
Udvid dine 
 kompetencer
- Få økonomisk støtte til  
efter- og videreuddannelse

DEN 
STATSLIGE 
KOMPETENCE
FOND

Den 
Statslige

 Kompetence fond kan støtte dig 
med op til 
25.000 kr. 



Fondens formål er at støtte statslige 
arbejdspladsers indsats for kompetence-
udvikling og medarbejdernes udviklings-
muligheder på arbejdsmarkedet.

Midlerne fra fonden er et supplement til de 
økonomiske midler, der allerede anvendes 
af statens arbejdspladser til kompetence-
udvikling.

Information og digitalt 
ansøgningsskema findes på
www.denstatsligekompetencefond.dk.

Hvem kan søge Den Statslige  
Kompetencefond?

Alle i 3F, der er ansat på en statslig over-
enskomst, kan søge om økonomisk støtte 
fra Den Statslige Kompetencefond. 
Den Statslige Kompetencefond er en del 
af overenskomstaftalen fra 2018. 

Der kan søges om støtte fra fonden, når 
medarbejder og leder har indgået aftale 
om et konkret kompetenceudviklingsfor-
løb. Medarbejderudviklingssamtaler og 
udviklingsplaner er det naturlige udgangs-
punkt for ansøgningerne.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til kompeten-
cefonden eller andet vedrørende 
efteruddannelse, så kontakt din 
tillidsrepræsentant eller den lokale 
3F-afdeling. 
Se mere på: https://kompetence-
udvikling.dk/den-statslige-kompe-
tencefond
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Arbejdspladsen skal også betale

Det er et krav, at din arbejdsplads også 
er med til at betale for den kompetence-
udvikling, du søger om støtte til. Det kan 
være i form af udgift til bl.a. dækning af 
arbejdstid. 

Digital ansøgning
Ansøgninger om støtte til individuel kom-
petenceudvikling kommer fra 4. september 
2019 til at foregå via et digitalt ansøg-
ningsskema på hjemmesiden: https://kom-
petenceudvikling.dk/den-statslige-kom-
petencefond

Leder skal godkende ansøgning
Ansøgninger til Den Statslige Kompeten-
cefond skal både godkendes af dig og 
din leder. Når ansøgningen er udfyldt og 
indsendt, så videresendes den automatisk 
til din leder. Først efter din leders godken-
delse videresendes ansøgningen til Den 
Statslige Kompetencefond. 

Positivliste
Ansøgninger inden for positivlister 
behandles løbende af Kompetencese-
kretariatet - som udgangspunkt efter en 
først til mølle-tilgang. Positivlisten er en 
oversigt over kurser, der er forhåndsgod-
kendt, fx FVU, 9.-10. klasse, HF, diplom- og 
akademiuddannelser. 

Hvor meget kan man få i støtte?

Der kan søges op til 25.000 kr. pr. år pr. 
ansøger. Den Statslige Kompetencefond 

giver støtte til individuel kompetence-
udvikling. Støtten skal være et supplement 
til øvrig kompetenceudvikling på arbejds-
pladsen. 

Der er mulighed for, at flere medarbejdere 
(to eller derover), der søger midler til den 
samme kompetenceudviklingsaktivitet, 
kan indsende en gruppeansøgning. Det 
forudsætter dog, at medarbejderne har 
samme leder og er på samme overens-
komst. 

Hvad kan der  søges støtte til?

Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til 
deltagelse i kompetencegivende aktivite-
ter. Beløbet er ekskl. moms.

Materialer: Undervisningsmateriale såsom 
faglitteratur mv. 

Transport: Udgifter til transport i forbin-
delse med deltagelse i fx kursus støttes 
efter statens regler for godtgørelse. 

Ophold: Hvis din deltagelse i den ansøg-
te kompetencegivende aktivitet kræver 
overnatning, så kan der også ansøges om 
støtte til opholdet.

Der kan ikke søges om støtte til løn- og 
vikarudgifter. Evt. støtte til lønkompensa-
tion i form af SVU- eller VEU-godtgørelse 
modregnes ikke, da udgifter til løn ikke 
dækkes af fonden.
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Hvornår kan jeg søge?

Der kan tidligst ansøges om støtte ni måneder, før kompetence-
udviklingsforløbet påbegyndes.

Det er muligt at indsende ansøgninger til fonden løbende døgnet 
rundt og året rundt. Sagsbehandlingstiden forventes at blive 14 
dage. 

Der kan dog være særlige forhold, der betyder, at sagsbehand-
lingen kan blive forlænget.

Uddannelse giver nye muligheder

Arbejdsopgaverne ændrer sig løbende, og det samme gør krave-
ne til, hvad du skal kunne. Det er derfor, løbende kompetenceud-
vikling er nødvendig, så du fortsat er en attraktiv medarbejder.

En ansøgning til Den Statslige kompetencefond forudsætter, at 
der har været en dialog mellem medarbejder og leder gerne på 
MUS-samtalen.

Husk nu at søge! 

Det er muligt at søge døgnet rundt på https://kompetenceud-
vikling.dk/den-statslige-kompetencefond

For yderligere kontakt:

Uddannelseskonsulent
Kaj Andersen 
kaj.andersen@3f.dk

Bettina Vejen Vig
bettina.vig@3f.dk


