
Modtager(e): HSU Notat 

Opsamling på uddeling af kompetencefondsmidler 2015 

Udvalget, der fordeler kompetencefondsmidler, består af: 
- Per Dahl (medarbejderrepræsentant) 
- Aase Pedersen (medarbejderrepræsentant)  
- Anne Marie Pahuus (ledelsesrepræsentant) 
- Gertrud Lindberg Tefre (ledelsesrepræsentant) 

 
Der var deadline for ansøgning til kompetencefondsmidler 15. december 2015 og ud-
valget mødtes efterfølgende den 6. januar 2016 og fordelte midlerne. Med udgangs-
punkt i fordelingsmødet har udvalget vurderet det gavnligt at dele konklusioner og 
refleksioner med HSU, hvilket er beskrevet i nedenstående. 
 
Fakta: 
Aarhus Universitet har i 2015 modtaget ca. 1.340.000 kr. fra overenskomstmidler til 
kompetenceudvikling. Derudover var der ubrugte kompetencefondsmidler fra tidlige-
re år svarende til i alt ca. 340.000 kr.. Endeligt er medregnet 700.000 kr., som er 
midler for 2016. Det vil sige, at der i alt var ca. 2.380.000 mio. kr. til fordeling i 2015. 
 
Efter fristens udløb var der i alt indkommet ansøgninger om kompetenceudviklings-
tiltag for i alt ca. 9 mio. kr.  Da det er en forudsætning, at 50 % af udgiften dækkes lo-
kalt, beløber det ansøgte beløb til kompetencefonden sig til ca. 4,5 mio. kr.   
 
Samlet har udvalget således bevilget midler for i alt ca. 2.681.000 kr. fordelt på 191 
individuelle ansøgninger og 17 gruppeansøgninger. Dermed blev bevillingsprocenten 
ca. 59 %. Overbevillingen på ca. 300.000 kr. skyldes, at en del af kompetenceaktivite-
terne erfaringsmæssigt ikke gennemføres.  
 
Nedenfor er en oversigt over fordelingen af ansøgte og bevilgede midler: 
 

 Ansøgt beløb Bevilget Beløb 
ST  
Heraf Adm. Center ST 

1.294.417 
291.966 

744.540 
198.696 



Arts 
Heraf Adm. Center Arts 

870.122 
203.500 

458.331 
182.562 

BSS 
Heraf Adm. Center BSS 

390.270 
92.150 

177.603 
63.150 

HE 
Heraf Adm. Center HE 

686.898 
142.587 

305.686 
62.230 

Fællesadministrationen* 
 

1.056.689  

 
* Fællesadministratio-
nen udspecificeret 

Ansøgt beløb Bevilget Beløb 

AU IT 387.194 246.379 
AU HR 159.129 155.629 
AU Uddannelse og Digi-
tale Medier 

151.567 150.041 

Universitetsledelsens 
stab 

21.685 21.685 

AU Økonomi 172.525 139.950 
FER 50.712 50.712 
 
I 2015 har der særligt været ønske om kompetenceaktiviteter inden for områderne 
Projektoptimering, Procesoptimering og Sproglig Opkvalificering. Der er samlet søgt 
om støtte til: 

- Procesoptimering på 276.436 kr.  
- Projektoptimering på 306.544 kr. 
- Sproglig opkvalificering: 563.362 kr.  

 
 
Begrundelse for prioritering 
Som tidligere år har det været vanskeligt for udvalget at foretage en vurdering af, 
hvilke aktiviteter, der skulle have tilsagn og hvilke, der skulle have afslag. Eftersom 
ansøgninger er udfærdiget efter gensidig aftale mellem ansøger og dennes egen leder, 
må udvalget antage, at samtlige aktiviteter er relevante for den pågældende.  
De ca. 41 % af ansøgerne, der har fået afslag, har typisk fået afslag pga. følgende prio-
ritering i udvalget: 
• Kompetenceudviklingsaktiviteter, hvor størsteparten af udgiften er rejseomkost-

ninger (henvisning til lokal rejsekonto) 
• Ansøgninger på vegne af en ikke på forhånd defineret gruppe af personer (ansøg-

ningen er dermed ikke baseret på individuelle udviklingsbehov) 
• Kurser, der skal gøre ansøger i stand til at betjene en nyindkøbt maskine (ved in-

vestering i maskiner o.lign. antager udvalget, at der også er taget højde for udgif-
ter til at oplære ansatte til at håndtere dette) 

• Mindre kurser, der falder under mindstebeløbet på 10.000 kr. 
• Ansøgninger uden et klart budget og/eller en klar beskrivelse af sammenhængen 

mellem ansøgning og den individuelle udviklingsplan 



• Ansøgninger, hvor der er tale om aktiviteter, som udvalget anser for at være al-
mindelig drift i den pågældende enhed 

• Aktiviteter såsom afholdelse af teamdage og strategidage i en hel afdeling (skal 
finansieres lokalt) 

• Etc.      
 
 
Iagttagelser og udfordringer: 
• Der er tilsyneladende et større behov for kompetenceudvikling visse steder end 

andre (jf. ovenstående oversigt over ansøgte midler). Hvad er årsagen til dette? 
• Der er fortsat behov for at præcisere, at der skal afsættes midler lokalt til kompe-

tenceudvikling 
 
 
 
 
 


