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PARTERNES SAMARBEJDE OM KOMPETENCEUDVIKLING I STATEN 
 
Kompetenceudvikling er vigtigt for at understøtte de statslige arbejdspladsers kvalitet og 
effektivitet i opgavevaretagelsen. Tillige er det afgørende for et fleksibelt og attraktivt 
arbejdsmarked, som fremmer både den enkeltes handlemuligheder, karriereudvikling og 
markedsværdi.  
 
Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 indgik parterne aftalen om Den Statslige 
Kompetencefond, og i perioden er den nye fond blevet etableret til stor gavn for såvel 
arbejdspladser som medarbejdere.  
 
Parterne er enige om at fortsætte det fælles samarbejde om og indsats for 
kompetenceudvikling.  
 
AFTALEN OM DEN STATSLIGE KOMPETENCEFOND 
Parterne har i perioden haft et godt samarbejde om etablering af Den Statslige 
Kompetencefond, herunder de fire selvstændige fondsområder/-puljer.  
 
Parterne er enige om, at videreføre Den Statslige Kompetencefond med en økonomisk 
ramme på 172,5 mio. kr. i overenskomstperioden. Fonden finansieres af 
overenskomstrammen. 
 
Parterne er enige om at styrke kommunikationen til arbejdspladserne om, at aftalen om 
Den Statslige Kompetencefond også giver mulighed for at støtte og gennemføre 
aktiviteter med sigte på kompetenceudvikling mod nye opgaver i eller uden for 
ansøgerens nuværende tjenestested. 
 
Parterne er enige om at udbygge fondens IT-system, så det bliver muligt for den enkelte 
statslige arbejdsplads at få begrænset adgang til et overblik over egne ansøgninger med 
henblik på at lette arbejdspladsernes administration og økonomistyring i forhold til 
brugen af fonden. Parterne definerer i starten af overenskomstperioden de nærmere 
forhold omkring adgangen.  
 
Parterne vil i perioden gennemføre en tilpasning af fondsområdernes administrative 
grundlag. Tilpasningen vil begrænse sig til de områder, hvor der er mindre forskelle i 
ordlyden af de administrative grundlag, og hvor forskellene ikke er begrundet i særlige 
forhold inden for de enkelte fondsområder. 
 



 
BILAG TIL FORLIG MELLEM SKATTEMINISTEREN OG AKADEMIKERNE 2021 

 
Bilag H 

 
 

Parterne er enige om, at man i den kommende overenskomstperiode ønsker at styrke 
vidensgrundlaget for beslutninger truffet i relation til Den Statslige Kompetencefond. I 
perioden justeres grundlaget for de oplysninger, lederne bedes opgive ved både 
indsendelse af ansøgning og ind-/afrapportering om afsluttet aktivitet. Dette bl.a. i 
forhold til medfinansiering og supplementskriteriet. Der afsættes desuden midler til 
gennemførelse af en evaluering af Den Statslige Kompetencefond.  
 
 
AFTALE OM ORGANISERING AF PARTERNES FÆLLES ARBEJDE MED KOMPETENCEUDVIKLING I 
STATEN 
Parterne er enige om, at Kompetencesekretariatet videreføres med en årlig 
nettoudgiftsbevilling på 19,7 mio. i 2021. 
 
Parterne har aftalt justeringer og præciseringer af styre- og sekretariatsgruppens (tidligere 
teknikergruppen) samt fondsgruppernes mandater og roller. Desuden har parterne 
præciseret Kompetencesekretariatets opgaveportefølje og målgrupperne for 
sekretariatets rådgivning. Ændringerne implementeres i aftalen om organisering af 
parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten.  
 
I overenskomstperioden vil parterne i samarbejde med Kompetencesekretariatet 
præcisere et afgrænset antal rådgivningsydelser.  
 
