
 

 

 

 
  

Frederiksberg Kommune 

 
 

 

 

Tilsagn om tilskud på under 500.000 kr. fra pulje til uddannelse af ledige, der 

har arbejdet i minkerhverv eller følgeerhverv (§ 17.46.45.50) 

 

 

 

 

Kommunens anmodning om tilskud fra pulje til uddannelse af ledige, der har ar-
bejdet i minkerhverv eller følgeerhverv er imødekommet.  

 

Tilskud om tilsagn udgør i alt 200.000,00 kr. 
 

På finansloven for 2021 er der afsat en bevilling på i alt 50 mio. kr. til at sikre ret 

til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, 
og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddan-

nelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark 

 

Tilskudsperioden  
Målgruppen har ret til tilbud om uddannelse og visse andre forløb inden for en 

pulje i perioden fra og med den 23. marts 2021 til og med den 31. december 2021. 

 
Tilbuddet skal være bevilget senest den 31. december 2021 og påbegyndes inden 

den 1. april 2022. 

 
Betingelser for tilskuddets anvendelse 

Kommunen kan efter reglerne i § 97b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

(LAB) give tilbud om uddannelse til målgruppen.  

 
Målgruppen er følgende personer omfattet af LAB § 6: Dagpengemodtagere, kon-

tanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, overgangsydelsesmodtagere (uden for 

introduktionsprogrammet), sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsfor-
løb, som ikke er i et ansættelsesforhold eller driver selvstændig virksomhed, perso-

ner i ressourceforløb, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender, førtidspensionister, 

selvforsørgende ledige samt unge under 18 år med behov for en uddannelses- og 

beskæftigelsesfremmende indsats. 
 

Personen skal have arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv i hele eller dele af 

perioden fra og med den 1. januar 2020 til og med den 22. marts 2021, og personen 
skal på tro og love skal erklære, at personen har arbejdet i et af disse erhverv i hele 

eller dele af perioden. 

 
Definitionen på minkerhvervet eller følgeerhverv følger aftalen om erstatning 

mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 fra januar 2021. 

Minkerhvervet omfatter minkproducenter/minkfarme beliggende i Danmark. 
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Følgeerhverv omfatter virksomheder, hvor over halvdelen af virksomhedens om-

sætning i 2017-19 skal hidrøre fra handel med danske minkproducenter, og hvor 
virksomhedens produktion ikke umiddelbart kan omlægges til anden aktivitet. 

Kravet om, at over halvdelen af virksomhedens omsætning skal hidrøre fra handel 

med dansk minkproduktion fraviges dog i følgende tilfælde: 

 
1) Udlejning af staldkapacitet til dansk minkavl, hvor der er de nødvendige 

miljøtilladelser m.v. til minkavlen. 

2) Pelserier, der betjener danske minkavlere, hvor pelseriet indgår i en virk-
somhed, hvor der også drives minkavl i Danmark. 

 

STAR har udarbejdet en tro- og loveerklæring, som jobcentrene kan bruge som 

dokumentation for personens erklæring om arbejde i mink-/følgeerhverv. Den er 
tilgængelig på STAR’s hjemmeside. Der er ret til: 

 

1) Tilbud om ordinær uddannelse efter LAB § 90. 
2) Tilbud om uddannelse i form af øvrig vejledning og opkvalificering efter 

LAB § 91. 

3) Tilbud om realkompetencevurderinger og tilbud om jobsøgningskurser ef-
ter LAB § 91. 

 

Tilskudsramme og registrering  

Tilskud fra puljen skal anvendes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr 469 af 
20/03/2021 om ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet 

eller følgeerhverv inden for en pulje i 2021, og om administration m.v. af puljen, jf. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/469.  
 

Udbetaling 

Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, kan halvårligt få udbetalt tilskud på 
baggrund af regnskab for afholdte udgifter. 

 

Krav til regnskab og revision 

Regnskab og revision m.v. skal følge de retningslinjer, der fremgår af bekendtgø-
relse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og 

Rekruttering, herunder skal det endelige regnskab være ledelsespåtegnet. Regnska-

bet skal modsvares af udgiftsposterne i det godkendte budget.  
 

Hvilke frister skal overholdes? 

Der stilles krav om indsendelse af et endeligt regnskab for hele projektperioden 

senest tre måneder efter afslutning af det sidste uddannelsesforløb, dog således, at 

der skal indsendes delregnskab for afholdte udgifter senest 2. maj 2022.   

 

Bekræftelse af tilsagnsbrevet 

Tilsagnet er bindende, når STAR har modtaget accept af tilsagnet via tilskudsporta-
len.  

 

Der henvises endvidere til de regler, der fremgår af bekendtgørelse nr. 1276 af 

31/10/2016 om administration af tilskud fra puljer under STAR.  
 

Spørgsmål 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Jens Gustav Aagerup på jgaj@star.dk. 

Spørgsmål vedr. bevillingsudmelding og regnskab rettes til puljestyring@star.dk. 
 

 

Venlig hilsen 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/469
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1276
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1276
mailto:puljestyring@star.dk
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