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MISSION 

ˮ 
Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal  
målrettet understøtte instituttets arbejde med at nå de  
strategiske mål i perioden 2013-2016. 

VISION 

ˮ 
Institut for Menneskerettigheders systematiske videns- og 
kompetenceudvikling betyder, at instituttet på en og samme tid 
er et menneskeretligt videncenter i verdensklasse og en attraktiv 
arbejdsplads.  
 
  

Institut for Menneskerettigheder vil være et stærkt videncenter med det højeste 
faglige niveau på området – også set i et globalt perspektiv. Allerede i dag 
besidder instituttet nogle enestående kompetencer. Disse skal fastholdes og 
videreudvikles, og der hvor vi er knap så stærke, skal vore kompetencer styrkes. 
 
Vi arbejder systematisk med videns- og kompetenceudvikling og lægger vægt på 
at have en stærk læringskultur. Dette ser vi som et fælles ansvar for ledere og 
medarbejdere. Kompetencestrategien skal være med til at sikre, at vi løfter 
opgaverne optimalt, og den skal bidrage til instituttets vision om at være en helt 
igennem smidig og veldrevet organisation, der sætter standarder og skaber 
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forandring.  Samtidig afspejler den strategiens målsætning om, at vi vil øge fokus 
på kompetence- og karriereudvikling.  
 
Vores opgaver er karakteriseret ved en høj grad af kompleksitet, og omverdenen 
stiller høje og fortsat skærpede krav –  fagligt såvel som administrativt. Disse krav 
skal vi have kompetencerne til at løfte. Det betyder bl.a., at alle medarbejdere 
skal forstå og være i stand til at bruge instituttets systemer på en måde, der får 
hverdagen til at glide og i sidste ende understøtter arbejdsglæde og effektivitet. 
Væsentlige nøgleområder for instituttets strategi 2013-2016. 
 
Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere løbende får mulighed for at udvikle 
deres kompetencer for at styrke instituttets opgavevaretagelse og for at skabe 
en god arbejdsplads. Samtidig lægger vi vægt på, at alle har kompetencer, der 
sikrer, at vi er attraktive medarbejdere. Både i vores tid på instituttet, og hvis vi 
ønsker at søge nye udfordringer. 
 
Kompetencestrategien skal også være med til at gøre Institut for 
Menneskerettigheder til en attraktiv arbejdsplads, der løbende har fokus på 
målrettet faglig udvikling. En arbejdsplads med en systematisk 
kompetenceudvikling. Således er et af de konkrete overordnede mål i 
forlængelse af instituttets strategi, at mindst 75 pct. af medarbejderne ved APV 
2015 finder, at de har de nødvendige kompetencer for deres stillingsvaretagelse, 
og at de har en løbende dialog med deres leder om deres kompetenceudvikling. 
Dette mål skal kompetencestrategien understøtte. 
 
Uddannelse og anden udviklingsaktivitet gennemføres normalt i arbejdstiden. 
Omkostninger, der følger af deltagelse heri, afholdes af instituttet. 
 
En forudsætning for, at kompetenceudviklingen giver effekt, er ordentlig 
forberedelse, bl.a. i forbindelse med velforberedte MUS, og et efterfølgende 
fokus på faktisk anvendelse af de nye kompetencer.  
 
Vi har valgt i første omgang alene at lade kompetencestrategien dække perioden 
2013-2014, idet vi herefter vil evaluere og foretage eventuelle justeringer. 
 
 
 
 
  



KOMPETENCEU DVIKL I NG M ED RETNING O G E FFEK T  

3 

Det er vigtigt, at kompetenceudviklingen på Institut for Menneskerettigheder har 
effekt og er målrettet de aktuelle strategiske behov. 
 
Kompetencestrategien er forankret i SAM og gennemførelsen er således et fælles 
ansvar for medarbejdere og ledere. Et led i processen med udarbejdelsen af 
strategien har været en fælles workshop, faciliteret af Kompetencesekretariatet, 
hvor en række kompetenceudviklingsinitiativer blev identificeret. Det er dette 
arbejde, der ligger til grund for de nedenfor udvalgte indsatser. 
 
SAM er tillige ansvarlig for at foretage en årlig evaluering af instituttets indsats 
for så vidt angår kompetenceudvikling, herunder brugen af MUS. 
 
Vi har øje for både intern og ekstern læring. Intern læring er den læring, der sker 
på instituttet bl.a. i form af nye opgaver, sidemandsoplæring, teamsamarbejde 
og interne kurser. Ekstern læring er f.eks. uddannelse og kurser uden for huset.  
 
Vi er også opmærksomme på både formel/planlagt og uformel læring – og har 
fokus på, at megen væsentlig og nyttig læring har karakter af uformel intern 
læring i form af uformel videndeling. I konsekvens heraf har vi også i vores 
kompetencestrategi fokus på måden, vi lærer på, idet vi lægger vægt på andre og 
nye måder at lære på. 
 
