Full Service Aftale

Godtgørelse

Få penge retur til virksomheder eller medarbejdere

Lad os gøre arbejdet for dig.
AMU-Vest kan tilbyde en Full Service Aftale, der indebærer, at vi står
for administration og hjemtagning af godtgørelse til virksomheden
og efteruddannelsen af dine medarbejdere.
AMU-Vest tilbyder omkostningsfrit at stå for al administration.
•
•
•
•

Tilmelding via efteruddannelse.
Søgning af godtgørelse.
Styring af medarbejderens lovpligtige uddannelse.
Søgning af kompetencefondsmidler.
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For nærmere information kontakt:
Henriette Bakken Pedersen
Full Service Koordinator
7914 0315
hbp@amu-vest.dk

June Matthisson
Uddannelseskonsulent
7914 0371
jun@amu-vest.dk
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Jakob B. Endahl
Salgsleder
7914 0302
jben@amu-vest.dk

VEU-godtgørelse

Uddannelsesfonde

Virksomheder eller medarbejdere kan søge VEU-godtgørelse – og
befordringstilskud, som kompensation for tab af løn, og dækning af udgifter
til transport under deltagelse i AMU-kurser.

Udover VEU-godtgørelse og befordringstilskud kan der også søges
tilskud fra uddannelsesfonde/kompetencefonde, hvis virksomheden ifølge
overenskomsten indbetaler til en.

Betingelser til virksomheder:
• Udbetaler løn under uddannelse
• Medarbejderen skal have været ansat i min. 14 dage

Der er bestemmelser om kompetencefonde i de fleste overenskomster
indenfor DA’s medlemsorganisationer med et modstående LO forbund.
Som virksomhed indbetaler du til fonde, uanset om du sender med arbejdere
på uddannelse eller ej.

Betingelser til medarbejdere:
• Skal være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig
• Skal have været ansat i min. 14 dage hos samme arbejdsgiver

Tilskuddet kan være op til 172,00 kr. pr. time.

Det er desuden en betingelse for godtgørelse, at medarbejderen højest har en
uddannelse til og med gymnasialt niveau, eller en uddannelse som i
niveau svarer til højst en erhvervsuddannelse. Det vil sige, at medarbejderen ikke
må have en uddannelse, der kræver en gymnasial uddannelse, for at kunne komme
ind.
Hvis medarbejderen har en uddannelse på et højere niveau, men ikke brugt den
inden for de sidste 5 år, kan der søges VEU-godtgørelse.

Du kan få valuta for pengene
AMU kurser er i forvejen meget billige på grund af den statslige støtte til
efteruddannelse. Der er således kun en meget minimal deltagerbetaling. AMU
kurser giver for de fleste ret til VEU godtgørelse på ca. 116,- kr. pr. time. Tillægges
f.eks. 55,- kr. pr. time fra fonden – ja, så er der for mange mulighed for løntilskud
på helt op til 172,- kr. pr. time.

Sats 2019:
VEU: 4.355 kr. pr. uge svarer til 100 % af højeste dagpengesats
Befordring: 0,99 kr. pr. kørt, km udover 24 km (skattefrit)
Udbetales til virksomhedens eller medarbejderens nemkonto.
VEU-godtgørelsen og befordringstilskud søges via www.efteruddannelse.dk
Vores kundeservice kan vejlede om VEU godtgørelsen på tlf. 7914 0322.
Se mere på bagsiden om vores Full Service Aftale.

Se mere på
Kompetencefonde.dk
Uddannelsesfonde.dk
ikuf.dk Industrienskompetencefond
Kom godt i gang
Så kan du begynde at få noget ud af de penge, som din virksomhed indbetaler til
uddannelsesfonde og vi hjælper gerne.

