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Brugervejledning til PensionDanmarks udbetalingssystem for virksomheder 

under Fællesoverenskomsten for Mejeribrugets Uddannelsesfond. 

 

Virksomheder kan få udbetalt løngodtgørelse og andre tilskud igennem PensionDanmarks 

Udbetalingssystem.  

Er jeres virksomhed i tvivl om satserne for jeres overenskomst? Få mere information om 

tilskudssatserne på fondenes hjemmeside: https://www.pension.dk/kursermedtilskud. 
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Hvornår kan jeg begynde at søge tilskud? 
 

Ansøgningsprocessen til fonden foregår automatisk, når en medarbejder i din virksomhed har 

været på et AMU-kursus 

 

Skolerne registrerer efter kursusafholdelse tilstedeværelsesoplysningerne pr. CPR-nr. Disse 

indeholder: CPR-nr., CVR-nr., kursusnavn- og nr., kursusudbyder, kursusstart- og slutdato samt 

tilstedeværelsesoplysninger i timer.  

 

Disse data henter PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S hver 7. dag, og data sammenholdes 

med de CPR.nr., som er omfattet af de forskellige uddannelsesfonde, der administreres i 

PensionDanmark.  

 

Når der er et match af CPR-nr. opretter PensionDanmark automatisk en ansøgning og sender en 

mail til virksomheden om, at ansøgningerne ligger klar til godkendelse på hjemmesiden. Et 

eksempel ses nedenstående:  

 

 

Virksomhederne logger derefter på hjemmesiden ved brug af linket i mailen eller via 

https://www.pension.dk/virksomhed/uddannelse/ og bruger deres  NemID medarbejder-signatur 

til at logge ind i udbetalingssystemet. Ved spørgsmål eller problemer med Nem-ID kan der findes 

hjælp på knappen ”Få hjælp nu”. 

 

https://www.pension.dk/virksomhed/uddannelse/


 
 
              Opdateret 4. februar 2018       

3 
 

Hvis medarbejderen i din virksomhed har været på et kursus uden for AMU-regi, skal 

virksomheden ind og oprette en manuel ansøgning for at søge om tilskud (Se afsnittet: ”Ansøgning 

om tilskud til kurser uden for AMU-regi” på side 8.  

Hvor søger jeg tilskud henne?  
 

Sådan søger i tilskud 

1) Log ind på hjemmesiden https://www.pension.dk/virksomhed/uddannelse/. 

 

2) Derefter skal virksomheden scrolle ned på siden og finde bjælken ”Sådan får i tilskud”. 

Under den fane skal man tilgå linket: ”Uddannelsesfondenes hjemmeside”.  

 

 

3) Ved klik på ovenstående link føres virksomheden over til log-ind siden for 

Uddannelsesfondenes hjemmeside. Her indtaster virksomheden dens oplysninger via. 

NemID for at få adgang til virksomhedens personlige medlemsside: 

 

https://www.pension.dk/virksomhed/uddannelse/
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4) Efter log – ind tilgås virksomhedens personlige medlemside på Uddannelsesfondenes 

hjemmeside:  
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Hvordan søger jeg tilskud?  
 

Der er forskel på ansøgningsprocessen i forhold til, om virksomheden søger om tilskud til AMU-

kurser eller til kurser uden for AMU-regi. Ved ansøgninger om tilskud til AMU-kurser er 

ansøgningen automatisk oprettet, imens at virksomheden skal oprette en manuel ansøgning om 

tilskud til kurser uden for AMU-regi.  

 

Ansøgning om tilskud til AMU-kurser  
 

Når en medarbejder har været på et AMU-kursus, bliver ansøgningerne automatisk oprettet i 

udbetalingssystemet. Ansøgningerne findes ved at gå ind under ”Godkend kurser” som vist på 

nedenstående billede.  

 

 

 

Uddannelsesfonde indhenter tilstedeværelsesoplysninger fra skolerne og matcher CPR-nr. til det 

CVR-nr., hvor vedkomne er ansat.  

