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TR-vejledning:	Introduktionsstillinger	

Baggrund: Baggrund: Baggrund: Baggrund:     
Krisen og de offentlige nedskæringer de seneste år, har betydet at særligt to grupper har svært ved 
at bevare eller få tilknytning til arbejdsmarkedet: 
 

• Arbejdsløse med en længere ledighedsperiode bag sig  
• Dimittender, som har ingen eller meget lidt joberfaring og derfor hurtigt mister ”aktualitet” 

 
AC ønsker derfor at introducere en ny type uddannelsesstillinger – kaldet Introduktionsstillinger - i 
kommuner/regioner samt igen i staten, hvor denne type stillinger blev brugt  90èrne, og havde en 
god beskæftigelseseffekt. 
 

Målsætning:Målsætning:Målsætning:Målsætning:    
Målet med uddannelsesstillingerne er at den ledige, herunder særligt dimittender, erhverver sig 
nye og aktuelle kompetencer, således de bliver mere attraktive på arbejdsmarkedet.   
 
Baggrunden for at dimittender er nævnt særligt, er erfaringer fra 1980/90’rne, hvor det viste sig, at 
især dimittender har et stort behov for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet inden for de første 
år efter afsluttet eksamen for overhovedet at komme ind på det arbejdsmarked, som de har 
uddannet sig til. 
 
En sideeffekt er, at den ledige også får bedre tilknytning til arbejdsmarkedet via de netværk, der 
dannes i beskæftigelsesperioden. Netværket der senere kan være vejen til et job. 
 
Endelig optjener den ledige igen fuld dagpengeret ved at være ansat netop 1 år. 

    
Målgruppe: Målgruppe: Målgruppe: Målgruppe:     
Ledige akademikere, herunder særligt dimittender, der har været ledige i mindst 1 år. 

Deltidsbeskæftigelse i mindre omfang i det foregående år fratager ikke én muligheden for at opnå 

ansættelse i en introduktionsstilling. 

Introduktionsstillinger kan oprettes i kommuner, regioner og i staten.   

Hjemmel: Hjemmel: Hjemmel: Hjemmel:     
AC-overenskomst 2013-2015 – med virkning pr. 1.4.2013. 
 

Lønforhold:Lønforhold:Lønforhold:Lønforhold:    
80 % af den overenskomstmæssige begyndelsesløn; dvs. 
 

• Bibliotekar DB/Bachelorer indplaceres med 80 % af lønnen på trin 1 

• Kandidater indplaceres med 80 % af lønnen på trin 4    
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Det er muligt af få lokalt aftalte tillæg fx vagttillæg, kvalifikations- og funktionstillæg. Skal den 
ansatte have vagter på et folkebibliotek, skal den ansatte også have et vagttillæg. BF anbefaler, at 
det altid undersøges om der er grundlag for også at forhandle funktions/kvalifikationstillæg. Tillæg 
er i udgangspunktet 100% i størrelse. 
 
Det er ikke muligt at få centralt aftalte tillæg fx rådighedstillæg.      
    
Pensionsforhold:Pensionsforhold:Pensionsforhold:Pensionsforhold:    
Der ydes sædvanlig overenskomstmæssig pension af alle løndele.  
 

Andre særlige vilkår:Andre særlige vilkår:Andre særlige vilkår:Andre særlige vilkår:    
• Ansættelse i introduktionsstillinger kan kun ske i en 12 måneders periode (inkl. evt. 3 måneders 

prøvetid)  

• Stillingen er på 37 timer, dvs. ikke mulighed for plustid, eller deltid. 
• Lønanciennitet fra tidligere beskæftigelse medregnes ikke ved ansættelse i 

introduktionsstillinger. Til gengæld optjener man lønanciennitet under ansættelsen i 
introduktionsstillingen, som medregnes ved efterfølgende ansættelser (og tillægges evt.  
tidligere lønanciennitet). 
 

OpOpOpOpmærksomhedspunkter:mærksomhedspunkter:mærksomhedspunkter:mærksomhedspunkter:    
• Introduktionsstillinger skal opslås offentligt, og tydeligt mærkes ”introduktionsstilling 

 
• Der er ikke krav om merbeskæftigelse 
 
• Den ansatte skal udføre arbejde på lige fod med andre akademikere i ca. 80% af tiden  

 
• Der skal afsættes tilstrækkelig tid til uddannelse og oplæring, som står i rimeligt forhold til 

lønreduktionen. Det vil sige ca. 20% af tiden  
 
• I staten kan man via Statens Center for Kompetenceudvikling ansøge om midler til 

kompetenceudvikling – dog maksimalt 20.000 kr. pr. person. Denne mulighed findes ikke i 
kommuner/regioner – men en arbejdsgiver kan altid beslutte at afsætte et beløb af passende 
størrelse – fx de 20%, som grundlønnen er reduceret med. 

 
• Tjek lønseddel efterfølgende for at se om tillæg aftalt til 100%, også er udbetalt med 100% 

 
 

Uddannelse/oplæring:Uddannelse/oplæring:Uddannelse/oplæring:Uddannelse/oplæring:    
Det anbefales, at der tidligt i ansættelsen udarbejdes en kompetence- eller opkvalificeringsplan for 
den ansatte.  
 
Planen tager udgangspunkt i den konkrete persons profil og behov og sammenholdes med de 
kompetence-og kvalifikationskrav, der er gældende specifikt på den konkrete arbejdsplads. Der kan 
således tilrettelægges generelle men også specielle kompetenceforløb tilpasset den konkrete 
persons kvalifikationer og behov. 
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Kompetencer og kvalifikationer kan erhverves på flere måder: sidemandsoplæring, jobrotation, 
deltagelse i udviklingsprojekter, deltagelse i almindelige driftsprojekter mv. Hertil kommer 
naturligvis deciderede kursus- og kompetenceforløb. 
 

    
    
    
Drøftelse i SU/MedDrøftelse i SU/MedDrøftelse i SU/MedDrøftelse i SU/Med::::    
Bibliotekarforbundet anbefaler, at emnet introduktionsstillinger drøftes i relevante fora før stillinger 
af denne type slås op. BF anbefaler at I får følgende afklaret på forhånd:  
  

• Aftale om (max.) antal introduktionsstillinger på ansættelsesområdet 
 

• Hvilke forhold skal være opfyldt for at anvende denne type stilling* 
 

• Kriterier for indholdet i kompetence- og kvalificeringsplanen  
 

• At anvendelsen af disse stillingstyper evalueres herunder 
o hvilke tidsfrister skal gælde ift. evaluering  
o har de anvendte kompetenceplaner været fulgt 
o har de anvendte kompetenceplaner virket efter hensigten 

 

• hvor mange midler der skal afsættes til kompetenceudvikling i disse stillinger (især i 
kommuner/regioner).    

 

 

*Bemærk, at forvaltningsreglen om at ansætte den bedst kvalificerede, er et relativt begreb i forhold til 

stillingens indhold.  

Er jobkravene i en given stilling ikke så store, er kravet til kvalifikationer tilsvarende heller ikke så store, og 

man kan derfor godt fravælge den objektivt set bedst kvalificerede i ansøgerfeltet, såfremt personen er 

overkvalificeret ift. stillingens indhold.  

Når man definerer Indholdet i en introduktionsstilling skal man sigte efter, at stillingen kan bestrides af en 

ledig nyuddannet.  


