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Cirkulære om aftale om organisering af parternes 

fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten 
 

 

Generelle bemærkninger 

Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Områ-

de), CO10, Centralorganisationen af 2010, Akademikerne og Lærernes Cen-

tralorganisation har den 11. juni 2015 indgået vedlagte aftale om organisering 

af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten. 

 

 

Ikrafttræden mv. 

Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2015. Samtidig ophæves Finansministeri-

ets cirkulære nr. 9089 af 25. februar 2014 om aftale om organisering af parter-

nes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten (Modst.nr. 007-14). 

 

 

Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen 

 

Den 15. juni 2015 

 

Rita Smedegaard Andersen 
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Bilag 1 

 

Aftale om organisering af parternes fælles  

arbejde med kompetenceudvikling i staten 

 

 

§ 1. Formål 

For at understøtte det fælles arbejde med at fremme og understøtte målrettet 

kompetenceudvikling i staten er der etableret et fokuseret og styrket partssa-

marbejde, organiseret med en styregruppe, et kompetenceudvalg og et kompe-

tencesekretariat. 

 

 

§ 2. Styregruppen 

Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg udpeger 

hver 3 medlemmer til styregruppen. 

 

Stk. 2. Styregruppen drøfter løbende strategiske indsatsområder og partspro-

jekter mv. Styregruppen varetager den overordnede ledelse af kompe-

tencesekretariatet. 

 

Stk. 3. I forbindelse med aftaler om større konkrete partsprojekter, kan der ad 

hoc nedsættes en særlig styregruppe, projektorganisation el.lign. med relevant 

partsrepræsentation. 

 

 

§ 3. Kompetenceudvalget 

Moderniseringsstyrelsen udpeger 3 medlemmer, og Offentligt Ansattes Organ-

isationer, Akademikerne og Lærernes Centralorganisa-

tion/Centralorganisationen af 2010 udpeger hver 2 medlemmer til kompeten-

ceudvalget. 

 

Stk. 2. Kompetenceudvalget forvalter fordelingen af midler fra Fonden til 

udvikling af statens arbejdspladser og Kompetencefonden og har følgende op-

gaver: 



 8 

1. Behandling af ansøgninger, herunder bevilling af midler.  

2. Løbende drøftelser af indsatsområder og projekter mv.  

3. Årlig dialog om målrettet kompetenceudvikling med repræsentanter for de 

statslige arbejdsgivere og lønmodtagere.  

4. Opfølgning og evaluering af brugen af kompetencefondsmidler. 

 

Stk. 3. Det samlede udvalg behandler ansøgninger, der vedrører tværgående 

fokus- og indsatsområder samt ansøgninger, der dækker grupper på tværs af 

centralorganisationernes forhandlingsområder. 

 

Stk. 4. I forbindelse med ansøgninger, der udelukkende eller altovervejende 

vedrører personalegrupper tilhørende en af de i udvalget repræsenterede cen-

tralorganisationer, er det repræsentanter for Moderniseringsstyrelsen og den 

pågældende centralorganisation, der bilateralt behandler ansøgningen og træf-

fer beslutning uden inddragelse af det samlede udvalg. Centralorganisationen 

beslutter i det konkrete tilfælde, om og i givet fald hvilke(n) tilknyttede 

organisation(er), det vil være relevant at inddrage i beslutningsprocessen. Det 

samlede udvalg orienteres løbende om status på bilateral bevilling af midler. 

 

Stk. 5. Bevilling af midler, i udvalget eller ved bilateral behandling, forudsætter 

enighed mellem parterne. 

 

 

§ 4. Kompetencesekretariatet 

Kompetencesekretariatet er parternes fælles og har følgende opgaver: 

1. Sekretariatsbetjening af styregruppe og kompetenceudvalg. 

2. Administration og udmøntning af midler. 

3. Rådgivning om anvendelsen af aftalen om kompetenceudvikling. 

4. Rådgivning om muligheder for at opnå støtte samt understøttelse af en 

hensigtsmæssig procedure for ansøgninger og udvalgsbehandling. 

5. Opsamling og formidling af erfaringer om kompetenceudvikling på statens 

arbejdspladser. 

6. Sekretariatsmæssig understøttelse af opfølgning på kompetencefondsmid-

lerne. 

7. Rådgivning af parterne om relevant lovgivning på uddannelsesområdet og 

varetagelse, efter anvisning fra parterne, af lovpligtige opgaver på området, 
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eksempelvis HAKL. 

8. Sekretariatsbistand i særskilte tilfælde, hvor parterne konkret aftaler det. 

 

Stk. 2. Sekretariatet ledes af en sekretariatschef, som er ansat af og refererer til 

styregruppen. 

 

 

§ 5. Ikrafttræden og opsigelse 

Denne aftale har virkning fra den 1. april 2015.  

 

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale om Organisering af parternes fælles arbejde 

med kompetenceudvikling i staten udsendt med cirkulære nr. 9089 af 25. feb-

ruar 2014 om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompe-

tenceudvikling i staten. 

 

Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, 

dog tidligst til 31. marts 2018.  

 

 

København, den 11. juni 2015 

 

Offentligt Ansattes Organisationer  Finansministeriet, 

(Det Statslige Område)    Moderniseringsstyrelsen 

Flemming Vinther    Rita Smedegaard Andersen 

 

CO10, Centralorganisationen af 2010 

Jesper K. Hansen 

 

Akademikerne 

Finn R. Larsen 

 

Lærernes Centralorganisation 

Anders Bondo Christensen 
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