Virksomheden skal selv tjekke om tilstedeværelsesoplysningerne er korrekte og om den 

pågældende medarbejder er tilskudsberettiget i forhold til overenskomstens bestemmelser.  
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Ansøgningen vil være markeret med rød farve indtil, at den er udfyldt med de nødvendige og 

korrekte oplysninger. Virksomheden skal kun slette medarbejdernes ansøgning, hvis 

medarbejderen ikke har deltaget på kurset. Hvis deltagelsestimerne ikke er korrekte, skal 

virksomheden tjekke med medarbejderen om han/hun har haft fravær. Derefter registreres det 

korrekte antal timer og ansøgningen kan godkendes.  

 

 

 

Hvis oplysningerne er korrekte, skal virksomheden markere i boksen ”Vælg” til højre på billedet ud 

fra den ansøgning, som de ønsker at godkende. Slutteligt skal virksomheden erklære, at 

oplysningerne er afgivet i overensstemmelse med ”Tro og love” nederst på siden.  
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Når ansøgningen/ansøgningerne er markeret i boksen ”Vælg”, og at man har markeret sine 

oplysninger som ”angivet på tro og love”, kan man få ansøgningen sendt af sted til godkendelse. 

Når virksomheden godkender ansøgningen sendes den videre til den endelige validering, hvor 

virksomheden kan se om ansøgningen er godkendt eller ikke godkendt.  

 

Virksomheden kan under fanen ”Status på sager” se årsagen til, at en medarbejder ikke er 

berettiget til støtte, når ansøgningen er godkendt af virksomheden. Man finder den aktuelle 

ansøgning og status på denne ved at indtaste det pågældende tidsinterval, og derefter trykke på 

”Søg”. Når man klikker på medarbejderens navn kan man se detaljer om ansøgningen, samt evt. 

årsag til at ansøgningen er blevet afvist. Som udgangspunkt hentes sager for den sidste måned. 

Hvis man ønsker at se ansøgninger fra en anden periode, skal man ændre datoerne og derefter 

klikke på ”Søg”.  
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Der kan være flere grunde til, at en medarbejder ikke er berettiget til støtte. Her kan være tale om 

tilfælde, hvor medarbejderen ikke har været afsted på kurset, virksomheden ikke har haft 

lønudbetaling til medarbejderen, mens medarbejderen var på kursus, manglende udfyldelse af 

uddannelsesplan eller meritafklaring, manglende udfyldelse af deltagelsestimer eller hvis 

medarbejderen ikke opfylder anciennitetskravet i fonden.  

 

Hvis virksomheden ikke kan identificerer baggrunden for medarbejdernes manglende berettigelse 

til refusion, kan virksomheden kontakte PensionDanmarks Virksomhedsrådgivning på tlf. 

70121342 i hverdage mellem kl. 8 og 21 eller på e-mail info@uddannelsesfonde.dk.  
 

  

Ansøgning om tilskud til kurser uden for AMU-regi  
 

Virksomheden skal selv oprette en ansøgning om løntabsrefusion, når medarbejderen har været 

på kurser, der ligger uden for AMU-regi. Dette gøres under fanen ”Opret ansøgning”. 

    

NB: Hvis virksomheden skal søge om befordringstilskud, tillæg til ophold og forplejning eller tilskud 

til særlige uddannelsesbehov, skal virksomheden søge via. et skema på fondenes hjemmeside på 

https://www.pension.dk/virksomhed/services/artikler/kurser-med-tilskud/. 

 

 

 

 

 

Enkelte virksomheder indbetaler til flere forskellige fonde, hvori der kan søges løntabsrefusion. 

