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Tilsagn om tilskud fra pulje med ekstra midler til den regionale
uddannelsespulje (§ 17.46.41.10)

Kommunens interesse i ekstra midler til den regionale uddannelsespulje i resten af
2020 er imødekommet med et tilskud på i alt 928.800,00 kr.
Den 17. juni 2020 blev der indgået to politiske aftaler om en række initiativer til
opkvalificering af ledige. Der blev bl.a. afsat 45,5 mio. kr. ekstra til styrkelse af
den regionale uddannelsespulje i perioden fra 1. august 2020 til 31. december
2020.
Den regionale uddannelsespulje er en årlig pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.
Ud over de ekstra midler er puljen fra 1. august 2020 udvidet til udgangen af året i
forhold til målgruppe og brug af positivlister, så alle ledige målgrupper i LAB kan
få bevilget et kursus via puljen, og jobcentret – som noget nyt – kan bevilge kurser,
som fremgår af positivlisterne i de tilstødende RAR-områder. Endelig får ledige ret
til at påbegynde et kursus, hvis der er en arbejdsgivererklæring om ansættelse. Retten afholdes inden for kommunens samlede tilsagn under den regionale uddannelsespulje.
Udvidelsen af den regionale uddannelsespulje udmøntes som forsøg ved ændring af
bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet med hjemmel i § 192 i lov om
en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB). Forsøget indgår i bekendtgørelse nr. 1123 af
03/07/2020, der trådte i kraft 1. august 2020.
Interessetilkendegivelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har med udgangspunkt i
kommunernes andel af dagpengemodtagere fordelt de ekstra midler og anmodet
kommunerne om at tilkendegive interesse i puljen.
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 01.08.2020 – 31.12.2020. Forløb, der er påbegyndt i dette
tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb.
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Betingelser for tilskuddets anvendelse

Kommunerne kan med under den regionale uddannelsespulje få dækket 80 pct. af
driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb.
Det afgivne tilsagn om tilskud fra STAR udgør den maksimale tilskudsramme, som
kommunen kan gennemføre en indsats for inden for tilskudsperioden.
Det bemærkes, at det er en betingelse for tildeling af tilskud at kommunerne registrerer CPR-oplysninger på de borgere, der deltager i uddannelsesforløb, under den
regionale uddannelsespulje.
Opmærksomheden henledes i den forbindelse på:
 Kommuner skal kunne oplyse antallet af ledige, der har deltaget i kurser, der er
finansieret med midler fra den regionale uddannelsespulje.
 STAR skal kunne indhente oplysninger om, hvilke uddannelsesforløb kommunerne har ydet støtte til samt hvilke borgere, der har været i tilbud.
 Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, skal foretage en fuldstændig 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i
det kommunale budget- og regnskabssystem.
Udbetaling og frister

Tilskuddet udbetales, når STAR har godkendt det endelige revisorpåtegnede regnskab, som kommunerne skal indsende senest 1. april 2021 via styrelsens Tilskudsportal.
Skabelonen for regnskab fra star.dk skal anvendes.
Krav til regnskab og revision

STAR henviser til bekendtgørelse nr. 1276 af 31/10/2016 om administration af tilskud fra puljer under STAR, § 23. Stk. 2, hvor af det fremgår, at der ved tilskud til
offentlige institutioner på over 500.000 kr. stilles krav om aflæggelse af endeligt
projektregnskab påtegnet af en registreret eller en statsautoriseret revisor (jf. dog §
20).
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Bekræftelse af tilsagnsbrevet

Tilsagnet er bindende, når STAR har modtaget accept via Tilskudsportalen.
Ved bekræftelse af tilsagnet forpligter I jer til at gennemføre projektet i overensstemmelse med den godkendte aktivitetsbeskrivelse, tilsagnsbrevet og de betingelser som i øvrigt gælder ved modtagelse af tilskud fra puljen.
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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