facilitere en udviklingsproces, hvor brugere får mulighed for at
bidrage til løsningerne i samarbejde med relevante medarbejdere i SDFE, fx via
brugerrejser, fokusgrupper, sprints, prototypeudvikling mv. SDFE Labs
understøtter inddragelsen af brugere, da Labs stiller en platform til rådighed,

hvor nye teknologier kan afprøves i samarbejde med brugere. De brugerinvolverende metoder skal udbredes som en mere generel arbejdsform i SDFE’s
udviklingsopgaver, så SDFE udvikler løsninger, der matcher brugernes behov.
Der er behov for følgende kompetenceudvikling:
•

Definere kompetenceprofiler i en agil kontekst – kompetencen til at binde
brugerbehov og løsninger sammen (fx UX’er) og kompetence til at facilitere
agile forløb (fx proceskonsulent)

•

Projektledelse og –styring, herunder i agile processer

•

Færdigheder og værktøjer inden for agil udviklingsmetode

•

Rollen som product owner og scrum master

•

Kompetencer til afvikling af brugerinddragelsesforløb, brugertest, fokusgrupper mv.
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2. Strategiske indsatsområder
2.5 Kommunikation
SDFE skaber værdi for og sammen med andre. Derfor er det centralt at kunne
kommunikere letforståeligt, målrettet og via de strategisk relevante kanaler om,
hvorfor og hvordan SDFE’s værditilbud kan bringes i spil inden for en række
samfundsområder.
SDFE’s eksterne kommunikation skal løbende udvikles gennem et systematisk
arbejde med at øge og målrette kommunikationen, således at SDFE bliver mere
synlig på relevante dagsordener. Det gælder bl.a. strategiske prioriteringer
såsom trelagsmodellen og SDFE som grunddatamyndighed.
Der er i 2020 iværksat kompetenceudvikling af et korps af kommunikationsambassadører, der har til opgave at styrke formidlingen inden for udvalgte
faglige områder med fokus på bl.a. øget synlighed på sociale medier.
Kompetencerne skal udvikles yderligere de kommende år.

Der er behov for kompetenceudvikling inden for:
•

Udvikling og formidling af SDFE’s kernefortælling, herunder om SDFE’s
rolle som fællesoffentlig datadistributør

•

Kommunikation om centrale dagsordener sammen med relevante
samarbejdsparter og aktører, der understøtter SDFE’s kernefortælling

•

Kommunikationsambassadørerne skal fortsat udvikle deres kompetencer til
at kommunikere på vegne af SDFE på udvalgte dagsordener

•

Udvikling af værktøjer og styrkede kompetencer inden for visuel
kommunikation og formidling

I kølvandet på den aktuelle hjemsendelse under Covid-19 pandemien vil der
formentlig komme et øget fokus på distancearbejde, der betyder, at man også
fremover kommer til at have en del samarbejde online - eller en kombination af
fysisk tilstedeværelse og deltagelse online. De nye online samarbejdsformer
kræver udvikling af kompetencer. Det gælder især chefer og medarbejdere, som
ofte leder og faciliterer møder.
Der er behov for følgende kompetenceudvikling:
•
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Udvikling af kompetencer til at agere og samarbejde online

2. Strategiske indsatsområder

2.6 Ledelsesudvikling
Styrelsens chefer skal være rustet til at oversætte og implementere styrelsens
strategiske retning og til at støtte medarbejderne i de forandringer, som
strategien og øvrige ændrede rammevilkår indebærer.
For cheferne og funktionslederne er der behov for kompetenceudvikling inden
for agile og smidige arbejdsmetoder samt i mulighederne i nye teknologier og
per-spektiver for forretningsudviklingen i SDFE. Cheferne og funktionslederne
skal have tilstrækkelig faglig viden til at sætte retningen i egne funktioner, til at
se sammenhænge og muligheder på tværs og til at kommunikere og brande
SDFE som virksomhed over for eksisterende og potentielle nye
samarbejdsparter.

