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Tilsagn om tilskud fra pulje med nye muligheder for jobrotation 
(§ 17.46.76.20)

Kommunens ansøgning om tilskud fra puljen med nye muligheder for jobrotation 
er imødekommet med et tilskud på i alt 416.000,00 kr. 

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen har med Aftale om opkvalificering den 
31. oktober besluttet at oprette en pulje, så kommunerne kan bevilge og finansiere
jobrotations-forløb, hvor medarbejderne med erfaring kan tage en erhvervsuddan-
nelse, mens en jobrotationsvikar er ansat. Puljen er på 20 mio. kr.

Kommunerne kan fra puljen få dækket 60 pct. af deres udgifter til jobrotations-
ydelse for jobrotationsforløb, hvor beskæftigede på 25 år eller derover med mindst 
to års relevant erhvervserfaring deltager i en erhvervsuddannelse uden praktik (et 
såkaldt euv1-forløb). Puljen ændrer ikke på målgruppen af ledige, der kan komme i 
et jobrotationsvikariat.  

Der er udstedt en ændringsbekendtgørelse nr. 1158 af 21/11/2019 til forsøgsbe-
kendtgørelsen, hvori forsøget indgår. Forsøget kommer til at indgå i den nye for-
søgsbekendtgørelse, der træder i kraft den 1. januar 2020. 

Interessetilkendegivelse 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har med udgangspunkt i en 
vejledende fordeling af den samlede pulje på baggrund af kommunernes andel af 
dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere anmodet kommunerne 
om at tilkendegive interesse i puljen. STAR har på baggrund af de modtagne inte-
ressetilkendegivelse fordelt puljen til kommunerne. Der er alene fordelt midler til 
kommuner, der har tilkendegivet interesse. 

Tilskudsperioden  
Tilskuddet skal anvendes til forløb, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen og 
påbegyndes i perioden 20.12.2019 – 31.12.2020. Forløb, der er påbegyndt i dette 
tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb. 

Betingelser for tilskuddets anvendelse 
Kommunen kan med midlerne fra puljen med nye muligheder for jobrotation få 
dækket 60 procent af udgifterne til jobrotationsydelse til jobrotationsforløb, hvor 
beskæftigede på 25 år eller derover med mindst to års relevant erhvervserfaring 
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deltager i en erhvervsuddannelse uden praktik (et euv1-forløb). Der stilles krav om 
kommunal medfinansiering på de resterende 40 procent. 
 
Den nye pulje kan ikke anvendes, hvis den beskæftigede deltager i en erhvervsud-
dannelse med praktik. På samme vis kan der ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis 
virksomheden modtager tilskud til medarbejderens løn fra Arbejdsgivernes Uddan-
nelsesbidrag (AUB). De øvrige betingelser for jobrotation skal fortsat være opfyldt. 
 
Det afgivne tilsagn om tilskud fra STAR udgør den maksimale tilskudsramme, som 
kommunen kan gennemføre en indsats for inden for tilskudsperioden. 
 
Opmærksomheden henledes i den forbindelse på:  
 Kommuner skal kunne oplyse antallet af ledige samt medarbejdere, der har væ-

ret i tilbud, der er finansieret med midler fra puljen med nye muligheder for job-
rotation.  

 STAR skal kunne indhente oplysninger om, hvilke uddannelsesforløb kommu-
nerne har ydet støtte til. 

 Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, skal foretage en fuldstændig og lø-
bende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der 
afholdes eller modtages. Kontering af indtægter og udgifter skal ske på uautori-
seret gruppering (udgifterne og tilskuddet skal registreres korrekt på art) og i 
øvrigt følge de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i det 
kommunale budget- og regnskabssystem.    

 
Udbetaling 
Tilskuddet udbetales, når STAR har godkendt det endelige ledelses– eller revisor-
påtegnede regnskab, som kommunerne skal indsende senest 1. oktober 2021 via 
styrelsens tilskudsportal. 
 
