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Kompetenceudvikling i AU IT og procedurer 
 
 
 
 

Baggrund 
Universitetsledelsen har d. 27. maj 2015 godkendt en rapport fra et projekt om TAP-
karriereveje. Projektet konkluderer, at karriereveje for TAP’er – forstået som fastlagte 
og beskrevne stillingsforløb – er urealistiske at beskrive og udvikle på AU, som følge 
af den store forskellighed, der findes i arbejdsopgaverne inden for det tekniske- og 
administrative område. AU bør i stedet arbejde med og fokusere på kompetenceud-
vikling og karriereudvikling som tæt forbundne aktiviteter.  
 
Universitetsledelsen har derfor besluttet: 
• At der lokalt i enhederne struktureret og synligt skal tages vare på og ansvar for 

medarbejdernes kompetence- og karriereudvikling, og at der afsættes de relevan-
te og mulige ressourcer til den investering  

• At skabe større tydelighed (med henblik på forventningsafstemning) om, at kom-
petenceudvikling er mere end kurser, og at læring foregår løbende i det daglige 
arbejde.  

• At gøre en indsats for at skabe bedre rammer for et åbent internt jobmarked som 
supplement til det eksterne jobmarked, for eksempel ved at alle ledige TAP-
stillinger gøres mere synlige og tydeligt annonceres på medarbejdere.au.dk  

• At løbende udviklingsorienterede dialoger samt årlige medarbejderudviklings-
samtaler er omdrejningspunkt for de lokale drøftelser leder og medarbejder imel-
lem. 

 
Dette notat beskriver udmøntningen af Universitetsledelsens beslutning i AU IT. 
 
Det interne jobmarked 
I forbindelse med jobopslag i AU IT udsendes altid en nyhed på Medarbejderportalen 
om jobopslaget. Formålet er at synliggøre det interne jobmarked på AU, idet alle 
medarbejdere frit kan søge opslåede stillinger som led i en ønsket karriereudvikling. 
Samtidig muliggør det, at medarbejderne mobiliserer deres netværk og bidrage til at 
rekruttere dygtige medarbejdere udefra til AU.  
Det er den lokale leder, i hvis afdeling eller team stillingen slår op, som har ansvaret 
for at nyheden udarbejdes og udsendes. 
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Struktureret og synlig opfølgning på kompetenceudvikling 
Alle aftaler om kompetenceudvikling, indgået med medarbejdere under MUS eller lø-
bende, opsamles i et fælles struktureret regneark, administreret af sekretariatet. Rap-
porter herfra drøftes årligt på LSU. 
 
Strukturen af regnearket sikrer kobling mellem kompetenceudviklingsinitiativerne og 
AU IT’s pejlemærker. Der skelnes mellem flere typer af kompetenceudvikling, idet ik-
ke kun kurser tæller. På listen medtages også interne fælleskurser, konsulenter til 
sidemandsoplæring/sparring samt andre aktiviteter til kompetenceudvikling, herun-
der inhouse kurser, der ikke nødvendigvis koster penge. 
 
Det er nærmeste leders ansvar at indskrive alle kompetenceudviklingsaktiviteter incl. 
evt. omkostninger i det fælles regneark.  Sekretariatet sikrer datakvaliteten m.v., se 
nærmere under procedure.  
På basis af regnearket laves der opgørelser over hvor mange medarbejdere fordelt på 
teams, der deltager i kompetenceudviklingsinitiativer i et givet kalenderår. Desuden 
opsummeres de samlede økonomiske omkostninger, således at det er tydeligt, hvilke 
udgifter AU IT selv har afholdt i det pågældende år, og hvilke der kommer fra ekster-
ne tilskud, fx fra Kompetencefonden. Initiativerne kobles til pejlemærkerne i AU IT. 
 
Finansiering af kompetenceudvikling 
I det årlige budget for AU IT afsættes midler til kompetenceudvikling. Hertil kommer 
muligheden for diverse andre finansieringskilder. Det samlede billede er: 
 
• Teambudget: Der er i 2016 afsat 4700 kr. pr. medarbejder i de enkelte teams 

budgetter. Dette er ikke udtryk for en individuel uddannelsesrettighed men blot 
en beregningsmekanisme for tildeling af budgetmidler til hvert team. 

• Den Fælles Kompetenceudviklingspulje: Der er oprettet en pulje i AU IT 
kaldet, den Fælles Kompetenceudviklingspulje. Puljen udgør kr. 113.000,-.  Disse 
midler lå tidligere i den centrale pulje administreret af AU HR.   
Ansøgningsfrist: September, november og december under MUS med henblik på 
behandling i januar i chefgruppen. Ansøgningerne behandles også løbende af 
chefgruppen.  
Herudover har chefgruppen i 2016 suppleret denne pulje med midler fra det fæl-
les AU IT–driftsbudget, kr. 120.000,- Dette beløb kan ansøges af den enkelte le-
der til teambuilding og organisationsudvikling. Der kan søges kr. 1.000 pr. delta-
ger. Evt. behov for yderligere midler dækkes af teambudgettet. 

• Kompetencefonden: Erfaringen viser, at AU IT er i stand til at tilegne sig et 
pænt beløb herfra til såvel individuelle udviklingsforløb som fælles. 
Ansøgningsfrist: December 

• FUSA – Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Statslige arbejdspladser 
kan søge økonomisk støtte til udviklings- og omstillingsprojekter fra FUSA. Støt-
te gives primært til velbegrundede fælles, større ansøgninger.  Fonden råder pt 
over 24,6 mio. kr. årligt (fastlagt ved OK15). Ansøgningsfrister i 2016: 4. februar, 
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4. maj, 5. september og 1. november. Der er indtil videre ingen erfaring i AU IT 
med ansøgninger hertil. 

