Bedre til ord, tal og IT
Baggrund
I 2015 udbød KL og FOA via et pilotprojekt i Den Kommunale Kompetencefond et kursustilbud til
medarbejdere med læse-, skrive-, regne-, IT-behov. Projektet blev gennemført i fem kommuner: RingkøbingSkjern, Esbjerg, Odense, København og Aabenraa.
Erfaringer fra tidligere projekter viser, at der på både FOA og 3F’s område er en stor del af de ansatte, som
er udfordret i forhold til grundlæggende læsning og skrivning.
Samtidig ved vi, at kravene til skriftlig kommunikation i de kommunale job stiger. Ingen fag kan i fremtiden
komme uden om skriftlighed i arbejdet. Fx er journaler i højere grad offentligt tilgængelige for borgere og
pårørende, og kommunikation af arbejdsopgaver foregår ofte elektronisk. Det stiller store krav til
medarbejderne, der både skal kunne formulere sig i et fagligt præcist og forståeligt sprog.
KL og FOA har derfor besluttet at forlænge og udvide projektet perioden indtil 30. juni 2017. De kommuner,
der allerede er med i projektet fortsætter. Samtidig er projektet udvidet med yderligere 10 kommuner samt
ansatte på 3F’s område.
Omfang
De ti nye kommuner, der nu også er omfattet af projektet er følgende:











Silkeborg
Slagelse
Frederikshavn
Mariagerfjord
Herning
Furesø
Høje-Taastrup
Rebild
Nyborg
Aalborg

Foruden disse ti er de fem kommuner fra pilotprojektet fortsat en del af projektet:






Ringkøbing-Skjern
Esbjerg
Odense
København
Aabenraa

Finansiering og tilskud
Projektet finansieres af Den Kommunale Kompetencefond (på FOA og 3F’s områder) i form af tilskud til
vikardækning/lønrefusion til en fast timepris på 170 kr./time. I de tilfælde hvor medarbejdere kan søge om
SVU under uddannelsen, fratrækkes dette automatisk fra den støtte der gives fra Den Kommunale
Kompetencefond. Fonden dækker ligeledes udgifter til transport jf. de generelle regler for transporttilskud i
kompetencefonden. Reglerne i kompetencefonden er, at ansøgeren kan få transporttilskud i henhold til det
beløb, man vil få efter kommunens regler for kursus m.v. (Se nærmere herom på
www.denkommunalekompetencefond.dk)
Projektet giver tilskud til følgende aktiviteter:








Tilskud til vikardækning/lønrefusion ifm. arbejdspladsscreening i dansk og matematik
Tilskud til vikardækning/lønrefusion ifm. kursus i FVU Dansk niveau 1, 2 og 3
Tilskud til vikardækning/lønrefusion ifm. kursus i FVU Matematik niveau 1 og 2
Tilskud til vikardækning/lønrefusion ifm. kursus i FVU-start
Tilskud til vikardækning/lønrefusion ifm. kursus i Ordblindeundervisning (OBU)
Tilskud til vikardækning/lønrefusion samt kursusgebyr ifm. IT-kurser. Der udbydes et særligt ITkursus som er det der skal benyttes for at opnå støtte via projektet. Der foretages ikke en egentlig
screening til IT-færdigheder, men behovet for IT-kurset foretages i den generelle screening.

Da projektet alene dækker tilskud til lønrefusion/vikardækning fratrukket SVU, skal SVU søges af
arbejdsgiver særskilt. Den lokale uddannelsesudbyder varetager/bistår opgaven med at søge SVU. Bemærk
at ansøgninger til SVU skal være indsendt inden kursusstart.
Ansøgningsprocessen vil være opdelt i to:

Ansøgninger
Ansøgninger indsendes via www.denkommunalekompetencefond.dk. Der vil være mulighed for at søge fra
d. 28.september 2016 til d. 30 juni 2017. (Screeningsansøgninger dog inden 1. maj 2017)
Tidsfrister
Da projektet udløber d. 30 juni 2017, skal alle screeninger være foretaget inden 1. maj, hvor også
ansøgninger til screeningsdelen skal være indsendt.
Kurser skal ligeledes være planlagt og påbegyndt indenfor projektperioden, men hvis enkelte kursusgange
ligger udenfor projektperioden er dette i orden. Ansøgninger til kursusdelen skal være indsendt inden d. 30
juni 2017.

