Medarbejderudviklingssamtalen
(MUS)

Medarbejderudviklingssamtalen (MUS)
I 2008 indgik KL og KTO en aftale om, at alle medarbejdere skal have en årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS), og i den forbindelse skal der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for medarbejderen.
En MUS er en samtale mellem leder og medarbejder. Samtalens fokus er medarbejderens kompetencer
og fremadrettede kompetenceudvikling til gavn for arbejdspladsen og for medarbejderen selv.
MUS er som udgangspunkt individuel, men det kan lokalt aftales, at samtalerne afholdes som gruppe
(GRUS). I så fald skal en GRUS fortsat opfylde kravet om, at den enkelte medarbejder får en individuel
kompetenceudviklingsplan.

MUS og strategisk kompetenceudvikling

MUS tager afsæt i en strategisk udvikling af medarbejderens kompetencer. Det betyder, at medarbejderens behov for at udvikle sine kompetencer skal drøftes i relation til, hvilke kompetencer der aktuelt og
fremadrettet kan realisere arbejdspladsens mål, direktionens strategibrev samt samarbejdet med leder,
kolleger, borgere og andre relevante parter.
3 relevante spørgsmål som gør kompetenceudviklingen strategisk:
•	
Hvilke kompetencer besidder medarbejderen allerede?
•	
I hvilken retning udvikles medarbejderens opgaver?
•	
Hvordan kan nye kompetencer tilføres, og hvad betyder det for medarbejderen?

MUS skal give medarbejderen en kompetenceudviklingsplan

MUS skal føre frem til en aftale om et eller flere udviklingspunkter, der tilsammen udgør en fremadrettet
kompetenceudviklingsplan for medarbejderen.
En vigtig del af kompetenceudviklingsplanen er at aftale, hvordan og hvornår der følges op på den ønskede kompetenceudvikling. Udviklingsmål skal beskrives på en måde, der gør det muligt efterfølgende
at tage stilling til, om medarbejderen har nået den ønskede udvikling. I en udviklingsplan bør der tages
stilling til:

•	
Hvad skal udvikles?
•	
Hvad er målet med udviklingen?
•	
Aktiviteter, der skal igangsættes for at opnå målet
•	
Tidsfrist for de enkelte aktiviteter
•	
Hvem der er ansvarlig for de enkelte aktiviteter
•	
Dato for hvornår der følges op på kompetenceudviklingsplanen
I HR-systemets kompetencemodul kan der oprettes en kompetenceudviklingsudviklingsplan, som opbevares i HR-systemet. Der kan også oprettes en kompetenceudviklingsplan uden om HR-systemet ved at
hente en kopi her. Oprettes kompetenceudviklingsplanen uden om HR-systemet, kan den ikke efterfølgende journaliseres i HR-systemet. Den skal i stedet lægges på medarbejderens personalesag.
Der kan være situationer, hvor leder og medarbejder er enige om, at medarbejderen ikke har brug for at
udvikle sine kompetencer i forhold til den nutidige og fremadrettede opgaveportefølje. I så fald skal dette
skrives ind i kompetenceudviklingsplanen sammen med argumenterne for, hvorfor der ikke opstilles udviklingsmål for medarbejderens kompetencer.
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Skal der skrives referat af MUS?
Der er ikke noget formelt krav om, at der skal udarbejdes et referat af MUS. Vælges der alligevel at skrive referat af MUS, skal det forud for samtalen aftales, hvem der skriver referatet, og det skal efterfølgende lægges i en lukket ledersag i Acadre.

Kompetencesystem som understøtter MUS

HR-systemets kompetencemodul kan understøtte MUS-samtalen og det strategiske perspektiv i medarbejderens fremadrettede kompetenceudvikling. I kompetencesystemet kan der forinden MUS-samtalen
tegnes en kompetenceprofil på medarbejderen. En kompetenceprofil består af:
1) stillingsprofil (kompetencekrav for den pågældende stilling)
2) medarbejders vurdering af egne kompetencer
3) leders vurdering af medarbejders kompetencer.
Kompetenceprofilen er et grafisk billede på medarbejderens kompetenceressourcer og udviklingspotentialer (i HR-systemet kaldet en GAP-analyse). Medarbejderens kompetenceprofil kan bidrage til, at leder
og medarbejder får en konstruktiv dialog om kompetencekrav, kompetenceressourcer og fremadrettede
udviklingsområder for medarbejderen.
Kompetencesystemet anvendes bl.a. af SUOC, HR-Centret samt til ledelsesudvikling. For yderligere information samt adgang til systemet kontakt HR-konsulenter Ane Saabye (anesa@htk.dk) eller Arne Fjellerad
(arnefj@htk.dk).
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