Krav til regnskab og revision  
STAR henviser til bekendtgørelse nr. 1276 af 31/10/2016 om administration af til-
skud fra puljer under STAR, § 23. Stk. 2, hvor af det fremgår, at ved tilskud til of-
fentlige tilskudsmodtagere på under 500.000 kr. er det tilstrækkeligt, at det ende-
lige projektregnskab er påtegnet af den økonomisk ansvarlige i den organisation, 
som modtager tilskuddet. 
 
Det endelige tilskud udbetales når STAR har godkendt det endelige projektregn-
skab.  
 
Hvilke frister skal overholdes? 
Senest den 1. oktober 2021 skal der indsendes et påtegnet regnskab. Regnskabet 
skal indsendes via styrelsens tilskuds-portal. 
 
Skabelonen for regnskab fra star.dk skal anvendes. 
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Bekræftelse af tilsagnsbrevet 
Tilsagnet er bindende, når STAR har modtaget accept af tilsagnet via tilskudsporta-
len. 
 
Ved bekræftelse af tilsagnet forpligter I jer til at gennemføre projektet i overens-
stemmelse med den godkendte aktivitetsbeskrivelse, tilsagnsbrevet og de betingel-
ser som i øvrigt gælder ved modtagelse af tilskud fra puljen, herunder vedlagte bi-
lag. 
 
Der henvises endvidere til de regler, der fremgår af bekendtgørelse nr. 1276 af 
31/10/2016 om administration af tilskud fra puljer under STAR. Bekendtgørelsen 
forventes ændret snarest, så der kan klages over STAR’s afgørelser om administra-
tion af puljen efter bekendtgørelsen. 
 
Spørgsmål 
Evt. spørgsmål til ovenstående kan rettes til Daniel Christensen på telefonnummer 
72 21 74 78 eller e-mail til dach@star.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christian Solgaard 
Kontorchef, Kontor For Arbejdsmarkedspolitik 
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Tilsagn om tilskud fra pulje til grundforløb til erhvervsuddan-
nelse (§ 17.46.45.10) 
 

Kommunens ansøgning om tilskud fra puljen til grundforløb til en erhvervsuddan-
nelse for kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere er imødekommet med et 
tilskud på i alt 333.200,00 kr. 
 
Styrelsen gør opmærksom på, at den kommunale medfinansiering på 20 pct. af ud-
gifterne ikke fremgår af det indsendte budgetskema. Medfinansieringen ligger ud-
over tilsagnet. Det betyder, at kommunens samlede udgifter bliver større end selve 
tilsagnsbeløbet. Der gøres opmærksom på, at medfinansieringen skal fremgå tyde-
ligt af det endelige projektregnskab ved indsendelse. 
 
Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen har med Aftale om opkvalificering den 
31. oktober besluttet at oprette en pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse. Pul-
jen er på 27 mio. kr.  
 
Kommunerne kan med puljen få dækket 80 pct. af deres udgifter til grundforløb til 
dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller faglærte 
med forældet uddannelse, og som er minimum 30 år. For dagpengemodtagere skal 
grundforløbet kunne færdiggøres inden for dagpengeperioden.  
 
Der er udstedt en ændringsbekendtgørelse nr. 1322 af 06/12/2019 til forsøgsbe-
kendtgørelsen, hvori forsøget indgår. Forsøget kommer til at indgå i den nye for-
søgsbekendtgørelse, der træder i kraft den 1. januar 2020. 
 
Interessetilkendegivelse 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har med udgangspunkt i en 
vejledende fordeling af den samlede pulje på baggrund af kommunernes andel af 
dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere anmodet kommunerne 
om at tilkendegive interesse i puljen. STAR har på baggrund af de modtagne inte-
ressetilkendegivelse fordelt puljen til kommunerne. Der er alene fordelt midler til 
kommuner, der har tilkendegivet interesse. 
 
