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§ 1. Indledning 

Stk. 1 
Løbende udvikling af amtslige og kommunale medarbejderes, herunder lederes, kom-
petencer og kvalifikationer er en forudsætning for en effektiv opgavevaretagelse med 
høj kvalitet og en fortsat udvikling af arbejdspladsen. 

Stk. 2 
Parterne finder det afgørende, at medarbejderne på den enkelte arbejdsplads får mulig-
hed for kompetenceudvikling både gennem det daglige arbejde og gennem efter- og vi-
dereuddannelse. Etablering af fælles læringsmiljøer og veltilrettelagte, dynamiske kom-
petenceprocesser er midler hertil og er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere.  

§ 2. Anvendelsesområde 

Stk. 1 
Aftalen gælder for alle ansatte i: 
1. KL’s forhandlingsområde, 
2. Amtsrådsforeningens forhandlingsområde, 
3. Københavns Kommune, 
4. Frederiksberg Kommune, 
5. selvejende dag- og/eller døgninstitutioner, dog for Amtsrådsforeningens forhand-

lingsområde og Københavns Kommunes vedkommende alle selvejende institutio-
ner m.v., som (amts)kommunen har indgået driftsoverenskomst med og 

6. naturgasselskaber og andre fælles (amts)kommunale virksomheder. 

§ 3. Formål 

Stk. 1 
Formålet med aftalen er at forpligte ledelse og medarbejdere til at prioritere en øget 
kompetenceudvikling 1. Både ledelse og medarbejdere må tage et ansvar for at sikre en 
styrket kompetenceudvikling, der sikrer såvel arbejdspladsens behov som medarbejde-
rens individuelle og faglige udvikling. 

§ 4. Hovedudvalget 

Stk. 1 
Der afholdes en årlig drøftelse i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesud-
valg om (amts)kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet. 

                                                
1 Definition af kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling er udvikling af ny viden, færdigheder og/eller 
holdninger hos medarbejderne. Ofte forbindes kompetenceudvikling kun med kurser, faglig opdatering og 
almen uddannelse. Men kompetenceudvikling foregår også på arbejdspladsen i arbejdssituationen. Mennesker 
udvikler sig hver gang de prøver noget nyt. Når en medarbejders muligheder for at handle udvides, kan man 
derfor tale om kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling er forøgelse, supplering eller forankring af med-
arbejderens eksisterende kompetencer. 
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§ 5. Udviklingsmål 

Stk. 1 
På den enkelte arbejdsplads foretages strategisk forankret og systematisk kompetence-
udvikling for alle medarbejdere. 

Stk.2 
Dette indebærer bl.a., at der på arbejdspladsen – i dialog mellem medarbejder og ledelse 
– opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere. 

Bemærkning: 
Udviklingsmål for medarbejderne kan udarbejdes i forbindelse med medarbej-
derudviklingssamtaler, gruppeudviklingssamtaler, teambuildingaktiviteter, se-
minarer eller lignende. 

Stk. 3 
Det forudsættes, at det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsmålene gennemføres, 
således at ledelsen sikrer rammer og betingelser for kompetenceudvikling, og medarbej-
deren arbejder på at nå de beskrevne udviklingsmål. Det aftales lokalt, hvor ofte op-
følgning skal finde sted. Opfølgning skal dog finde sted mindst hvert andet år. 

§ 6. SU/MED-udvalgets rolle 

Stk. 1 
SU/MED-udvalget skal med afsæt i arbejdspladsens mål og behov for kompetenceud-
vikling 
- drøfte de overordnede mål for kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen, 
- drøfte sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceud-

vikling,  
- drøfte hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres. 

§ 7. Ikrafttræden og opsigelse 

Stk. 1 
Denne aftale træder i kraft den 1. april 2002. Aftalen kan opsiges med 3 måneders var-
sel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts 2005. 

Stk. 2 
Aftalen erstatter Aftale om efteruddannelse og kompetenceudvikling. 
 
København, den 23. juli 2002 
For 
KL 
Aleksander Aagaard 
Kent Lassen 
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For 
Amtsrådsforeningen 
Benny C. Hansen 
Per Korshøj 
 
For 
Københavns Kommune 
Anne Emborg 
 
For 
Frederiksberg Kommune 
Finn Bjørn 
Lisbeth Haagensen 
 
For 
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 
Connie Kruckow 
Signe F. Nielsen 
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