Når der oprettes ny ansøgning skal der således vælges, hvilken fond man søger refusion fra. Dette 

er bestemt af, hvilken overenskomstkode den pågældende medarbejders pensionsindbetalinger 

indberettes på. Dette kan bl.a. ses på virksomhedens opkrævning. I nedenstående eksempel er 

Mejeribrugets Uddannelsesfond valgt:  

https://www.pension.dk/virksomhed/services/artikler/kurser-med-tilskud/
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Felterne udfyldes med informationer omkring kurset, og herefter kan virksomheden sende 

ansøgningen ind.  Sagen valideres og bliver sendt til fanen ”Godkend kurser”, hvor virksomheden 

så endelig skal godkende ansøgningen inden den havner under fanen ”Status på sager”. 

 

Når ansøgningen er modtaget i PensionDanmark vil den blive sagsbehandlet, og ca. 5 hverdage 

efter vil løntabsrefusionen blive overført til virksomhedens Nem-Konto tilknyttet det CVR-nr., som 

virksomheden har tilmeldt medarbejderen under. 
 

Hvor kan jeg se en status min ansøgning?  
 

Man kan se en oversigt over status på behandlingen af både manuelt – og automatisk oprettede 

ansøgninger i fanen ”Status på sager” under menuen ”Uddannelsesfonde”:  
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Man finder den aktuelle ansøgning og status på denne ved at indtaste det pågældende 

tidsinterval, og derefter trykke på ”Søg”. Når man klikker på medarbejderens navn kan man se 

detaljer om ansøgningen, samt evt. årsag til at en ansøgning er blevet afvist. Som udgangspunkt 

hentes sager for den sidste måned. Hvis man ønsker at se ansøgninger for en anden periode, skal 

man ændre datoerne og derefter klikke på ”søg”.   
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Hvor finder jeg uddannelsesplaner for medarbejdere? 
 

Under fanebladet ”Uddannelsesplan” kan man finde de planer, der allerede er indtastet for den 

enkelte medarbejder. 
 

 
 

 

Hvor kan jeg indstille faglært status?  
 

Under fanebladet ”Fremsøg medarbejder” kan man både søge på kursustimer for virksomhedens 

medarbejdere samt indstille faglært status.  
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Krav til ansøgningsproces og tilskud  
 

Der er flere forudsætninger der skal være opfyldt for, at virksomhederne kan ansøge om 

løntabsrefusion for en medarbejder, der har været på efteruddannelse.  

 Virksomheden skal inden for de seneste 6 måneder have indbetalt til en kompetencefond 

for den pågældende medarbejder og kurset der søges om skal være omfattet af 

positivlisten. Positivlisten er forskellig fra fond til fond, og er en liste over de kurser, som 

bestyrelsen for fonden har besluttet at yde støtte til. De fonde virksomheden indbetaler til 

fremgår af den opkrævning, som halvårligt sendes til virksomhederne.  

 En virksomhed er berettiget til løntabsrefusion for en medarbejder, når de indbetaler til en 

kompetencefond. PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S opkræver bidragene til fonde 

på baggrund af pensionsindbetalingen. 

 Virksomhederne indberetter den enkelte medarbejders pension på en overenskomstkode, 

og hvis der i overenskomsten er bestemmelser om indbetaling til fonde, sender 

PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S en opkrævning til virksomheden for den 

pågældende medarbejder.  

 

Generelt om kursusdage for Mejeribrugets Uddannelsesfond – 

Fællesoverenskomsten 
 

 Virksomheder kan få tilskud til 10 dages kursus pr. medarbejder om året. 

Medarbejderne kan spare deres kursusdage op på 3 år og på den måde få 30 dage (6 uger) 

på en gang. 

 Der er mulighed for at akkumulere ret til to ugers selvvalgt uddannelse i op til tre år, så den 

enkelte efter tre år kan få ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. 

 Der er en forældelsesfrist på 9 måneder regnet fra slutdato på kursus. 

 Tilskuddet kan ikke overstige 3.500 kr. per kursusdag. Tilskuddet til udgifter til kost og logi i 

tilfælde af indkvartering er på 500 kr. for hver overnatning til hel eller delvis dækning af de 

pågældende udgifter. 

 

 

  