Tilskudsperioden  
Tilskuddet skal anvendes til forløb, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen og 
påbegyndes i perioden 17.12.2019 – 31.03.2021. Tilskuddet kan kun anvendes til at 
dække de udgifter, som fremgår af det godkendte budget. Forløb, der er påbegyndt 
i dette tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb. 
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Betingelser for tilskuddets anvendelse 
Kommunen kan med midler fra puljen få dækket 80 procent af driftsudgifterne til 
køb af grundforløb til en erhvervsuddannelse, hvis den ledige har en uddannelses-
aftale med en virksomhed, inden grundforløbet starter, eller hvis uddannelsen er på 
positivlisten for puljen til uddannelsesløft. Den ledige vil under grundforløbet mod-
tage sin hidtidige ydelse og være fritaget for at være aktivt jobsøgende samt stå til 
rådighed for henvist arbejde. Der stilles krav om kommunal medfinansiering på de 
resterende 20 procent. 
 
Positivlisten for uddannelsesløft er udarbejdet af STAR og kan findes her: 
https://star.dk/media/1565/positivlisten-for-puljen-til-uddannelsesloeft-
opdateret-august-2017.pdf    
 
Det afgivne tilsagn om tilskud fra STAR udgør den maksimale tilskudsramme, som 
kommunen kan gennemføre en indsats for inden for tilskudsperioden. 
 
Opmærksomheden henledes i den forbindelse på:  
 Kommuner skal kunne oplyse antallet af personer, der har modtaget tilbud, der 

er finansieret med midler fra puljen til grundforløb til en erhvervsuddannelse. 
 STAR skal kunne indhente oplysninger om, hvilke uddannelsesforløb kommu-

nerne har ydet støtte til. 
 Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, skal foretage en fuldstændig og lø-

bende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der 
afholdes eller modtages. Kontering af indtægter og udgifter skal ske på uautori-
seret gruppering (udgifterne og tilskuddet skal registreres korrekt på art) og i 
øvrigt følge de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i det 
kommunale budget- og regnskabssystem.    

 
Udbetaling 
Tilskuddet udbetales, når STAR har godkendt det endelige ledelsespåtegnede regn-
skab, som kommunerne skal indsende senest 1. oktober 2021 via styrelsens til-
skudsportal. 

 
Krav til regnskab og revision  
STAR henviser til bekendtgørelse nr. 1276 af 31/10/2016 om administration af til-
skud fra puljer under STAR, § 23. Stk. 2, hvor af det fremgår, at ved tilskud til of-
fentlige tilskudsmodtagere på under 500.000 kr. er det tilstrækkeligt, at det ende-
lige projektregnskab er påtegnet af den økonomisk ansvarlige i den organisation, 
som modtager tilskuddet. 
 
Det endelige tilskud udbetales når STAR har godkendt det endelige projektregn-
skab.  
 

Hvilke frister skal overholdes? 
Senest den 1. oktober 2021 skal der indsendes et påtegnet regnskab. Regnskabet 
skal indsendes via styrelsens tilskudsportal. 
 
Skabelonen for regnskab fra star.dk skal anvendes. 



3 
 

 
Bekræftelse af tilsagnsbrevet 
Tilsagnet er bindende, når STAR har modtaget accept af tilsagnet via tilskudsporta-
len. 
 
Ved bekræftelse af tilsagnet forpligter I jer til at gennemføre projektet i overens-
stemmelse med den godkendte aktivitetsbeskrivelse, tilsagnsbrevet og de betingel-
ser som i øvrigt gælder ved modtagelse af tilskud fra puljen, herunder vedlagte bi-
lag. 
 
Der henvises endvidere til de regler, der fremgår af bekendtgørelse nr. 1276 af 
31/10/2016 om administration af tilskud fra puljer under STAR. Bekendtgørelsen 
forventes ændret snarest, så der kan klages over STAR’s afgørelser om administra-
tion af puljen efter bekendtgørelsen. 
 
Spørgsmål 
Evt. spørgsmål til ovenstående kan rettes til Christian Haldrup på telefonnummer 
72 21 74 57 eller e-mail til chha@star.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Christian Solgaard 
Kontorchef, Kontor For Arbejdsmarkedspolitik 
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Tilsagn om tilskud fra pulje til opkvalificering inden for mangel-
områder (§ 17.46.45.30) 
 

Kommunens ansøgning om tilskud fra pulje til opkvalificering inden for mangel-
områder er imødekommet med et tilskud med et tilskud på i alt 258.500,00 kr. 
 
