KOMPETENCEFONDE

Tilskudsoverblik
Dette er en kort sammenfatning af mulighederne. Supplerende information
findes på www.DGKT.dk eller ved kontakt til Den Grønne Konsulenttjeneste:
Lotte Bock tlf 2942 8416 eller ljb@gls-a.dk
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Tilskud fra Kompetencefondene
Tilskud gives til overenskomstansatte for kurser placeret i arbejdstiden.
Alle tilskud ansøges fra og udbetales til virksomheden.
Kursusmulighederne spænder vidt fra grundskoleniveau til diplom og specialistniveau.
Alle tilskud er betinget af, at der er midler til rådighed i fondene.
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Et overblik over
de mest anvendte
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FVU – Forberedende voksenundervisning
FVU kræver en screening af medarbejderne. Screening udføres af udbyder (uddannelsesinstitution).
FVU forløb kan lægges som hele hold i virksomheden eller enkeltpersoner kan deltage på
eksisterende hold hos udbyder.
Kompetencefonden mellem 3F-Dansk Metal/GLS-A yder fuldt tilskud til FVU. Fuldt tilskud
inkluderer udover lønrefusion op til 190 kr./time også refusion af feriepenge, SH/fridagsgodtgørelse
og bidrag til arbejdsmarkedspension. Udbyder søger desuden SVU for hver enkelt medarbejder,
som dækker en del af refusionen. Med andre ord er FVU fuldstændig omkostningsneutralt for
virksomheden. Udbydere kan være både VUC, AOF, Sprogcentre m.fl.
Fonden refunderer også et eventuelt deltagergebyr. Efter 16/11 2020 yder fonden befordringstilskud på 1 kr. pr kørt km over 24 km ved FVU og Dansk for voksne udlændinge.

FORBEREDENDE
VOKSENUNDERVISNING DÆKKER:
• Læse/skrive og
ordblindeundervisning
• Grundlæggende regning
• Grundlæggende
virksomhedsrettet IT
• Virksomhedsrettet
engelsk
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AMU – Arbejdsmarkedsuddannelse
AMU kurser er VEU godtgørelsesberettigede, som betyder, at de 120,68 første lønkroner er
dækket heraf. Der kan også søges befordringstilskud på 0,95 kr/km via VEU, for km kørt over
24 km. VEU-godtgørelsen søges online ved kursustilmelding på efteruddannelse.dk
Derudover yder kompetencefondene følgende tilskud til lønrefusion:
• 75,00 kr./time for medarbejdere omfattet af GLS-A – 3F/Metal kompetencefond
• 79,32 kr./time for medarbejdere omfattet af GLS-A – HK kompetencefond
AMU – Deltagergebyr dækkes ligeledes.
AMU kurser er korte kurser på typisk 1-5 dages varighed og udbydes inden for både håndværksog administrative fag.
Eksempelvis findes der i AMU regi en 13 dages grundlæggende lederuddannelse, som kan deles
op i mindre kurser efter behov.
Udbydere er AMU-centre og erhvervsskoler.
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AU – Akademikurser
Akademikurser kan tages i enkeltmoduler og bygges op til en hel akademiuddannelse på 60 ETCS
point.
Kompetencefondene udbyder specifikke kurser til branchen i enkelt moduler på 5 eller 10 ETCS
point, hvor der dækkes deltagergebyr samt lønrefusion op til 190 kr./time for 3F/Metal
kompetencefonden og 200 kr./time for HK kompetencefonden.
For ledere på lederkontrakter, hvor kompetencefondene ikke dækker, kan der I visse tilfælde
opnås støtte til deltagerbetaling fra Omstillingsfonden efter gældende regler.
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Diplomkurser
Diplom er bygget op som akademiuddannelserne, men er rettet mod en målgruppe med kort
videregående eller videregående uddannelse. Diplomkurserne udbydes typisk af samme udbydere
som akademikurserne. Støttemuligheder som ved Akademikurser ved kurser specifikt udbudt af
konsulenttjenesten og øvrige, – dog i begrænset omfang.
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Refusionseksempel
Eksempel ved AMU kursus:

FORUDSÆTNINGER FOR GODTGØRELSE:

Lønrefusion til virksomheden for HK
overenskomstomfattede medarbejdere

For både VEU godtgørelse og kompetencefondsstøtte
gælder det, at der kun refunderes for timer, hvor
medarbejderen har deltaget/er fremmødt på kurset.

Offentlig VEU godtgørelse pr. time:

kr. 120,68 (kr. 4.465/uge)

Kompetencefondsstøtte pr. time:		

kr. 79,32 (kr. 2.935/uge)

Refusion i alt pr. time:			

kr. 200,00 (kr. 7.400/uge)

AMU deltagergebyr refunderes til virksomheden fra kompetencefonden

Lønrefusion til virksomheden for 3F
overenskomstomfattede medarbejdere
Offentlig VEU godtgørelse pr. time:

kr. 120,68 (kr. 4.465/uge)

Kompetencefondsstøtte pr. time:		

kr. 75,00 (kr. 2.775/uge)

Refusion i alt pr. time:			

kr. 195,68 (kr. 7.240/uge)

For kompetencefondsstøtte til 3F overenskomstmedarbejdere er der et anciennitetskrav på 2 måneder.
For kompetencefondsstøtte til HK overenskomstmedarbejdere er der et anciennitetskrav på 9 måneder.
For begge fonde er der særlige områder, omstændigheder og positivlistekurser, der også dækkes, så
spørg altid gerne i konsulenttjenesten, inden der
planlægges kursusdeltagelse, for at sikre fuldt udbytte
af kompetencefondene og for at få indblik i alle
detaljer om hver enkeltkursusmulighed.

AMU deltagergebyr refunderes til virksomheden fra kompetencefonden
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