TVÆRGÅENDE FOKUS- OG INDSATSOMRÅDER 
I alt afsættes 8 mio. kr. af uforbrugte midler fra overenskomstforhandlinger i 2018 til 
følgende tværgående fokus- og indsatsområder:  
 

• En indsats rettet mod at styrke de statslige arbejdspladsers arbejde med og 
realisering af systematisk og strategisk kompetenceudvikling med fokus på, at de 
ansattes kompetencebehov og udvikling heraf konkret planlægges og fremmes. 
Herigennem styrkes også Kompetencesekretariatets øvrige rådgivning om 
kompetencestrategier.  

• En indsats, der skal fremme seniorers muligheder for kompetenceudvikling. 
Indsatsen bidrager til, at arbejdspladserne har fokus på også at udvikle seniorer og 
anvendelse af deres ressourcer og kvaliteter bedst muligt, samt sikre deres værdi 
på arbejdsmarkedet. 

• Der etableres i perioden dialog på tværs af fondsgruppeområderne med formålet 
om at sikre en bred vidensinddragelse på tværs af statens arbejdspladser samt 
understøtte samarbejdet på tværs af fondsområderne.   
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De tværgående indsatser vil blive konkretiseret og implementeret i perioden i samarbejde 
mellem parterne og Kompetencesekretariatet. 
 
Parterne kan i perioden aftale yderligere tværgående fokus- og indsatsområder. 
 
 
UNDERSTØTTELSE AF SÆRLIGE INDSATSER INDEN FOR OAO’S FONDSOMRÅDE 
Parterne har besluttet, at der inden for OAO’s fondsområde aftales og understøttes – i 
udgangspunktet to – særlige indsatser målrettet uddannelse ”Fra ufaglært til faglært” og 
”Almen kvalificering”, hvorigennem der kan ydes støtte til udgifter, der ligger ud over 
uddannelses-/kursusgebyrer, materialer samt transport og ophold, jf. §4, stk. 2 i aftale 
om Den Statslige Kompetencefond. 
  
Parterne afsætter samlet set 22 mio. kr. til de to indsatser. Midlerne er et supplement til 
andre økonomiske tilskud, der kan opnås i forbindelse med uddannelsesforløbene. 
 
Parterne er som led i overenskomstforhandlingerne 2021 blevet enige om en nærmere 
beskrivelse af disse indsatser, jf. bilag 1. 
 
 
Det underbilag, der er omfattet af parternes mailudveksling den 6. februar 2021, anses 
som en del af nærværende bilag.  
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Bilag 1 
 

SÆRLIGE INDSATSER INDEN FOR OAO’S FONDSOMRÅDE 
Parterne har besluttet, at der inden for OAO’s fondsområde aftales og understøttes – i 
udgangspunktet to – særlige indsatser, hvorigennem der kan ydes støtte til udgifter, der 
ligger ud over uddannelses-/kursusgebyrer, materialer samt transport og ophold, jf. §4, 
stk. 2 i Aftale om Den Statslige Kompetencefond. 
 
Gennem indsatserne kan der søges om tilskud til uddannelse af statsansatte 
medarbejdere indenfor OAO's fondsområde. Parterne ønsker herigennem at kunne 
tilbyde medarbejderne et løft i de almene kompetencer og/eller et reelt kompetenceløft 
til faglært niveau. Der kan i perioden eventuelt aftales og igangsættes yderligere 
tilsvarende indsatser. 
 
Indsatserne sigter mod at muliggøre og øge motivationen for kompetenceudvikling i 
målgruppen; dels ved at sikre medarbejdere den hidtidige løn under 
kompetenceudviklingen, og dels at sikre arbejdsgiverne økonomisk kompetensation.  
 
Parterne afsætter/øremærker samlet set 22 mio. kr. til de to indsatser. Midlerne er et 
supplement til andre økonomiske tilskud, der kan opnås i forbindelse med 
uddannelsesforløbene. 
 
Indsatser1 
FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 
Parterne er enige om, at der i udgangspunktet afsættes 15 mio. kr. øremærket til en særlig 
indsats i OK21: ”Fra ufaglært til faglært”.  
 
Indsatsen finansieres som udgangspunkt af overførte, uforbrugte midler i OAO Øvrige-
karret i OK18, eventuelt suppleret med midler afsat ved OK21 til dette kar, således at 
det samlede beløb bliver 15 mio. kr. 
 
