
 

 
 
 
  
 
 

Resultatlønskontrakt for direktør Lars Thore Jensen  
gældende for perioden 1. august 2022 – 31. juli 2023 

  
Resultatlønskontrakten følger retningslinjerne, som angivet i UVM’s brev til institutionerne af 
1. november 2019. Maksimumbeløb 140.000 kr. 
  
Tema Strategisk mål Operationalisering Vægt 
 
1) DIGITALISERING 
            VÆGT = 16% 
 

 
Medarbejdernes digitale 
kompetenceniveau skal 
hæves. 
 

 
Kompetenceniveauet hæ-
ves yderligere gennem en 
systematisk viden om 
medarbejdernes kompe-
tenceniveau inden for di-
gitalisering 

 
Der er lavet en systematisk afdækning af medarbej-
dernes IT-kompetencer = 4% 
 
Der er lavet en handleplan på baggrund af denne af-
dækning = 8% 
 
Det er lavet et uddannelsestiltag på baggrund af 
denne afdækning = 12% 
 
 Det er lavet flere uddannelsestiltag på baggrund af 
denne afdækning = 16% 
 

 
2) TOPLINJE 
            VÆGT = 20% 

 
Det økonomiske resultat 
for AMU-Fyn skal forbed-
res. Der skal udarbejdes et 
værktøj til synliggørelse 
af de enkelte brancheom-
råder økonomiske resulta-
ter med det formål at 
skabe bedre beslutnings-
grundlag for tiltag og for-
bedringer. 
 

 
Der skal i forbindelse 
med budgetlægningen 
for 2023 skabes et bran-
cheregnskab, som enty-
digt synliggør de enkelte 
uddannelsesområders un-
der og overskud.  
 
 

 
Brancheregnskab fremlagt ved bestyrelsesmødet i de-
cember 2022 = 20 % 



 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

Side 2 af 3 
 

 

 
3) EFFEKTIVISERING 
            Vægt = 16% 

 
AMU-Fyn’s projektorga-
nisation skal udbygges og 
arbejde mere strategisk. 
 

 
Der opsættes konkrete 
mål for den nyetablerede 
projektorganisation 

 
Der er hentet mindst 2 mill. kr. ekstern finansiering 
hjem til AMU-Fyn = 4% 
 
Der er hentet mindst 4 mill. kr. ekstern finansiering 
hjem til AMU-Fyn = 8% 
 
Der er hentet mindst 6 mill. kr. ekstern finansiering 
hjem til AMU-Fyn= 12% 
 
Der er hentet mindst 8 mill. kr. ekstern finansiering 
hjem til AMU-Fyn = 16% 
 

 
4) BRANDING 
           VÆGT = 16% 
 

 
AMU-Fyn skal i den regi-
onale og nationale kon-
tekst have en profil på 
voksenvejledningsområdet 
 

 
Der skal laves artikler og 
andre tiltag, som placerer 
AMU-Fyn centralt i drøf-
telserne om den fremti-
dige voksenvejledning. 
 

 
Mindst et tiltag om voksenvejledning = 4% 
 
Mindst to tiltag om voksenvejledning = 8% 
 
Mindst tre tiltag om voksenvejledning = 12% 
 
Mindst fire tiltag om voksenvejledning = 16% 
 

  



 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

Side 3 af 3 
 

 

 
5) BÆREDYGTIDHED/ 
           VERDENSMÅLENE 
           VÆGT = 16% 
 

 
AMU-Fyn vil forretnings-
mæssigt arbejde på at ind-
arbejde verdensmålene i 
undervisningen 
 

 
Der skal laves kursusud-
bud, artikler og andre til-
tag, som placerer AMU-
Fyn centralt i drøftel-
serne om fremtidens un-
dervisning af voksne in-
den for bæredygtighed 
 

 
Mindst 2 tiltag (kurser, artikler m.v.) inden for bære-
dygtighed = 4% 
 
Mindst 4 tiltag (kurser, artikler m.v.) inden for bære-
dygtighed = 4% 
 
Mindst 6 tiltag (kurser, artikler m.v.) inden for bære-
dygtighed = 4% 
 
Mindst 8 tiltag (kurser, artikler m.v.) inden for bære-
dygtighed = 4% 

 
6) PARTNERSKABER 
           VÆGT = 16% 
 

 
Der skal udvikles en stra-
tegisk plan for samarbej-
det med arbejdsmarkedets 
parter med det formål at 
udvikle partnerskaber. 
 

 
Der skal udfærdiges 
yderligere partnerskabs-
aftaler ud over dem, der 
blev indgået i kontakt-
perioden 2021-2022 

 
1 ny aftale = 4% 
 
2 nye aftaler = 8% 
 
3 nye aftaler = 12% 
 
4 nye aftaler = 16% 

 


