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 Kapitel 9 Uddannelse

§ 45 Efter- og videreuddannelse
Stk. 1 Formål
For at den enkelte medarbejder kan udvikle og vedligeholde de faglige færdigheder, forplig-
ter såvel arbejdsgiveren som medarbejderen sig til at være åbne over for efteruddannelse 
og evt. omskoling. Arbejdsgiveren har ret til at pålægge medarbejderen deltagelse i relevant 
efteruddannelse med fuld løn.

Stk. 2 Uddannelsesplan
Hvor det er relevant for medarbejderens opfyldelse af arbejdsgiverens kvalifi kationskrav, bør 
arbejdsgiver og medarbejder i samarbejde udarbejde en skriftlig plan for efteruddannelse. 
Planen ajourføres én gang årligt.

Stk. 3 Deltagelse i uddannelse
Der gives årligt den enkelte medarbejder mulighed for mindst en uges relevant faglig efter- og 
videreuddannelse med fuld løn. Det er en forudsætning for både retten til frihed og retten 
til løn, at der til kurset kan opnås VEU-godtgørelse for den pågældende medarbejder efter 
gældende regler.

Såfremt arbejdsgiveren ikke pålægger medarbejderen deltagelse i kurser, er medarbejderen 
pligtig til selv at anmode om deltagelse i efteruddannelseskursus, såfremt retten til et årligt 
kursus ønskes fastholdt.

Herudover kan der ved aftale gives frihed uden løn til medarbejdere, der ikke vil være beret-
tigede til VEU-godtgørelse.

Frihed til deltagelse i kurser og efteruddannelse gives efter aftale med arbejdsgiveren.

§ 46 Trivsels- og kompetencepulje
Stk. 1 Formål
Formålet med puljen er dels at medvirke til sikring af medarbejdertrivsel, herunder et godt 
psykisk arbejdsmiljø, dels at give medarbejderne mulighed for faglig og personlig udvikling.

Stk. 2 Hensættelse af midler
Arbejdsgiveren hensætter i en særlig trivsels- og kompetencepulje 0,2 % af det foregående 
års samlede lønsum.

Stk. 3 Anvendelse
Puljen fi nansierer afgifter til kurser, som medarbejderen ikke er pålagt af arbejdsgiver, men 
som medarbejderen efter eget ønske om dygtiggørelse eller udvikling deltager i.
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Midlerne i puljen kan benyttes af medarbejderne individuelt eller af en gruppe medarbejdere 
til teambuilding eller et tilsvarende fælles arrangement.

Der er ikke ret til betaling af kursusafgifter, der overstiger det beløb, der til enhver tid er op-
sparet i puljen.

Stk. 4 Kursustid
Gennemførelse af kurser foregår uden for arbejdstiden, og der honoreres ikke for den med-
gåede tid. Såfremt kurser gennemføres inden for den normale arbejdstid, bør arbejdsgiveren 
ikke modsætte sig, at den ansatte holder fri til deltagelse i kurser, såfremt driften tillader det. 
I disse tilfælde kan der fra puljen ydes godtgørelse for løntab, dog maksimalt kr. 120,00 pr. 
time.

Stk. 5 Fordeling af midler
Såfremt der på virksomheden er valgt en tillidsrepræsentant, skal denne medinddrages ved 
bevilling og fordeling af midlerne fra puljen.

Stk. 6 Regnskab
Puljens regnskab skal én gang årligt fremlægges for medarbejderne. Evt. overskud i puljen 
videreføres til det efterfølgende regnskabsår.