Styrelsen gør opmærksom på, at den kommunale medfinansiering på 20 pct. af ud-
gifterne ikke fremgår af det indsendte budgetskema. Medfinansieringen ligger ud-
over tilsagnet. Det betyder, at kommunens samlede udgifter bliver større end selve 
tilsagnsbeløbet. Der gøres opmærksom på, at medfinansieringen skal fremgå tyde-
ligt af det endelige projektregnskab ved indsendelse. 
 
Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen har med Aftale om opkvalificering den 
31. oktober besluttet at oprette en ny pulje til opkvalificering inden for mangelom-
råder. Puljen er på 12,5 mio. kr.  
 
Kommunerne kan med puljen få dækket 80 procent af udgifterne til forløb, der af-
gives i forbindelse med puljen som tilbud om vejledning og opkvalificering, og 
som opkvalificerer til job inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Mål-
gruppen omfatter alle målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 
med mere end 3 måneders ledighed, såfremt de har en hensigtserklæring fra en ar-
bejdsgiver om ansættelse inden for en område med mangel på arbejdskraft. Opkva-
lificeringen kan tidligst påbegyndes tre måneder forud for ansættelsens start og kan 
maksimalt have en varighed på tre måneder.  
 
Der er udstedt en ændringsbekendtgørelse nr. 1158 af 21/11/2019 til forsøgsbe-
kendtgørelsen, hvori forsøget indgår. Forsøget kommer til at indgå i den nye for-
søgsbekendtgørelse, der træder i kraft den 1. januar 2020. 
 
Interessetilkendegivelse 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har med udgangspunkt i 
kommunernes andel af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere 
anmodet kommunerne om at tilkendegive interesse i puljen. STAR har på baggrund 
af de modtagne interessetilkendegivelse fordelt puljen til kommunerne. Der er 
alene fordelt midler til kommuner, der har tilkendegivet interesse. 
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Tilskudsperioden  
Tilskuddet skal anvendes til forløb, der opfylder betingelserne i bekendtgørelsen og 
påbegyndes i perioden 20.12.2019 – 31.12.2020. Forløb, der er påbegyndt i dette 
tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb. 
 
Betingelser for tilskuddets anvendelse 
Kommunerne vil opnå 80 procent refusion af udgifterne for tilbud, der lever op til 
betingelserne fastsat i bekendtgørelsen. Der stilles krav om 20 procent medfinan-
siering. Puljen omfatter ansættelse inden for stillingsbetegnelser med rekrutterings-
udfordringer, jf. mangelområderne på de regionale arbejdsmarkedsbalancer. Man-
gelområderne omfatter ”omfattende mangel på arbejdskraft”, ”mangel på arbejds-
kraft” og ”paradoksproblem”. 
 
Det er arbejdsmarkedsbalancen i tilsagnsperioden, der er gældende. Arbejdsmar-
kedsbalancen kan findes her: https://arbejdsmarkedsbalancen.dk/  
 
Det afgivne tilsagn om tilskud fra STAR udgør den maksimale tilskudsramme, som 
kommunen kan gennemføre en indsats for inden for tilskudsperioden. 
 
Opmærksomheden henledes i den forbindelse på:  
 Kommuner skal kunne oplyse antallet af personer, der har modtaget tilbud, der 

er finansieret med midler fra pulje til opkvalificering inden for mangelområder. 
 STAR skal kunne indhente oplysninger om, hvilke uddannelsesforløb kommu-

nerne har ydet støtte til. 
 Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, skal foretage en fuldstændig og lø-

bende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der 
afholdes eller modtages. Kontering af indtægter og udgifter skal ske på uautori-
seret gruppering (udgifterne og tilskuddet skal registreres korrekt på art) og i 
øvrigt følge de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i det 
kommunale budget- og regnskabssystem.    