Uanset hvilken baggrund en medarbejder har ved sin ansættelse på Institut for 
Menneskerettigheder, vil der være områder af instituttets virke, som den 
pågældende medarbejder ikke er bekendt med. Kendskab til instituttets strategi 
og mål, helt grundlæggende kendskab til menneskerettighedsområdet, 
instituttets rolle som NHRI samt kendskab til basale administrative processer er 
nogle af de elementer, alle medarbejdere bør have et grundlæggende kendskab 
til. Institut for Menneskerettigheder introducerer derfor en grunduddannelse, 
som alle instituttets medarbejdere skal gennemgå. En grunduddannelse, der vil 
bestå af flere moduler og bygge på en kombination af e-læring og klassisk 
undervisning. 
 

FOKUSOMRÅDER 
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Den menneskeretlige faglighed er afgørende for, at instituttet kan sætte 
standarder og skabe forandring. Det er derfor vigtigt, at denne viden løbende 
vedligeholdes og udvikles. Faglighed på menneskerettighedsområdet er derfor et 
af fokusområderne for kompetenceudviklingen. 
 
Instituttets strategi lægger vægt på klar kommunikation. Derfor vil et af 
områderne for kompetencestrategien have dette tema.  
 
Instituttet vil være en helt igennem veldrevet organisation. Erfaringen viser 
imidlertid, at instituttet har haft udfordringer, når det gælder de nødvendige 
kompetencer for projektledelse. Derfor er det et af de områder, der sættes 
fokus på.   
 
God ledelse er et fokusområde i instituttets 2013-2016-strategi. Dette betyder, 
at vi i strategiperioden sætter ind med lederudvikling.  
 
Det betyder, at følgende indsatser prioriteres i perioden 2013-2014: 
 
 

1. Læring på andre og nye måder 
 

2. Institut for Menneskerettigheders grunduddannelse 
 
3. Den menneskeretlige faglighed  

 
4. Kommunikation 
 
5. Projektledelse 
 
6. Lederudvikling 
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1. LÆRING PÅ ANDRE OG NYE MÅDER 
 
Læring kan finde sted på mange måder. Kurser kan være en udmærket måde at 
lære på, men erfaringen viser, at megen læring også finder sted via f.eks. 
sidemandsoplæring, nye opgaver, føl-ordninger, udstationering mv.   
 
På Institut for Menneskerettigheder har vi øje for denne mangfoldighed af 
læringsformer. Vi vil her have et stærkt fokus på innovation og vil  
tænke kreativt, når vi udvikler læringsmiljøer, og når vi skal nå frem til, hvordan 
en ønsket kompetence kan udvikles. Både leder og medarbejder er ansvarlig 
herfor.  
 
Vi vil ved tilrettelæggelsen af nye læringsformer tage højde for mangfoldigheden 
i organisationen. Der gør vi ved at have for øje, at medarbejderne har forskellige 
læringsstile. 
 
 
 

INDSATSER 
 
Vi er åbne over for andre og nye måder at lære på og stiller vores egen 
viden til rådighed for vores kolleger. 
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2. INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDERS GRUNDUDDANNELSE 
 

At være medarbejder ved Institut for Menneskerettigheder - Danmarks 
Nationale Menneskerettighedsinstitution - kræver en grundviden på en række 
faglige og administrative områder, hvis instituttet skal leve op til vores 
strategiske mål. En fælles grundviden skaber endvidere et bedre grundlag for 
samarbejde på tværs af instituttet og for en både kreativ og effektiv 
opgaveløsning. 
 
Grunduddannelsen vil bestå af flere moduler og vil under hensyntagen til de 
mange rejsende medarbejdere kunne gennemføres fleksibelt. Den vil være 
baseret på en kombination af e-læring og klassisk undervisning og kunne f.eks. 
indeholde introduktion til instituttets strategiske mål, NHRI-begrebet, UPR-
processen, NEB-begreberne, HRBA samt de administrative systemer.   
 
  
 
 
 

INDSATSER 
 
Vi vil udvikle en grunduddannelse, som alle instituttets medarbejdere 
skal gennemgå.  
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3. DEN MENNESKERETLIGE FAGLIGHED 

 
Et af Institut for Menneskerettigheders indsatsområder i 2013-2016 på det 
nationale område er udviklingen af væsentlig viden, og på det internationale 
område er metode og viden fremhævet som et fokusområde. Generelt er Institut 
for Menneskerettigheders styrke den solide menneskeretlige faglighed. Denne 
faglighed skal løbende vedligeholdes og videreudvikles.  
 
