
 
 

 

 Frederiksberg Kommune 
 
 
 
 
 

Tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets 
pulje § 17.46.64. 
 
 
 
Ansøgningen om tilskud til projekt Pulje for Flere skal med 2 er imødekommet.  
 
Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i år samt 
de kommende finanslove for 2020-2021. Det betyder, at der alene kan gives tilsagn 
om tilskud for ét år af gangen. Såfremt finanslovene for 2020 og 2021 vedtages 
med de forventede beløb vil nedenstående beløb kunne udbetales. 
 
Finanslovsår 2019 2020 2021 Tilsagn i alt 
Beløb 1.043.518 kr. 1.419.768 kr. 1.231.714 kr. 3.695.000 kr. 
 
For 2019 udgør tilskuddet 1.043.518,00 kr. for perioden, som løber fra den 01-12-
2019 til den 31-12-2021.  
 
Vurdering af ansøgningen 
Det vurderes, at projektet lever op til kriterierne for støtte. I vurderingen af ansøg-
ningen blev der særligt lagt vægt på følgende forhold:   
 
 At ansøgningen er af høj kvalitet og har en konkret beskrivelse af, hvordan re-

sultatmålene indfries.  
 At kommunen har en relativ lav sagsstamme for jobformidlere opgavemæng-

den taget i betragtning 
 
Tilskudsperioden  
Tilskuddet for dette finanslovsår skal anvendes i perioden fra den 01-12-2019 til 
den 31-12-2021 og kan kun anvendes til at dække de udgifter, som fremgår af det 
godkendte budget.  
 
Betingelser for tilskuddets anvendelse 
Der er knyttet en række betingelser til tilsagnet, der fremgår af vedlagte bekendtgø-
relse nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Sty-
relsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det gælder bl.a.: 
 
 At det er en forudsætning for tilskuddet, at materiale, resultater mv., der er ud-

viklet i forbindelse med projektet, er til fri disposition for styrelsen. 
 At styrelsen straks underrettes, hvis der sker ændringer i de forudsætninger, der 

ligger til grund for tilsagnet, og/eller hvis de vilkår, hvorunder tilskuddet er gi-
vet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes. 

 At styrelsen under særlige omstændigheder kan nedsætte et tilskud helt eller 
delvis eller kræve et allerede udbetalt tilskud tilbagebetalt. 
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 At styrelsen har adgang til at indhente dokumentation for afholdte udgifter i op 
til 5 år efter projektets afslutning.  

 
Det præciseres, at I forpligtes til selv at arrangere og gennemføre en opstartswork-
shop primo 2020. Forud for workshoppen vil I blive bedt om at forberede jer, her-
under bl.a. udfylde en projektplan mv. som STAR udsender. STAR vil gerne invi-
teres til workshoppen. 
 
Det bemærkes, at der er en uoverensstemmelse i budgettet ift. posten revision. I 
budgettet for 2020 er posten 15.000 kr., mens posten for den samlede projektperio-
de er på 10.000 kr. I bedes derfor senest ved udgangen af december 2019 indsende 
et revideret budget.  
 
Af vedlagte bilag til tilsagnsbrevet fremgår retningslinjer for anvendelse af tilskud-
det. 
 
Udbetaling 
Tilskuddet udbetales bagudrettet i to rater på baggrund af indsendt del- og slutregn-
skab.  
 
Der er knyttet følgende betingelser til udbetalingerne: 
 
1 rate: 50 pct. af tilskuddet kan udbetales på baggrund af et ledelsespåtegnet del-
regnskab, som dokumenterer afholdte udgifter. 
 
2. rate: De sidste 50 pct. af tilskuddet udbetales på baggrund af et endeligt slutregn-
skab for hele projektperioden, og såfremt kommunen har opnået, at: 
 
 15 pct. af kommunens indsatsgruppe er kommet i løntimer eller uddannelse i 

en måned. Herved kan 40 pct. udbetales. 
 20 pct. af indsatsgruppen er kommet i løntimer eller uddannelse i en måned. 

Herved kan hele tilsagnsbeløbet udbetales. 
 
Forud for sidste udbetaling skal der sendes et revisionspåtegnet regnskab for den 
samlede projektperiode til styrelsen. 
 
Krav til regnskab og revision (for det endelige regnskab) 
Kravene til opstilling af regnskabet og kravene til revision af det endelige projekt-
regnskab fremgår af kapitel 4 og 5 i den vedlagte bekendtgørelse. Heraf fremgår 
bl.a.: 
 
 At projektregnskabet skal dateres og underskrives af projektets ledelse. 
 At revisor i forbindelse med det endelige regnskab skal efterprøve, om til-

skudsbetingelserne er opfyldt, dvs. om bestemmelserne i vedlagte bekendtgø-
relse og vilkårene i tilsagnsskrivelsen er opfyldt. 

 At revisor skal forsyne det reviderede projektregnskab med en påtegning, 
hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med be-
stemmelserne i bekendtgørelsen. 
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Revisors vurdering og konklusion vedrørende forvaltningsrevision skal fremgå af 
revisionsberetningen. Det skal fremgå, at revisor har efterprøvet, at tilskuddet er 
anvendt til formålet, og at tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed. 
 
Hvilke frister skal overholdes? 
Det revisionspåtegnede regnskab for det samlede tilskud for hele projektperioden 
skal sendes til styrelsen senest den 31. marts 2022 [tre måneder efter projektperio-
dens afslutning]. 
 
Bekræftelse af brevet 
Tilsagnet er bindende, når Styrelsen har modtaget accept af tilsagnet via styrelsens 
Tilskudsportal. 
 
Ved bekræftelse af tilsagnet forpligter projektet sig til at gennemføre projektet i 
overensstemmelse med den godkendte ansøgning, tilsagnsbrevet og de betingelser 
som i øvrigt gælder ved modtagelse af tilskud fra puljen, herunder vedlagte be-
kendtgørelse og bilag. 
 
Praktiske bemærkninger 
Skabeloner for statusrapport, slutrapport, regnskab m.m. kan downloades via sty-
relsens hjemmeside. 
 
Styrelsen gør opmærksom på, at alt materiale skal sendes til styrelsen via Tilskuds-
portalen.  
 
Spørgsmål og/eller bemærkninger kan også ske via sagen i Tilskudsportalen. 
 
I styrelsens brugerguide til Tilskudsportalen er det beskrevet, hvordan der sendes 
spørgsmål og/eller bemærkninger til styrelsen.  
 
Brugerguiden er tilgængelig via styrelsens hjemmeside på siden Tilskudsportalen 
til puljeansøgninger. 
 
Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Anja Alstrup Petersen på telefonnummer 
72 21 74 19 eller e-mail til ape@star.dk. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Lotte Horsholt 
Kontorchef  
 
 