Chefgruppen skal særligt styrke kompetencerne inden for:
•

Strategisk ledelse: Oversætte og sætte tydelig retning og rammer i
forhold til styrelsesstrategien. Sikre sammenhæng og opfølgning på tværs
af værdikæden i SDFE på grundlag af et solidt fællesskab og tværgående
forståelse i chefgruppen og blandt funktionslederne.

•

Personaleledelse, herunder ledelse af nye profiler og nye generationer af
medarbejdere. Som personaleleder er et særligt fokus i implementeringen
af SDFEs nye strategi, at cheferne og funktionslederne giver opbakning og
plads til at prøve nyt og skaber trygge rammer til at tale om fejl og
forbedringspunkter – og dermed skaber psykologisk tryghed.

•

Faglig ledelse. Behov for kompetenceudvikling inden for agil arbejdsmetode, mulighederne i nye teknologier og perspektiver for forretningsudvikling samt inden for datadisciplin og dataetik.
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3. Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere

SDFE har en stab af medarbejdere, som er dygtige og dedikerede. En stor del
af medarbejderne er desuden kendetegnet ved at være højt specialiserede og
blandt de dygtigste på deres fagområde.
SDFE har også fremover brug for dygtige og højt specialiserede medarbejdere
særligt på IT- og dataområdet, som kan realisere styrelsens strategi og løfte
komplicerede opgaver med blik for forretningens og anvendernes behov. Der
skal gøres en ekstraordinær indsats for at tiltrække og fastholde de relevante
kompetencer.
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3. Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere

Baseret på aktuelle erfaringer i staten kan der med fordel lægges særligt vægt
på bl.a. følgende konkurrenceparametre for at tiltrække de relevante
kompetencer:
•

Employer branding: Mening i arbejdet er et konkurrenceparameter i staten,
og SDFE skal derfor blive bedre til at kommunikere klart om styrelsens
samfundsbidrag. Det gælder øget synlighed på LinkedIn, samarbejde med
relevante uddannelsesinstitutioner, karrieremesser mv. Hjemmeside og
stillingsopslag skal dertil styrkes som et redskab i kommunikationen med
mulige kandidater om job i SDFE.

For at tiltrække – og siden hen fastholde medarbejdere – er det samtidig
afgørende at have en løbende og systematisk dialog om udviklingsønsker og
karriereforventninger med den enkelte medarbejder. Dette kan med fordel
indledes allerede ved jobsamtalen.
Konkrete udviklings- og karrierespor skal medvirke til, at SDFE er en attraktiv og
konkurrencedygtig arbejdsplads, hvor dygtige medarbejdere mærker, at deres
arbejdsplads giver dem udviklings- og karrieremuligheder, som svarer til deres
behov og forventninger.
2

•

Faglighed: Høj grad af specialisering, faglige fællesskaber samt faglige
udviklingsmuligheder på samfundsnyttige områder kan virke tiltrækkende
på de rigtige kandidater og bør sættes i spil i rekrutteringssammenhæng2.

Aktuelle generelle undersøgelser viser, at disse elementer har betydning for at tiltrække og

fastholde medarbejdere. Det bekræftes af konkrete informationer fra fratrædelsessamtaler med
medarbejdere, der har valgt at forlade SDFE.
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3. Tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere

Den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS og LUS) og de løbende
opfølgningssamtaler og 1:1-samtaler er omdrejningspunktet i den enkelte
medarbejders og chefs udvikling. MUS- og LUS-konceptet skal fremover have
øget fokus på dialogen om, hvilke opgaver medarbejderen motiveres af, og
hvilke karriere- og udviklingsønsker den enkelte medarbejder og chef har.
Konceptet skal udvikles på grundlag af nyeste viden om, hvordan MUS/LUS
giver det største udbytte og bliver en aktiv del af fastholdelsen.
Der er behov for at iværksætte aktiviteter inden for:
• MUS- og LUS-koncept
• Introduktion og modtagelse af nye medarbejdere
• Karriere- og udviklingsspor til forskellige profiler
• Employer branding
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