 
Udbetaling 
Tilskuddet udbetales, når STAR har godkendt det endelige ledelses– eller revisor-
påtegnede regnskab, som kommunerne skal indsende senest 1. april 2021 via sty-
relsens tilskudsportal. 
 
Krav til regnskab og revision  
STAR henviser til bekendtgørelse nr. 1276 af 31/10/2016 om administration af til-
skud fra puljer under STAR, § 23. Stk. 2, hvor af det fremgår, at ved tilskud til of-
fentlige tilskudsmodtagere på under 500.000 kr. er det tilstrækkeligt, at det ende-
lige projektregnskab er påtegnet af den økonomisk ansvarlige i den organisation, 
som modtager tilskuddet. 
 
Det endelige tilskud udbetales når STAR har godkendt det endelige projektregn-
skab.  
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Hvilke frister skal overholdes? 
Senest tre måneder efter projektperiodens ophør (dvs. den 1. april 2021) skal der 
indsendes et påtegnet regnskab. Regnskabet skal indsendes via styrelsens tilskuds-
portal. 
 
Skabelonen for regnskab fra star.dk skal anvendes. 
 
Bekræftelse af tilsagnsbrevet 
Tilsagnet er bindende, når STAR har modtaget accept af tilsagnet via tilskudsporta-
len. 
 
Ved bekræftelse af tilsagnet forpligter I jer til at gennemføre projektet i overens-
stemmelse med den godkendte aktivitetsbeskrivelse, tilsagnsbrevet og de betingel-
ser som i øvrigt gælder ved modtagelse af tilskud fra puljen, herunder vedlagte bi-
lag. 
 
Der henvises endvidere til de regler, der fremgår af bekendtgørelse nr. 1276 af 
31/10/2016 om administration af tilskud fra puljer under STAR. Bekendtgørelsen 
forventes ændret snarest, så der kan klages over STAR’s afgørelser om administra-
tion af puljen efter bekendtgørelsen. 
 
Spørgsmål 
Evt. spørgsmål til ovenstående kan rettes til Christian Haldrup på telefonnummer 
72 21 74 57 eller e-mail til chha@star.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Solgaard 
Kontorchef, Kontor For Arbejdsmarkedspolitik 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
Tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje  
§ 17.46.65.20.   
 
 
 
 
Kommunens ansøgning om tilskud fra den regionale uddannelsespulje for 
jobparate kontanthjælpsmodtagere er imødekommet. Tilskuddet udgør i 
alt 582.600,00 kr. 
 
Styrelsen gør opmærksom på, at den kommunale medfinansiering på 20 
pct. af udgifterne ikke fremgår af det indsendte budgetskema. Medfinansie-
ringen ligger udover tilsagnet. Det betyder, at kommunens samlede udgif-
ter bliver større end selve tilsagnsbeløbet. Der gøres opmærksom på, at 
medfinansieringen skal fremgå tydeligt af det endelige projektregnskab 
ved indsendelse. 
 
Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen har med Aftale om opkvalifice-
ring den 31. oktober besluttet at oprette en ny supplerende regional ud-
dannelses-pulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Puljen er på 30 mio. 
kr.  
 
Med puljen kan kommunerne give korte opkvalificerende kurser fra den re-
gionale positivliste til jobparate kontanthjælpsmodtagere og – inden for 
den ramme, som det ovennævnte tilsagn om tilskud udgør - få 80 pct. refu-
sion af deres udgifter hertil. Den nye pulje kan ikke anvendes til dagpenge-
modtagere, ligesom den eksisterende regionale uddannelsespulje ikke kan 
anvendes til jobparate kontanthjælpsmodtagere. 
 
Interessetilkendegivelse 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har med udgangspunkt 
i en vejledende fordeling af den samlede pulje på baggrund af den kommu-
nale fordeling af jobparate kontanthjælpsmodtagere anmodet kommunerne 
om at tilkendegive interesse i puljen. STAR har på baggrund af de mod-
tagne interessetilkendegivelse fordelt puljen til kommunerne. Der er alene 
fordelt midler til kommuner, der har tilkendegivet interesse. 
 
