
Modtager(e): HSU Notat 

Angående opsamling på uddeling af kompetencefondsmidler 2014 

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 2014 og ud-
valget mødtes efterfølgende den 13. januar 2015 og fordelte midlerne. På baggrund af 
dette møde ønsker udvalget at dele konklusioner og refleksioner med HSU, hvilket er 
beskrevet i nedenstående. 
 
Fakta: 
Aarhus Universitet har i 2014 modtaget ca. 1.450.000 kr. fra overenskomstmidler til 
kompetenceudvikling. Derudover var der ubrugte kompetencefondsmidler fra tidlige-
re år svarende til i alt ca. 550.000 kr.. Det vil sige, at der i alt var ca. 2 mio. kr. til for-
deling i 2014. 
 
Efter fristens udløb var der i alt indkommet ansøgninger om kompetenceudviklings-
tiltag for i alt ca. 8 mio. kr. Det er en forudsætning for bevilling fra kompetencefon-
den, at ansættelsesstedet dækker halvdelen af udgiften ved en aktivitet. De nævnte 
tiltag for ca. 8 mio. kr. svarer således til ansøgninger til kompetencefonden for i alt 
ca. 4 mio. kr. 
 
Grundet den store efterspørgsel efter midler til kompetenceudvikling valgte universi-
tetsledelsen efterfølgende at supplere med 285.000 kr. Samlet har udvalget således 
bevilget midler for i alt ca. 2.285.000 kroner fordelt på 224 individuelle ansøgninger 
og 38 gruppeansøgninger. Dermed blev bevillingsprocenten ca. 57 % 
 
Overvejelser på baggrund af fordelingsrunden i 2014: 
Udvalget har valgt at afvise ansøgninger uden et klart og gennemskueligt budget og 
uden dokumenteret tilsagn fra arbejdsstedet, ligesom ansøgninger uden en fyldestgø-



rende beskrivelse af aktiviteten (alene et link til en kursusudbyder er fx ikke tilstræk-
keligt) er blevet afvist. 
 
Bevillinger gives for et år ad gangen, da universitetet ikke kan være sikker på at få be-
villinger fremadrettet (afhænger af overenskomstforhandlinger). Aktiviteter, der 
strækker sig over flere år, må derfor søges dækket over flere omgange.   
 
Problemer og udfordringer: 
Der har tidligere været den retningslinje for anvendelse af fondens midler, at aktivite-
terne minimum skulle strække sig over 10 dage. Det afspejles fortsat i ansøgninger og 
bevillinger til enkeltpersoner vedr. masteruddannelser, diplomuddannelser o.lign. 
Det er udvalgets opfattelse, at tidligere støttede aktiviteter bør følges til dørs, men da 
der ofte er tale om betydelige beløb (eksempelvis over 100.000 kr. for en master), øn-
skes forholdet taget op til diskussion. 
 
Grænsefladen mellem hvad der kan dækkes af kompetencefonden og hvad der bør 
kunne dækkes af lokale midler fra lokale budgetter eller fra VIP’ernes rejsekonti er 
uklar. Det gælder konferencer og seminararrangementer, ligesom det gælder afde-
lingsseminarer og strategidage i relation til de løbende organisatoriske forandringer 
på AU. Det er udvalgets opfattelse, at de her nævnte aktiviteter grundlæggende ikke 
bør finansieres af kompetencefonden, men grænsen er og kan næppe blive helt skarp. 
Men en større åbenhed for finansiering fra kompetencefonden vil meget hurtigt ned-
sætte bevillingsprocenten og tømme kassen. Der bør derfor i de lokale budgetter i hø-
jere grad afsættes midler til disse aktiviteter. Alternativt må AU’s supplering af kom-
petencefonden øges ganske væsentligt. Ligeledes bør der ved større organisationsæn-
dringer budgetteres med midler til understøttelse af ændringerne. 
 
Ved udformning af fondsansøgninger bør der medtages udgifter til oplæring og kom-
petenceudvikling vedr. anvendelse af det udstyr m.v., som fondsansøgningen omfat-
ter, evt. bør institutionsbidraget hertil figurere som en del af egenfinansieringen. 
 
I lyset af den meget ujævne/ulige fordeling af kompetencefondens midler bør det 
overvejes, hvordan der kan ske en mere ligelig fordeling, herunder om der er behov 
for at udvikle kursusudbud og –muligheder, så de i højere grad tilsvarer de forment-
lig skjulte behov fra de områder, der p.t. modtager meget få midler fra kompetence-
fonden.   


