
Få hjælp til at komme videre i dit  

arbejdsliv hvis du er kommunalt ansat

•  Søg om midler til fx kompetenceudvikling, 

efteruddannelse og karrieresparring

•  Få hjælp fra din tillidsrepræsentant og leder

• Søg om op til 10.000 kroner

Det tager kun 5-10 min. at skrive ansøgningen 

og du får svar maks. to uger efter

afskediget?



Hvad er tryghedspuljen?

Tryghedspuljen er til dig, som er blevet 
afskediget som følge af nedskæringer  
og den stramme kommunale økonomi. 

Du kan søge om op til 10.000 kr. 
fra puljen til aktiviteter, som kan 
hjælpe dig videre i dit arbejdsliv.

Hvad kan Tryghedspuljen bruges til?

Der er brede rammer for, hvad Tryghedspuljen 
kan hjælpe dig med. Du kan søge om penge 
til for eksempel kompetenceudvikling og 
efteruddannelse, men også karrieresparring, 
–afklaring og individuel rådgivning.

Hvem kan søge?

Du kan ansøge om penge hos Tryghedspuljen, 
hvis du er fastansat indenfor det kommunale 
område og hører ind under overenskomstgrupperne 
i OAO, BUPL og Forhandlingskartellet. 

Hvis du er i tvivl, om du kan søge, så spørg  
din tillidsrepræsentant eller se nærmere 
på www.tryghedspuljen.dk.

Sådan søger du!
Det tager kun 5-10 minutter at skrive ansøgningen, som skal udfyldes online, og senest to uger efter har du svar. 
Ansøgningen skal underskrives af din tillidsrepræsentant og nærmeste leder, og det er vigtigt, at du både søger og bruger pengene, mens du er i opsigelsesperioden.

Ansøg på www.tryghedspuljen.dk.

Ansøgning
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Hvem kan modtage 
midler fra Tryghedspuljen?

Midlerne kan søges til medarbejdere, der er  
ansat på overenskomst under Offentligt Ansattes  
Organisationer (OAO), BUPL samt Forhandlings- 
kartellet indenfor det kommunale område.

Få flere oplysninger om Tryghedspuljen på 
www.tryghedspuljen.dk, hvor du både kan  
læse typiske spørgsmål/svar og ansøge.

Følgende organisationer under OAO er omfattet: Blik og Rør, Dansk El forbund, Dansk  
Jernbaneforbund, Dansk Metal, Dansk Socialrådgiverforening, 3F, FOA, HK/Kommunal,  
Malerforbundet, Serviceforbundet, Socialpædagogerne og Teknisk Landsforbund.

Følgende organisationer under Forhandlingskartellet er omfattet: Søfartens Ledere, Danske  
Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører, Kort- og Landmålingsteknikernes 
Forening, Frederiksberg Kommunalforening, HI – Organisation for ledende medarbejdere  
i idræts-, kultur- og fritidssektoren, LederForum, Det Offentlige Beredskabs Landsforbund,  
Konstruktørforeningen, Gentofte Kommunalforening, Dansk Musiker Forbund og  
Maskinmestrenes Forening.

 

Kom i gang
Kom videre
Start her:

www.tryghedspuljen.dk