Tilskudsperioden  
Tilskuddet skal anvendes i perioden 16.12.2019 – 31.12.2020 og kan kun 
anvendes til at dække de udgifter, som fremgår af det godkendte budget. 
Forløbene skal være påbegyndt i tilskudsperioden. 
 
Betingelser for tilskuddets anvendelse 
Kommunen kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje for 
jobparate kontanthjælpsmodtagere få dækket 80 procent af driftsudgif-
terne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af 
den regionale positivliste i det regionale arbejdsmarkedsråds område, hvor 
kommunen er beliggende. Der stilles krav om kommunal medfinansiering 
på de resterende 20 procent. 
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De regionale positivlister udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering og drøftes og godkendes af de regionale arbejdsmarkedsråd. De 
regionale positivlister findes under jobrettet voksen- og efteruddannelse på: 
https://rar-bm.dk/  
 
Det afgivne tilsagn om tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring udgør den maksimale tilskudsramme, som kommunen kan gennem-
føre en indsats for inden for tilskudsperioden. 
 
Opmærksomheden henledes i den forbindelse på:  
 Kommuner skal kunne oplyse antallet af personer, der har modtaget til-

bud, der er finansieret med midler fra den regionale uddannelsespulje 
for jobparate kontanthjælpsmodtagere.  

 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger 
om, hvilke uddannelsesforløb kommunerne har ydet støtte til. 

 Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, skal foretage en fuldstæn-
dig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter 
og indtægter, der afholdes eller modtages. Kontering af indtægter og 
udgifter skal ske på uautoriseret gruppering (udgifterne og tilskuddet 
skal registreres korrekt på art) og i øvrigt følge de regler, som Øko-
nomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og 
regnskabssystem.    

 
Udbetaling 
Tilskuddet udbetales, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har 
godkendt det endelige revisorpåtegnede regnskab, som kommunerne skal 
indsende senest 1. april 2021 via styrelsens tilskudsportal. 

 
Krav til regnskab og revision  
STAR henviser til bekendtgørelse nr. 1276 af 31/10/2016 om administra-
tion af tilskud fra puljer under Styrelsen for arbejdsmarked og Rekrutte-
ring, § 23. Stk. 2, hvor af det fremgår at der ved tilskud til offentlige insti-
tutioner på over 500.000 kr. stilles krav om aflæggelse af endeligt projekt-
regnskab påtegnet af en registreret eller en statsautoriseret revisor (jf. dog 
§ 20).  
 
Det endelige tilskud udbetales når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-
tering har godkendt det endelige projektregnskab.  
 
Hvilke frister skal overholdes? 
Senest tre måneder efter projektperiodens ophør (den 1. april 2021) skal 
der indsendes et påtegnet regnskab. Regnskabet skal indsendes via styrel-
sens tilskudsportal. 
 
Skabelonen for regnskab indsendt i forbindelse med interessetilkendegivel-
sen skal anvendes. 
 
Bekræftelse af tilsagnsbrevet 
Tilsagnet er bindende, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har 
modtaget accept af tilsagnet via tilskudsportalen. 
 
Ved bekræftelse af tilsagnet forpligter I jer til at gennemføre projektet i 
overensstemmelse med den godkendte aktivitetsbeskrivelse, tilsagnsbrevet 
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og de betingelser som i øvrigt gælder ved modtagelse af tilskud fra puljen, 
herunder vedlagte bilag. 
 
Der henvises endvidere til de regler, der fremgår af bekendtgørelse nr. 
1276 af 31/10/2016 om administration af tilskud fra puljer under STAR. 
Bekendtgørelsen forventes ændret snarest, så der kan klages over STAR’s 
afgørelser om administration af puljen efter bekendtgørelsen.  
 
Spørgsmål 
Evt. spørgsmål til ovenstående kan rettes til Christian Haldrup på telefon-
nummer 72 21 74 57 eller e-mail til chha@star.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Solgaard 
Kontorchef, Kontor For Arbejdsmarkedspolitik 
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