
Albertslund

Sådan gør du Eksempel

Virksomheden kan fastholde dygti-
ge, erfarne og kulturbærende med-
arbejdere i nye jobfunktioner. 

Virksomheden får automatisk en 
mere social ansvarlig profil. 

Fordele

Arbejdspladsen sender en elektronisk 
ansøgning om et forhåndstilsagn til 
forebyggelsesfonden og har herefter 
en måned til at udarbejde et detaljeret 
budget. Ud fra budgettet giver fonden 
tilsagn om et maksimalt rammebe-
løb, hvor alle faktisk afholdte udgifter 
refunderes, når sporskiftepakken er 
gennemført. Ansøgningsskemaet og 
en komplet drejebog for sporskiftefor-
løb kan hentes på: www.forebyggel-
sesfonden.dk/stottetilsporskifte.html
I kan også kontakte fonden direkte for
yderligere hjælp og vejledning til
sporskiftearbejdet på tlf.: 7214 2000.

Støtte til sporskifte er en støtteordning for private 
og offentlige virksomheder i de særligt nedslid-
ningstruede brancher. Med sporskifteordningen 
kan I få økonomisk støtte til at finde nye holdbare 
veje for medarbejdere, der risikerer at blive slidt 
ned i deres nuværende job. Støtten kan fx bru-
ges til at give medarbejdere:
 
· Professionel afklaring og vejledning
· Erhvervsrettet efteruddannelse
· Praktikophold i en anden virksomhed

Det væsentligste er, at støtten bidrager til, at 
medarbejderen kan fortsætte sit arbejdsliv   
enten på sin nuværende arbejdsplads eller i en 
ny virksomhed. Den konkrete ”Sporskiftepakke”, 

som må vare op til otte uger fordelt over seks 
måneder, sammensættes og planlægges i sam-
arbejde mellem medarbejder, virksomhed og
medarbejderrepræsentant. Med en sporskifte-
pakke kan I få dækket lønudgifter på op til 260 kr. 
pr. time, mens medarbejderen får vejledning / af-
klaring, en erhvervsrettet efteruddannelse eller er 
i praktikophold i en anden virksomhed. Sporskif-
tepakken kan også bruges til at dække eventuelle 
deltagerbetalinger.
 
Sporskiftepakker kan søges løbende, til de afsat-
te midler for året er opbrugt. Brug muligheden nu 
og hjælp jeres nedslidningstruede medarbejdere 
godt videre i arbejdslivet  inden det er for sent!

En smed har efter mange arbejdsår
behov for en mindre nedslidende
jobfunktion og bliver med sin arbejds-
giver enig om at søge efteruddannel-
se som kedelpasser. Kurset kan gøre 
ham i stand til at styre store varmean-
læg og udføre den lovpligtige kontrol 
af sikkerhedsudstyret. Efteruddan-
nelsen, som foregår på teknisk skole, 
varer i alt 40 dage. Samlet set dæk-
kes stort set alle udgifter i forbindelse 
med sporskiftet. 

•

•

Sporskifte  
- få økonomisk støtte til at finde nye veje for medarbejdere, der risikerer at blive slidt ned  
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eskrivelser er generelle og vejledende - der tages forbehold for trykfejl og løbende æ
ndringer i satser og lovgivning 
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