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BILAG 7 – KVALIFIKATIONSTILLÆG OG KOMPETENCEUDVIKLING 
(NYT LØNSYSTEM) 
 
 
Kvalifikationstillæg omfatter både kvalifikationstillæg, som aftales for grupper 
af medarbejdere og kvalifikationstillæg til enkeltpersoner og dækker således alle 
tillæg, som er baseret på de ansattes kvalifikationer og kompetenceudvikling i 
relation til de krav, der er knyttet til stillingerne. 
 
Kompetenceudvikling 
Kompetencer er ikke statiske, og der er derfor i hele ansættelsesforholdet behov 
for, at den ansattes kompetencer vedligeholdes og udbygges. 
 
Den løbende kompetenceudvikling består af traditionel faglig efter- og videreuddannelse 
og af kompetenceudvikling i bredere forstand gennem det daglige 
arbejde og baseret på et samspil mellem teori og praksis. Job- og kompetenceudvikling 
relaterer sig til både medarbejdernes nuværende og fremtidige arbejdsliv. 
 
For at styrke kompetenceudviklingsindsatsen for akademikere kan der søges 
om støtte til individuel, kompetencegivende kompetenceudvikling i Den Statslige 
Kompetencefond (www.kompetenceudvikling.dk). 
 
Kompetenceudviklingen kan tage sigte på udvikling og vedligeholdelse af såvel 
specifikke kompetencer som på mere almene kvalifikationer og personlig udvikling. 
Kompetenceudvikling bør ske ved brug af et varieret udbud af metoder, 
herunder interne/eksterne kursus- og uddannelsesaktiviteter og gennem 
læring i jobbet, f.eks. via sidemandsoplæring, supervision, jobbytte/-rotation 
og faglige netværk. 
 
Det kan lokalt fastlægges, hvorledes rokering og mobilitet for akademikere kan 
indgå som en del af den systematiske kompetenceudvikling, herunder mulighed 
for tjenestefrihed uden løn i tilknytning til ansættelsen uden for ansættelsesområdet. 
 
Som led i den årlige medarbejderudviklingssamtale udarbejdes en skriftlig udviklingsplan, 
der indeholder målsætninger for den enkelte ansattes kompetenceudvikling og anviser 
konkrete aktiviteter for at nå målene. 
 
Det anbefales, at der afholdes en medarbejderudviklingssamtale umiddelbart 
efter en medarbejders tilbagevenden til arbejdspladsen efter længere tids fravær, 
f.eks. i forbindelse med barsel. 

http://www.kompetenceudvikling.dk/
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Der kan som hjælp til at udmønte institutionernes kompetencestrategi udarbejdes 
udviklingsplaner for afdelinger, teams, medarbejdergrupper eller lignende. 
Det forudsættes, at det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsplanen gennemføres, 
således at ledelsen sikrer rammer og betingelser for kompetenceudvikling, 
og medarbejderen arbejder på at nå de beskrevne mål i udviklingsplanen. 
 
Uddannelse og anden udviklingsaktivitet gennemføres normalt i arbejdstiden. 
Omkostninger, der følger af deltagelse i uddannelse, afholdes af arbejdsgiveren. 
 
Samarbejdsudvalget (SU) skal med udgangspunkt i en vurdering af arbejdspladsens 
strategiske mål og behov for strategisk kompetenceudvikling: 
 

1.  Fastlægge principper og retningslinjer for den samlede 
kompetenceudviklingsindsats i institutionen herunder anvendelse af midler fra 
kompetencefonden. 

2. Drøfte principper for tilrettelæggelsen af en systematisk kompetenceudvikling og 
behovet for iværksættelse af efteruddannelsesaktiviteter for alle 
medarbejdergrupper. 

3. Fastlægge retningslinjer for afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler. 

SU (eller et herunder nedsat udvalg) evaluerer årligt arbejdspladsens indsats for 
kompetenceudvikling. 
 
Ud over drøftelsen af kompetenceudvikling i SU eller evt. i et særligt kompetence-/ 
efteruddannelsesudvalg under SU kan det eventuelt som for andre 
personalegrupper være relevant med særskilt drøftelse af kompetenceudvikling 
i forhold til akademikergruppen, f.eks. hvilke specifikke behov, denne 
gruppe har, og hvilke initiativer der er relevante. 
 
Ligeledes vil det være relevant at specificere kompetenceudviklingen i forhold 
til forskellige målgrupper, herunder f.eks. seniorerne og nyuddannede akademikere.  
 
For at fastholde seniorerne og udnytte deres potentiale bør der således rettes et særligt 
fokus på denne gruppes muligheder for kompetenceudvikling. 
 
For nyuddannede akademikere kan overgangen fra studie- til arbejdsliv være særligt 
udfordrende, og derfor er det vigtigt at have en systematik for introduktion af disse til 
arbejdspladsen, opgaver og ansvar. Det er vigtigt med en god begyndelse på et godt og 
langt arbejdsliv, der hjælper den enkelte til at løse samfundsvigtige opgaver effektivt og 
med høj kvalitet.   
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Der henvises i øvrigt til aftalen om kompetenceudvikling. 
 