Indsatsen er målrettet ufaglærte og kortuddannede indenfor OAO’s fondsområde og er 
et supplement til øvrige uddannelses- og kompetenceudviklende initiativer for 
målgruppen. 
 

 
1 Idet indsatserne finansieres af midler fra OAO Øvrige-karret opgøres løbende, hvor mange HK’ere, der gør brug af denne 
indsats – dette med henblik på afregning fra HK-karret til Øvrig-karret. Der afsættes således ikke midler forlods fra HK-
karret til indsatsen. 
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Parterne er enige om, at det i den særlige indsats ”Fra ufaglært til faglært” er muligt at 
give et økonomisk tilskud/løntabsgodtgørelse til arbejdsgiveren i en periode på op til to 
år efter særlige beskrevne regler, som fondsgruppen fastsætter. Indsatsen omfatter 
medarbejdere over 25 år med mindst fem års anciennitet, der ønsker en faglært 
uddannelse eller et forløb på vej mod en faglært uddannelse. 
 
Princippet for tilskuddet er, at medarbejderen under uddannelsen ikke oplever en 
lønnedgang i forhold til medarbejderens hidtidige løn, ved at den statslige arbejdsgiver 
modtager et tilskud til uddannelse af medarbejderen fra Den Statslige Kompetencefond. 
Tilskuddets størrelse beregnes som differencen mellem den overenskomstfastsatte 
elevløn inkl. pension for den pågældende overenskomst holdt op mod medarbejderens 
ordinære løn og pension på ansøgningstidspunktet. 
 
ALMEN KVALIFICERING – BEDRE TIL ORD, TAL OG IT 
Parterne er enige om, at der i udgangspunktet afsættes 7 mio. kr. øremærket til en særlig 
indsats i OK21: "Bedre til ord, tal og IT". Midlerne afsættes fra midlerne tildelt OAO-
Øvrige-karret i OK21. 
 
Indsatsen retter sig mod statslige medarbejdere indenfor OAO’s fondsområde, der med 
baggrund i en  screening, tilbydes kurser inden for almen kvalificering. Det kan være 
ordblindeundervisning eller undervisning på FVU-niveau, fx læse-, skrive- og 
regnekurser, eller kurser, der løfter IT-kompetencerne (FVU Digital). 
 
I forbindelse med sådanne kurser tilbydes arbejdsgiveren et økonomisk tilskud til 
vikardækning/lønkompensation efter nærmere aftalte regler, som fondsgruppen 
fastsætter. Medarbejderen oppebærer den hidtidige løn under såvel screening som 
eventuel efterfølgende kursusdeltagelse. 
 
ØVRIGE KRITERIER FOR INDSATSERNE 
Begge indsatser er tidsmæssigt afgrænset til at gælde i OK21. 
 
Indsatserne er på følgende områder ikke underlagt de kriterier, der i øvrigt gælder for 
gælder for søgning af fonden: 
• Beløbsgrænser: Ansøgninger under de særlige indsatser er ikke underlagt beløbsgrænsen på 25.000 kr. 

Midler tildelt under de særlige indsatser indgår heller ikke i opgørelsen af ansøgers årlige 
beløbsgrænse ved ansøgning af den ordinære pulje. 

• Medfinansiering: Arbejdsgiver er ikke pålagt krav om medfinansiering, hverken økonomisk eller via 
betalt arbejdstid. 
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• Udbetaling efter endt forløb: Under indsatsen "Fra ufaglært til faglært" er der mulighed for løbende at få 
udbetalt godtgørelse fra fonden og ikke først ved endt forløb, da dette kan have en varighed på op 
til to år. 

 
Hvor andet ikke præciseres, gælder samme regler som ved søgning af de ordinære 
puljer/kar. 
 
EVALUERING AF INDSATSERNE 
For begge indsatser gælder, at trækket på de øremærkede midler evalueres en gang årligt i 
løbet af overenskomstperioden. Formålet er at parterne vurderer behovet for eventuelt 
at justere de aftalte beløb i forhold til uforbrugte midler. 
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