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Tilsagn om tilskud fra puljen til uddannelsesløft (§ 17.46.41.20)

CVR nummer 55 56 85 10

Anmodningen om tilskud til uddannelsesløft er imødekommet.

26-02-2020

Tilskuddet udgør i alt 350.000,00 kr.

J. Nr. 2020-137-0045

På finansloven for 2020 er der afsat en bevilling på i alt 103,3 mio. kr. til en pulje til
uddannelsesløft. Bevillingen udgør statens direkte tilskud til dækning af kommunernes
udgifter til tilbud om erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelser.
Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for, at dagpengemodtagere,
der er fyldt 30 år, kan få tilbud om erhvervsuddannelse efter lov om
erhvervsuddannelser, hvis:
1) personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse,
der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en
erhvervsuddannelse, eller
2) personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der
med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en
erhvervsuddannelse, men ikke har anvendt denne uddannelse i de sidste 5 år.
Personer, der har gennemført det/de forudgående hovedforløb (trin) i en
erhvervsuddannelse mindst 18 måneder før, kan få tilbud om det efterfølgende
hovedforløb (trin) inden for den samme erhvervsuddannelse.
Bevillingen er fordelt til alle landets kommuner som aktivt har tilkendegivet, at de ønsker
midler fra puljen til uddannelsesløft. Fordelingen er sket ud fra kommunernes andel af
ledighedsberørte dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som ikke har en
erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og
varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse. Alle kommuner der
har tilkendegivet, at de ønsker midler fra puljen får dog udmeldt et minimumsbeløb på
100.000 kr.
Kommuner, der har indgået samarbejdsaftale med andre kommuner, skal selv sørge for,
at midlerne bliver overført til den kommune, som administrerer ordningen.

I 2. kvartal 2020 forventes puljen til uddannelsesløft at blive genudmeldt på baggrund af
eventuelle resterende midler fra årets bevilling og tilbageløb fra 2019. Processen for
tildeling af de genudmeldte midler vil blive udsendt til kommunen via STARs
tilskudsportal.
Tilskudsperioden
Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter, der gennemføres i perioden 1. januar 2020 – 31.
december 2020.
Betingelser for tilskuddets anvendelse
Kommunen kan efter reglerne i § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats give tilbud om
en erhvervsuddannelse efter lov om erhvervsuddannelse til dagpengemodtagere, der er
fyldt 30 år, fra første ledighedsdag.
Kommunen kan med midler fra puljen til uddannelsesløft få dækket 80 procent af
udgifterne til køb af erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelse, jf.
bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft nr. 1318 af 09/12/2019 og § 6 i
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet nr.
1464 af 16/12/2019.
Der skal aflægges et samlet regnskab for de afholdte udgifter for hele perioden fra 1.
januar 2020 – 31. december 2020.
Puljen skal anvendes i overensstemmelse med bekendtgørelsen om puljen til
uddannelsesløft nr. 1318 af 09/12/2019 og § 6 i Bekendtgørelse om forsøg på
beskæftigelsesområdet nr. nr. 1464 af 16/12/2019. Se bilag 1 og 2.
Ved afgivelse af tilsagn om tilskud udmelder Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
en maksimal tilskudsramme, som kommunen kan gennemføre en indsats for inden for
tilskudsperioden.
Opmærksomheden henledes i den forbindelse til:
 Kommuner skal kunne oplyse antallet af personer, der har modtaget tilbud, der er
finansieret med midler fra puljen til uddannelsesløft. Der henvises til ”Vejledning
om afholdelseskategorier, jobordretyper, bevillingsrammer og aktiveringspuljer”
til jobplanen på Det Fælles Datagrundlag (DFDG).
 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 fuldstændig og
løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der
afholdes eller modtages. Kontering af indtægter og udgifter skal ske på funktion
5.68.98 på gruppering 101 (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 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har godkendt det
endelige ledelses- eller 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 administration af tilskud fra
puljer under Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering, § 23. Stk. 2, hvor af det fremgår
at:
 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).
 Ved tilskud til offentlige tilskudsmodtagere på under 500.000 kr. er det tilstrækkeligt,
at det endelige projektregnskab er påtegnet af den økonomisk ansvarlige i den
organisation, som modtager tilskuddet.
Det er således tilskuddets størrelse, som definerer, om det endelige regnskab skal være
ledelsespåtegnet eller revisorpåtegnet, og ikke det egentlige forbrug.
Det endelige tilskud udbetales når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har
godkendt det endelige projektregnskab.
Regnskab og revision m.v. skal følge de retningslinjer, der fremgår af bekendtgørelse nr.
1276 af 31/10/2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for
arbejdsmarked og Rekruttering. Se bilag 3.
Hvilke frister skal overholdes?
Senest tre måneder efter projektperiodens ophør (den 1. april 2021) skal der indsendes et
påtegnet regnskab. Regnskabet skal indsendes via styrelsens tilskudsportal. Det skal i den
forbindelse erindres, at regnskab for 2019 skal være STAR i hænde senest 1. april 2020.
Spørgsmål
Evt. spørgsmål til ovenstående kan rettes til Patrick Andreasen på telefonnummer 72 21
74 67 eller e-mail til paan@star.dk eller Anne Gammelby Lodberg på tlf. 72 21 74 64 eller
e-mail til agl@star.dk.
Venlig hilsen

Christian Solgaard
Kontorchef, Arbejdsmarkedspolitik

