
 

 
INDIVIDUEL KOMPETENCEUDVIKLING/UDVIKLINGSPLAN 
 
(Protokollat 4 til ”Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.” 
Nr. 64.01 af 6. november 2013, mellem KL og Socialpædagogernes Landsforbund) 
 
Protokollat 4— Individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan 
Aftale om kompetenceudvikling indgået mellem KTO og KL er gældende for ansatte omfattet af denne 
overenskomst. 
 
I tilknytning til aftalen er aftalt følgende for ansatte med mere end 1 års ansættelse på ansættelsesstedet. 
 
Der henvises til vejledning om Aftale om individuel kompetenceudvikling/udviklingsplan, som findes her: 
www.personaleweb.dk. Endvidere henvises til www.kompetenceweb.dk. 
 
§ 1. Formål 
Formålet med denne aftale er at styrke indsatsen omkring den enkelte medarbejders kompetenceudvikling, 
herunder specielt at sikre medarbejdernes forudsætninger for en effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet 
og for at sikre og forbedre arbejdspladsens og den enkeltes udviklingsmuligheder. Aftalen skal sikre 
udviklingsmuligheder for alle ansatte, både medarbejdere og ledere. 
 
Kompetencer er ikke statiske, og der er derfor i hele ansættelsesforholdet behov for, at den enkelte 
medarbejders kompetencer vedligeholdes og udbygges. 
 
Den løbende kompetenceudvikling består af faglig efter- og videreuddannelse (fx kompetencegivende 
uddannelser, som er arbejdsmæssigt relevante) og kompetenceudvikling i bredere forstand. 
 
Kompetenceudvikling indgår som et naturligt element i den enkelte kommunes personalepolitik. 
 
§ 2. Individuel udviklingsplan og opfølgning 
Stk. 1 
Der skal udarbejdes en skriftlig udviklingsplan for den enkelte ansatte. Udviklingsplanen udarbejdes i dialog 
mellem medarbejder og ledelse. Udviklingsplanen indeholder målsætninger for medarbejderens udvikling på 
kortere og længere sigt. Udviklingsplanen kan omfatte konkrete aktiviteter, der iværksættes for at nå målene. 
Det forudsættes, at det er en gensidig forpligtelse, at udviklingsplanen gennemføres. Udviklingsplanerne 
kan være individuelle eller gruppe-/teambaserede. 
 

Bemærkning: 
Med henblik på at kvalificere dialogen om medarbejdernes udviklingsplan kan 
der udarbejdes en oversigt over relevante kompetenceudviklingsinitiativer, 
herunder en oversigt over relevant efter- og videreuddannelse for faggruppen. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplaner kan der peges på muligheden 
for at få foretaget realkompetencevurdering, der indebærer en konkret 
vurdering af den enkeltes muligheder for merit eller lignende i forbindelse med 
efter- og videreuddannelse. 

 
Stk. 2 
Der følges op på udviklingsplanen årligt. Opfølgningen kan medføre en justering af udviklingsplanen. 
 

http://www.personaleweb.dk/
http://www.kompetenceweb.dk/


Stk. 3 
Der foretages særlig opfølgning for ansatte, som har været fraværende fra arbejdspladsen 
i en periode, fx på grund af barsel, længerevarende sygdom e.l. 
 
§ 3. Drøftelse 
Stk. 1 
Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan drøfte kommunens politik på 
kompetenceudviklingsområdet jf. § 4 i Aftale om kompetenceudvikling. Endvidere kan SU/MED-udvalget 
bl.a. drøfte sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling, jf. § 6 i Aftale 
om kompetenceudvikling. 
 
Stk. 2 
Ledelsen og tillidsrepræsentanten drøfter tilrettelæggelsen af udarbejdelsen af udviklingsplanerne. 
De lokale parter gør status over udarbejdelse af planerne og drøfter erfaringerne med anvendelsen af disse. 
 
Stk. 3 
Hvis der ikke efter lokale drøftelser er opnået et for begge parter tilfredsstillende resultat, 
og en af parterne finder, at årsagen er, at den anden part ikke efterlever aftalen, kan 
hver af parterne anmode overenskomstparterne om at bistå ved en fornyet lokal drøftelse. 
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