I overenskomstaftalerne
- OK18 - har
Moderniseringsstyrelsen
og CFU/Akademikerne
afsat 172,3 mio. kr.
til Den Statslige
Kompetencefond.

ANSØGNINGSFRIST
Der er ingen ansøgningsfrister.
Alle ansøgninger behandles løbende.
Sagsbehandlingstiden er normalt op til 14 dage
Der kan være særlige forhold, der betyder, at
sagsbehandlingstiden kan blive forlænget
Der kan tidligst søges 9 mdr. før dit kursus
starter og senest dagen før
Nærmere information om ansøgning,
sagsbehandling mv. kan fås på
www.DenStatsligeKompetencefond.dk

KONTAKT
AAU Kompetenceudvikling
Lokale A6 - 210
Niels Jernes Vej 12, 1.
9220 Aalborg Øst
Specialkonsulent Tine Bjørka
E-mail: tib@adm.aau.dk
Phone: +45 9940 9572
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Guide til at søge midler til din
personlige kompetenceudvikling

KOMPETENCEFONDEN

FONDSOMRÅDER
Den Statslige Kompetencefond er opdelt i fire fondsområder/puljer:

Det er formålet med kompetencefonden at:
Fremme og understøtte de statslige arbejdspladsers
kompetenceudviklingsindsats
Sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau til gavn for både
arbejdspladsernes opgaveløsning og medarbejdernes
udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet (employability)

Midler til individuel kompetenceudvikling
Statens medarbejdere kan søge midler til individuel
kompetencegivende kompetenceudvikling. Man skal være omfattet
af CFU- eller Akademikerforligene
Der skal være tale om et supplement til øvrig kompetenceudvikling
på arbejdspladsen
Der skal være medfinansiering fra arbejdspladsen (arbejdstid
og/eller økonomiske midler)

Akademikerne
Lærernes Centralorganisation (LC)
Centralorganisationen af 2010 (CO10)
Offentligt ansatte organisationer (OAO), som er opdelt i to: HK Stat og OAO Øvrige

Akademikerne
Akademikerpuljen prioriterer ansøgninger til kompetenceudvikling, når det ansøgte
støttebeløb pr. ansøgning ikke overstiger:
50.000 kr. til en master-/kandidatuddannelse eller modul heraf.
30.000 kr. til en diplom-/bacheloruddannelse eller modul heraf.
5.000 kr. pr. kursusdag for kurser uden ECTS-kreditering, maksimalt 25.000 kr. for
kurset i alt.
Fondsgruppen prioriterer at give støtte til kurser af mere end tre dages varighed. Der kan
også gives støtte til anden kompetenceudvikling, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder
betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt
ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der falder uden for ovenstående retningslinjer.

LC, CO10 og OAO

De øvrige fondsområder har besluttet forskellige positivlister. En positivliste er en oversigt
over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af
overenskomstparterne. Se positivlisterne på kompetencesekretariatets hjemmeside.
Fælles for de tre andre områders positivlister er bl.a.
Akademiuddannelse og/eller –modul
Diplomuddannelse og/eller –modul
Masteruddannelse og/eller –modul
Fagspecifikke kurser (LC og CO10)

Den enkelte medarbejder kan med lederens godkendelse søge støtte til:

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis
aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer
det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af
positivlisten. Som hovedregel kan der søges op til 25.000 kr. pr. person om året.

Uddannelses- og kursusgebyr (ekskl. moms)

HVORDAN KAN DU SØGE STØTTE?

Materialer

Alle ansatte kan søge, og det er dig selv, der indtaster oplysningerne og
sender ansøgningen på Kompetencesekretariatets hjemmeside.

Transport og ophold
Der findes en liste over allerede godkendte aktiviteter, men der kan også
søges til andet. Der kan søges støtte både til enkeltmoduler og til en hel
kompetenceudviklingsaktivitet, fx en diplomuddannelse.

Aftal med din leder, evt. i forbindelse med din årlige MUS, hvad du gerne vil
kompetenceudvikles indenfor. Find den aktivitet, du gerne vil deltage på. Du
skal også kende aktivitetens pris, varighed, start- og sluttidspunkt og priser
på evt. materialer og ophold. Find gerne links. Når du afsender ansøgningen, får din leder
besked og skal via ansøgningssystemet godkende ansøgningen.