Vi har mange faglige fyrtårne, og deres viden skal spredes videre til øvrige 
medarbejdere. Instituttet skal udvikle et stærkt læringsmiljø, hvor interne og 
eksterne menneskerettighedseksperter stiller deres viden til rådighed. Dette sker 
i dag i forbindelse med onsdagsmøder, forskningsafdelingens foredragsrække, 
juristmøder etc. Men også fælles arbejde omkring f.eks. artikler eller ’Policy 
Briefs’ styrker den menneskeretlige faglighed. 
 
E-læring vil også kunne tages i brug i denne sammenhæng.   
 
 
 

INDSATSER 
 
Vi har løbende fokus på at styrke vores menneskeretlige faglighed. 
 
Vores faglige fyrtårne stiller deres viden til rådighed. 
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4. KOMMUNIKATION  
 
Institut for Menneskerettighed lægger i sin strategi 2013-2016 vægt på klar 
kommunikation i form af klare udmeldinger om rammer og mål og i form af 
dialog og faglig vidensdeling. Samtidig vil instituttet skærpe evnen til at 
kommunikere med de væsentligste interessenter og vil tænke kommunikation 
ind fra starten af alle projekter. Dette kræver kommunikative kompetencer. Både 
hos ledere og medarbejdere. 
 
En stærk forståelse for kommunikation med de væsentligste interessenter er af 
afgørende betydning for en velfungerende NHRI.  
 
 
 
 
 

INDSATSER 
 
Vi vil i vores kompetenceudvikling af instituttets medarbejdere lægge 
særlig vægt på de kommunikative kompetencer. 
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5. PROJEKTLEDELSE 

 
En stor del af Institut for Menneskerettigheders aktiviteter er projektaktiviteter. 
Stærke projektlederkompetencer er en forudsætning for at sætte standarder og 
skabe forandring samt for at være en helt igennem veldrevet organisation. Det 
skal derfor sikres, at alle projektledere får de nødvendige redskaber til at 
varetage projektlederrollen. 
 
Dette forudsætter desuden, at der på instituttet er et fælles sprog omkring 
projekternes enkelte elementer, en fælles opfattelse i organisationen af, hvad 
god projektledelse er og klarhed om, hvad projektlederrollen indebærer.  
 
 
 
 

INDSATSER 
 
Vi vil sikre, at der på Institut for Menneskerettigheder er en fælles 
forståelse af, hvad god projektledelse er. 
 
Vi vil sikre, at medarbejdere, der arbejder som projektledere, har de 
faglige forudsætninger herfor. 
 
Vi vil indføre en mentorordning, hvor mere rutinerede projektledere 
fungerer som mentorer for mindre erfarne projektledere. 
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6. LEDERUDVIKLING 
 
Institut for Menneskerettigheders strategi for 2013-2016 fremhæver god ledelse 
som et af de organisatoriske fokusområder. God ledelse er samtidig en 
forudsætning for realiseringen af en række af strategiens faglige og 
organisatoriske mål, herunder bl.a. en effektiv organisation og glæde i 
hverdagen.   
 
En forudsætning er, at lederne har de nødvendige ledelsesmæssige 
kompetencer. Det er samtidig væsentligt, at der løbende følges op på ledernes 
indsats i form af jævnlige lederevalueringer.  
 
 
 
 

INDSATSER 
 
Vi vil udvikle vores ledere i form af længere lederudviklingsforløb samt 
målrettede færdighedskurser, bl.a. i gennemførelse af MUS. 
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OPFØLGNING OG ANSVAR 
 
Arbejdet med kompetenceudvikling er tilrettelagt som en løbende proces, der 
spiller tæt sammen med MUS og minimus.  
 
Ansvaret for iværksættelsen af aktiviteter til realisering af kompetencestrategien 
er indtil videre forankret i direktionssekretariatet.  På længere sigt vil ansvaret 
blive overført til HR-funktionen i ledelsessekretariatet. Ansvarlig i direktionen er 
LOHO. 
 
MÅL 
 
Inden for den korte tidsramme er målet, at alle afdelinger på et afdelingsmøde i 
foråret 2014 tilkendegiver, at kompetencestrategien har forbedret rammerne for 
den løbende kompetenceudvikling. 
 
 
Det følger af de overordnede mål knyttet til instituttets strategi 2013-2016, at  
mindst 75 pct. af medarbejderne ved APV 2015 finder, at de har de nødvendige 
kompetencer for deres stilling, og at de har en løbende dialog med deres leder 
om kompetenceudvikling. 
 
Pr. 1. februar 2015 svarer 75 pct. af instituttets medarbejdere ved en 
spørgeskemaundersøgelse, at de føler sig godt eller meget godt klædt på til den 
kommunikationsopgave, der knytter sig til deres job. 
 
 
EVALUERING 
 
I løbet af 2014 evaluerer SAM de foreløbige erfaringer med 
kompetencestrategien, herunder brugen af MUS, og beslutter eventuelle 
justeringer på de to områder. 

REALISERING 

 

  

MÅL OG OPFØLGNING 


