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1. Resumé
Reduktion af puljen til dyre uddannelser.
2. Status
Puljen er oprindeligt besluttet af direktionen i 2008. Puljen har eksisteret siden 2009. Der
findes et administrationsgrundlag senest opdateret i 2013 med kriterier og proces for
ansøgninger til puljen. Det er direktionen, som beslutter, hvem der skal tildeles midler fra
puljen på baggrund af ansøgningerne. Antallet af tildelinger afhænger af, hvilken uddannelse
der søges om. Der er et krav om, at den konkrete arbejdsplads medfinansierer det ansøgte
uddannelsesforløb. De seneste år er alle midler i puljen blevet fordelt. Formålet med puljen er
at sikre, at der er mulighed for en vis medfinansiering fra en central pulje til dyre uddannelser
fx på masterniveau, fordi nogle centre kan have svært ved ellers at finde midler alene i eget
budget til finansieringen af sådanne meget dyre uddannelser. Puljen er i sin tid besluttet
finansieret af en del af en lønopsamlingspulje. Der har ikke de seneste år været ændret i
puljens størrelse.
3. Ændringsforslag
Forslaget kan implementeres fra 2022 og indebærer, at puljemidlerne bliver færre, og at
færre uddannelsesforløb vil kunne understøttes af medfinansiering fra puljen.
4. Konsekvens
Ændringsforslaget kommer til at betyde, at færre uddannelsesforløb vil kunne understøttes af
puljen. Forslaget anbefales, da det godt kan forsvares, da der fortsat vil være midler i puljen
til at prioritere ud fra de fastlagte kriterier.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ingen investeringer.
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6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ikke sammenhæng til andre forslag.
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