
Finansieringsmuligheder

Omstillingsfonden

Formål

Som en del af trepartsaftalen, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 

2017, har regeringen oprettet en omstillingsfond. Der er afsat 65 millioner kroner årligt fra 2018 til 

og med 2021.

Puljen bliver fordelt efter først til mølle princippet med op til 20.000 kroner per person frem til 

udgangen af 2021.

Formålet med omstillingsfonden er at sikre muligheden for, at faglærte og ufaglærte medarbej-

dere på arbejdsmarkedet kan løfte deres kvalifikationer og løbende holde deres kompetencer 
relevante.

Hvem kan modtage

Du kan modtage støtte hvis: 

Du er faglært eller ufaglært

• Faglært: en færdig uddannelse fra en handelsskole eller en håndværksuddannelse

• Ufaglært: ingen formel uddannelse efter studentereksamen (stx, hhx, htx, hf eller lignende)

Du er i job 

• Vi skelner ikke mellem heltids- og deltidsbeskæftigelse

• Det er et krav, at du er ansat i Danmark ved fagets start

Hvilke uddannelser/kurser kan du tage

Du kan tilmelde dig enkeltfag, eller hele uddannelser.

 

Tro- og love-erklæring 

Du skal ved tilmelding til et uddannelsesmodul på tro og love skrive under på at du opfylder de 

krav der er sat, for at modtage kompensation. Du giver på erklæringen ligeledes samtykke til at 

oplysningerne videregives til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte til administration 

og kontrol af omstillingsfonden.
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SVU (Statens Voksensuddannelsesstøtte)

Formål 

Statens Voksenuddannelsesstøtte(SVU), er et tilbud til personer der ønsker at uddanne sig på 

folkeskole, gymnasialt eller akademiniveau. Som udgangspunkt kan du ikke søge SVU hvis du har 

en videregående uddannelse. 

Hvem kan modtage:

Skal du modtage SVU skal du opfylde disse krav: 

• Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men ikke nået pensionsalderen

• Du skal være dansk statsborger eller bo i Danmark

• Du skal være optaget eller have tilsagn om optagelse på en uddannelse, der berettiger til 

SVU

• Du skal have arbejdet hos nuværende arbejdsgiver eller været selvstændig i mindst 26 uger, 

umiddelbart før uddannelsen begynder

• Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted

• Du skal være studieaktiv

• Du må ikke få anden offentlig støtte, der dækker leveomkostningerne

Hvilke uddannelser kan du tage: 

Du kan tage uddannelser eller kurser inden for: 

• Almen voksenuddannelse (avu)

• Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.

• Hf-enkeltfag og hf-uddannelsen

• Studentereksamen (stx)

• Højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) og enkeltfag fra hhx og htx

• Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, herunder også Adgangskursus til maskin- 

mesteruddannelsen

• Videregående uddannelser, der udbydes efter lov om åben uddannelse, og som har en  

uddannelsesbekendtgørelse

• Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav til uddannelser, 

der udbydes efter lov om åben uddannelse
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VEU-godtgørelse
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Du kan søge VEU-godtgørelse, hvis du ikke får løn, mens du er på kursus. Får du løn, er det din 

arbejdsgiver, som får godtgørelsen. Transporttilskuddet er en hjælp til at dække dine transport-

udgifter til og fra uddannelsesstedet.

Hvem kan modtage

For at modtage VEU-godtgørelse, skal du overholde følgende krav: 

• Du skal enten være i arbejde som lønmodtager eller være selvstændig erhvervsdrivende, når 

du ansøger.

• Du må som hovedregel ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervs-

uddannelse eller lignende. Med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.

• Du skal have en tæt tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en ar-

bejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Er du selvstændig erhvervsdrivende, skal din 

virksomhed være underlagt dansk lovgivning.

• Du skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og 

befordringstilskud til.

Du kan modtage VEU-godtgørelse i op til 10 uger, svarende til 370 timer, inden for et kalenderår. 

Dog kan du opnå VEU-godtgørelse til uddannelser af længere varighed, hvis der er tale om en af 

følgende uddannelser:

• Særskilt tilrettelagte forløb for flygtninge og indvandrere

• AMU-kontraktuddannelser

• Uddannelse, hvor der ifølge lov, bekendtgørelse eller bindende brancheaftale er knyttet særli-

ge krav.

Du kan som hovedregel ikke få VEU-godtgørelse til den samme uddannelse mere end tre gange 

inden for det samme kalenderår.

Hvilke uddannelser/kurser kan du tage: 

Du kan få VEU-godtgørelser til:

• Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse 

(FKB) 

• Individuel kompetencevurdering (IKV) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og efter 

lov om erhvervsrettet uddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessyste-

met) for voksne.

• Uddannelsesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i overensstemmelse 

med bestemmelser fastsat i henhold til lov om administrationen af Den Europæiske Social-

fond.
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Diverse Kompetencefonde

Opfylder du ikke de krav der er opsat under Omstillingsfonden, SVU eller VEU-godtgørelse, har 

du mulighed for at opnå tilskud igennem diverse kompetencefonde til betaling af deltagergebyr 

og afholdelse af udgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter.

De fleste ansatte, der er omfattet af overenskomst med en arbejdsgiverorganisation såsom Dansk 
Industri (DI), Dansk Erhverv (DE) og Teknik og Dansk Byggeri (DB), kan søge om midler hos en 

eller flere kompetencefonde. 

De enkelte fonde har forskellige regler for, hvilke aktiviteter der uddeles støtte til. 

Læs mere om støtteordningerne på www.kompetencefonde.dk. 
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