Kompetenceudviklingsfond mellem
Nye betingelser for tilskud fra TL-kompetencefonden
fra 2. januar 2018
Kompetenceudviklingsfonden er både
for medarbejdere og virksomheder.

Fonden kan yde tilskud til 10 kursusdage pr. medarbejder pr. år.

Medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten
mellem TEKNIQ og Teknisk Landsforbund kan søge
om tilskud til selvvalgt efteruddannelse.

Virksomhedsplanlagt uddannelse

Virksomheder kan også søge om tilskud til virksomhedsplanlagt efteruddannelse af medarbejdere, der
er omfattet af overenskomsten mellem TEKNIQ og
Teknisk Landsforbund.
Virksomheder og medarbejdere kan søge om tilskud til aftalt akademiuddannelse.

Tilskud til mange typer efteruddannelse

Der kan søges om tilskud til mange former for efteruddannelse. Det eneste krav er, at det er brancherelevant.
•
•
•
•
•

Gymnasiale fag.
AMU-kurser.
Moduler fra diplom- og masteruddannelser.
Moduler på akademiuddannelser.
Private kurser.

Fra 2. januar 2018 begrænses tilskud til
15.000 kr. pr. medarbejder pr. år.

Fonden har besluttet, at der pr. 2. januar 2018 højst
kan ydes et tilskud på i alt 15.000 kr. pr. medarbejder
pr. år.
Beløbet omfatter både kursusgebyr, løntabsgodtgørelse og evt. transport, forplejning og overnatning.
Det gælder for både selvvalgt efteruddannelsen og
virksomhedsplanlagt uddannelse. Undtaget er aftalt
akademiuddannelse.

Selvvalgt uddannelse

Fonden yder tilskud til betaling af kursusgebyr og
materialer samt eventuel transport, overnatning og
forplejning samt løntabsgodtgørelse, der svarer til
85 % af den sædvanlige løn.

Fonden yder tilskud til betaling af kursusgebyr samt
eventuelt transport, overnatning og forplejning. Der
er ingen begrænsning i antal kursusdage.

Aftalt akademiuddannelse

Virksomhed og medarbejder kan i fællesskab søge
om tilskud til, at en enkelt medarbejder – på deltid
– kan gennemføre enkeltmoduler på 5 akademiuddannelser:
El-installation, Energiteknologi, Automation og drift,
Ledelse og vvs-installation.
Tilskuddet udgør 100 % af den sædvanlige løn modregnet evt. SVU fra det offentlige samt betaling af
hele kursusgebyret, transportudgifter samt overnatning og forplejning.
Aftalt akademiuddannelse kræver, at man ikke har
opbrugt sin ret til selvvalgt uddannelse.

Ophørte tillidsrepræsentanter

Kompetencefonden kan give tilskud til faglig opdatering af medlemmer af TL, der har været tillidsrepræsentanter i en virksomhed i en sammenhængende
periode på mindst tre år, og som efterfølgende fortsat er ansat i virksomheden

Sådan gør du

Uanset om du er medarbejder eller virksomhed, skal
du udfylde en ansøgningsblanket. Du skal altid søge
om tilskud, før kurset afholdes.
På evu.dk/ finder du ansøgningsblanketten og yderligere vejledning.
Du får svar på din ansøgning hurtigst muligt, dog senest 4 uger efter den er modtaget af EVU.
Har du spørgsmål, kan du kontakte Béatrice Sloth
på bsl@evu.dk eller 31206814
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