 
Aftaler om kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder 
Aftaler om kompetenceudvikling indgås mellem en medarbejder og vedkommendes 
nærmeste leder. Alle medarbejdere i AU IT tilbydes regelmæssige 1-1 sparringsmøder 
med deres leder, og her er en naturlig lejlighed til løbende dialog om emnet. Hertil 
kommer den årlige MUS, der normalt ligger i efteråret. 
 
Medarbejderen kontakter sin leder med ønsker, ligesom lederen kan opfordre til 
kompetenceudvikling inden for ønskede udviklingsområder. Tilsagn om kompeten-
ceudvikling kræver, at ønsket efter lederens vurdering er i tråd med teamets og den 
enkeltes udviklingsplan, og at der er sikret finansiering af evt. omkostninger.  
 
Hvis det er relevant at søge ekstern (med)finansiering eller udarbejde ansøgning fra 
den Fælles Kompetenceudviklingspulje i AU IT, aftaler leder og medarbejder, hvem 
der skriver ansøgningen. Lederen koordinerer med evt. andre teams om evt. fælles 
kompetenceudviklingsinitiativer.  
 
Lederen kan umiddelbart give tilsagn om kompetenceudvikling, hvis der er budget-
mæssig dækning inden for teamets eget budget evt. kombineret med opnået ekstern 
finansiering.   
 
Er der brug for at trække på de fælles midler i AU IT, ligger beslutningen i chefgrup-
pen på baggrund af et fælles overblik over kompetenceudviklingsønskerne. Ansøg-
ninger vil normalt kunne behandles efter MUS og efter afgørelser på den årlige an-
søgning hos Kompetencefonden – i januar. Ansøgninger behandles dog løbende og 
dermed tildeles efter først til mølle princippet. 
 
Ansøgning om midler fra den Fælles Kompetenceudviklingspulje i AU IT sker ved 
indsendelse til sekretariatet på et skema med henblik på behandling i chefgruppen. 
Den enkelte leder og funktionschef skal godkende indstillingen. Chefgruppen kan be-
tinge godkendelse af medfinansiering fra teambudgettet.  
 
Rejseomkostninger mv.: Den Fælles Kompetenceudviklingspulje dækker ikke udgifter 
til transport, ophold og forplejning, som ikke er indeholdt i kursusudgiften. Disse 
omkostninger afholdes af teambudgettet. Udgifter til bøger/materialer kan dækkes. 
  



 
 

 
 
   
 

 
 

Årshjul for kompetenceudvikling 
 
 
 
 
 

 
 

Februar

Marts

August-
September

Oktober -
November

December/
Januar

Chefgruppemøde: Samlede plan for 
kompetenceudvikling behandles( MUS-
ønsker, Kompetencefondens svar, 
Fælles komp.udviklingspulje AU IT)

SLG: Præsentation af samlede 
plan for komp.udvikling samt 
bevillinger.

LSU: Præsentation af samlede 
plan for komp.udvikling samt 
bevillinger og rapportering om 
året der gik

Lederne: Giver tilbagemelding til 
enkelte medarbejdere om  
komp.udvikling samt bevillinger

Kompetencefonden: 
Ansøgningsfrist december. 
Svar på ansøgning

Medarbejder - leder: Aftale om 
relevante ønsker for komp.udvikling

Chefgruppen: Forberede SLG om 
justering af pejlemærker: Bruges 
som grundlag for planlægning af 
komp.udvikling

SLG : Justerer pejlemærker og 
aftale om kommunikation

Chefgruppen: Opsamling fra SLG 
og kommunikation om 
pejlemærker

Leder- teammøder: Dialog om de 
justerede pejlemærker som grundlag 
for komp.udvikling

LSU: Dialog om de justerede 
pejlemærker



 
 

 
 
   
 

 
 

• Januar: Svar fra Kompetencefonden 
• Februar: Når svar fra Kompetencefonden er modtaget, godkender AU IT’s chef-

gruppe den samlede plan for kompetenceudvikling, herunder prioriteres brugen 
af den Fælles Kompetenceudviklingspulje i AU IT.  
• Samtidig sikres, at den samlede oversigt over det foregående år er komplet, 

og der udarbejdes opsummeringer til LSU over dette. 
• De sidste tilbagemeldinger om tilsagn eller ej til kompetenceudviklingsøn-

sker for det kommende år gives til medarbejderne af deres teamleder. 
• Marts: Der afholdes møde i LSU med kompetenceudvikling på dagsordenen 

med to underpunkter: Året der gik og plan for det kommende år. Den samlede 
oversigt sendes ud som bilag til punktet. 

• Løbende gennem året holdes oversigten over kompetenceudviklingen ajour i 
takt med gennemførelsen.  

• August-September: Som forarbejde til MUS justerer ledergruppen AU IT’s 
pejlemærker, og disse kommunikeres ud.  

• Oktober-November: MUS afholdes og der aftales relevante ønsker om kompe-
tenceudvikling, der af lederne indsamles til oversigten og kobles til AU IT’s pej-
lemærker. Visse ønsker imødekommes straks, andre afventer Kompetencefonden 
og prioritering af fælles midler. 

• December: Ansøgninger indsendes til Kompetencefonden 
• Fortsætter cyklisk 
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