
 Kompetencefonden
 En OK-fond til individuel kompetenceudvikling i staten

 Information fra OK-parterne
 Til samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter og ledere i staten

Netop nu er midler til individuel 
kompetenceudvikling af  ansatte 
i staten blevet frigivet. Pengene 
er overenskomstmidler afsat af  
overenskomstparterne til Kom-
petencefonden. 

Midlerne kommer fra partssy-
stemet og er et supplement til 
arbejdspladsernes egne midler til 
kompetenceudvikling. Midlerne 
udmøntes i overensstemmelse 
med parternes aftale om Kompe-
tencefonden.

Det er derfor vigtigt, at du, som 
TR, leder eller medlem af  SU 
sætter dig ind i, hvordan Kompe-
tencefonden fungerer. 

Individuel kompetenceudvikling
Kompetencefondens formål er at 
støtte statens medarbejderes in-
dividuelle kompetenceudvikling. 
Fra 2015-2018 er der i alt afsat 99 
mio. kr. til Kompetencefonden.

Fordeles af  ministerierne
Kompetencefondens midler for-
deles til ministerområderne for-

holdsmæssigt efter ministeriernes 
lønsum. Departementerne forde-
ler fondsmidlerne til deres under-
liggende styrelser og institutioner 
på forskellig vis.

Kontakt derfor dit departement  
eller din HR-afdeling for at høre 
nærmere om den konkrete pro-
cedure.

Forudsætninger for fondsstøtte
Det er en forudsætning for tilde-
ling af  midler fra Kompetence-
fonden, at:

• Samarbejdsudvalget har fast-
lagt en strategi med principper 
og retningslinjer for den sam-
lede kompetenceudviklingsind-
sats i institutionen – herunder 
anvendelse af  midler fra Kom-
petencefonden. Her kan du fin-
de inspiration til arbejdet med  
en kompetencestrategi.

• Kompetenceudviklingsforlø-
bet indgår som en del af  en in-
dividuel udviklingsplan for den 
enkelte medarbejder.

Overenskomstparterne har be-
sluttet at styrke opfølgningen på, 
om midlerne i Kompetencefon-
den anvendes i overensstemmel-
se med formålet og med værdi 
for statens arbejdspladser og 
medarbejdere.

Der indføres i 2015 et nyt elek-
tronisk opfølgningssystem, som 
har til formål at skabe overblik 
over forbruget af  kompetence-
fondsmidlerne for såvel ministe-
riet samlet set som for underlig-
gende institutioner. Endvidere vil 
der blive gennemført kvalitative 
surveys. 

Find mere information
Du kan læse mere om Kompe-
tencefonden via følgende links:

• Kompetencesekretariatets
   folder om Kompetencefon-
   den.
• Cirkulære om aftale om
   Kompetencefonden.
• Kompetencesekretariatets 
   hjemmeside om Kompeten-
   cefonden.

 

KOMPETENCEUDVIKLING.DK

http://www.kompetenceudvikling.dk/kompetencestrategi
http://www.kompetenceudvikling.dk/sites/default/files/filer/Pjece%20om%20kompetencefonden_0.pdf
http://www.kompetenceudvikling.dk/sites/default/files/filer/Pjece%20om%20kompetencefonden_0.pdf
http://www.kompetenceudvikling.dk/sites/default/files/filer/Pjece%20om%20kompetencefonden_0.pdf
http://www.kompetenceudvikling.dk/sites/default/files/filer/Aftale%20om%20Kompetencefonden%20023-15.pdf
http://www.kompetenceudvikling.dk/sites/default/files/filer/Aftale%20om%20Kompetencefonden%20023-15.pdf
http://www.kompetenceudvikling.dk/kompetencefonden
http://www.kompetenceudvikling.dk/kompetencefonden
http://www.kompetenceudvikling.dk/kompetencefonden

