
 
 

 

Tryghedspuljen   

Tryghedspuljen skal bruges til at hjælpe medarbejdere, der er blevet afskediget som følge af budget-

besparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelser af arbejdspladser eller ka-

pacitetsændringer. 

 

Betingelserne for at søge tryghedspuljen er, at man:  

1. er varigt ansat (fuldtidsansatte, deltidsansatte og flex-jobbere kan søge). Tidsbegrænsede an-

satte mv. kan ikke søge. 

2. er ansat på en af de overenskomster, der er med i aftalen. De organisationer, der er med i afta-

len, er: OAO1, FOA, BUPL, Forhandlingskartellet2 eller Sundhedskartellet3.  

3. søger i opsigelsesperioden, og at kurset er påbegyndt inden opsigelsesperioden slutter. Ansø-

gerens A-kasse skal være indforstået med, at kurset forsætter ud over opsigelsesperioden, så 

man undgår at blive trukket i dagpenge. 

 

Hvilke aktiviteter kan der søges midler til? 

Der kan ifølge aftalen søges om midler til følgende: 

• Kompetenceudvikling og efteruddannelse 

• Karrieresparring og -afklaring 

• Realkompetencevurdering 

• Individuel rådgivning ift. Personlige og arbejdsmæssige udfordringer opstået ved afskedigelsen 

Det er et krav, at aktiviteten udbydes af en ekstern leverandør – og ikke af kommunen selv.  

 

Hvor mange midler kan der søges om? 

Der kan maksimalt søges om 10.000 kroner (20.000 ved kompetencegivende uddannelser). Beløbet 

er inklusiv materialer og transport. Kursusbeløbet skal angives eksklusiv moms, idet alle kommunale 

instanser har mulighed for momsrefusion. 

 

                                                      

 
1 Blik- og Rør, Dansk El-forbund, Dansk Jernbaneforbund, Dansk Metal, Dansk, Socialrådgiverforening, 3F, HK/Kommunal, Ma-
lerforbundet, Serviceforbundet, Socialpædagogerne og Teknisk Landsforbund. 

2 Søfartens Ledere, Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører, Kort- og Landmålingsteknikernes For-
ening, Frederiksberg Kommunalforening, HI – Organisation for ledende medarbejdere i idræts-, kultur- og fritidssektoren, Det 
Offentlige Beredskabs Landsforbund, Konstruktørforeningen, Gentofte Kommunalforening, Dansk Musiker Forbund og Maskin-
mestrenes Forening, Dansk Formands Forening. 
3 Dansk Sygeplejeråd, Danske Tandplejere, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, Jorde-
moderforeningen og Kost & Ernæringsforbundet og lederne fra Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutfor-
eningen og Kost & Ernæringsforbundet.  
 



 

Det er muligt at søge midler til flere aktiviteter inden for dette beløb. Selvom det samlede beløb over-

stiger 20.000 kroner, må der ikke angives mere en 20.000 kroner på ansøgningen.  

 

Udbetalingen af midler sker til kommunen eller arbejdspladsen.  

 

Ubrugte midler skal tilbagebetales til Tryghedspuljen.  

 

Udfyldningen af ansøgningen skal ske af ansøgerens leder eller tillidsrepræsentant. 

 

Bemærk, at medarbejder, leder og tillidsrepræsentant alle skal underskrive ansøgningen til tryg-

hedspuljen.  

 

Udfyldning af ansøgningen sker på følgende måde: 

• Ansøgning om midler fra Tryghedspuljen sker elektronisk på hjemmesiden www.tryghedspul-

jen.dk.  

• Når ansøgningen indtastes i ansøgningssystemet på hjemmesiden, kan det være en hjælp at ori-

entere sig i den trinvise guide til udfyldelse af ansøgningen. Guiden kan findes på forsiden af 

hjemmesiden.   

• Ansøgningen skal underskrives af lederen, tillidsrepræsentanten og ansøgeren. Hvis der ikke er 

en tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant for området, er det den lokale afdeling for den for-

handlingsberettigede organisation, der skal underskrive ansøgningen. Det er typisk den samme, 

som der forhandles lokal løn med. Ansøgningen bliver afvist, hvis det underskrevne dokument ikke 

er vedhæftet og underskrevet af alle tre parter.  

• Aktivitet og udbyder skal altid oplyses i ansøgningen. Det er ikke nok blot at kopiere udbyders 

hjemmeside over på ansøgningen.  

• Det skal altid være arbejdspladsens bank, registreringsnummer og kontonummer, der oplyses i 

ansøgningen.  

• Det er muligt at søge om midler til flere aktiviteter på en gang og gerne i samme ansøgning,  

• Det er muligt at søge om midler til flere aktiviteter på en gang og gerne i samme ansøgning, så 

længe beløbet ikke overstiger 10.000 kr. (20.000 ved kompetencegivende uddannelser).  

• Er ansøgningen først uploadet/afsendt, er det ikke muligt at rette i den. Hvis der er fejl i ansøgnin-

gen, skal der udfyldes og uploades en ny ansøgning. Tryghedspuljens sekretariatet har heller ikke 

mulighed for at rette i ansøgningen, når den er modtaget. 

 


