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Information om ordningen til nedslidningstruede 
brancher inden for industri og fødevarer.
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SAMARBEJDE MELLEM CABI OG TEKSAM

▪ Cabi samarbejder med Dansk Industri og CO-industri om at få flere virksomheder 
inden for udvalgte nedslidningstruede brancher til at søge puljen til sporskifte

▪ De udvalgte nedslidningstruede brancher er: industri (installation, transportmidler, 
træ & møbler og vand, kloak & affald) og fødevarer (slagterier og nærings- & 
nydelsesmidler)

▪ Formålet med projektet er, at flere medarbejdere, der er i risiko for nedslidning eller er 
nedslidte, gennemfører et sporskifteforløb, der kan være med til at fastholde dem på 
arbejdsmarkedet.



FAKTA OM ORDNINGEN

▪ Støtteordning for private og offentlige virksomheder i særligt 
nedslidsningstruede brancher

▪ Der er afsat 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til ordningen

▪ Målgruppen for ordningen er medarbejdere, som er i risikozonen for 
nedslidning eller er nedslidt pga. fysisk eller psykisk belastende arbejde

▪ Sporskiftepakken skal kunne gennemføres på 40 arbejdsdag, som kan 
spredes ud på et halvt år.



FAKTA OM PULJEN

▪ Der er ingen krav til jobfunktion, uddannelse eller alder for medarbejderen. 
Virksomheden søger om støtte og tildeles støtte på vegne af den enkelte 
medarbejder

▪ Virksomheden kan få dækket op til 120.000 kr. pr. sporskifte, som dækker 
deltagerbetaling og lønudgifter

▪ Et sporskifteforløb kan bestå af beskæftigelsesrettet vejledning og afklaring, 
erhvervsrettet efteruddannelse og eventuel praktik i en anden virksomhed

▪ En virksomhed kan hjælpe op til 30 medarbejdere årligt med et sporskifte.



EVALUERING AF ORDNINGEN



STRATEGISK TILGANG 

PRAKTIK - TRANSFER TIL HVERDAGEN

KOMPETENCER/UNDERVISNING

AFKLARING TIL SPORSKIFTE
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ANSØGNINGEN TIL SPORSKIFTE

Ansøgningen til styrelsen (STAR) skal indeholde:

▪ Budget
▪ Kursusoversigt
▪ Dokumentation for ikke AMU-godkendte kurser.

Læs mere og find filerne til ansøgningen på styrelsens hjemmeside eller her: 
https://star.dk/puljer/puljer-med-loebende-frist/pulje-til-sporskifte-2019/

https://star.dk/puljer/puljer-med-loebende-frist/pulje-til-sporskifte-2019/


ANSØGNINGSSKEMA

Ansøgningsskema findes 
her.

https://star.dk/media/10006/ansoegning.xlsm


BUDGETSKEMA

Budgetskema findes her.

https://star.dk/media/10172/budgetskema.xlsm


KURSUSOVERSIGT

Kursusoversigt findes 
her.

https://star.dk/media/10009/kursusoversigt.docx


FÅ GRATIS HJÆLP TIL SPORSKIFTE

Cabi tilbyder konsulenttjeneste til virksomheder, medarbejdere og tillidsvalgte.

▪ Få information og vejledning om mulighederne ved at bruge 
sporskifteordning

▪ Få hjælp til at komme i gang og strategisk rådgivning og sparring

▪ Få virksomhedsbesøg og evt. telefonisk opfølgning og hjælp til at udfylde 
ansøgningen. 

▪ https://www.cabiweb.dk/om-cabi/cabis-projekter/sporskifteordningen/

https://www.cabiweb.dk/om-cabi/cabis-projekter/sporskifteordningen/
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