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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
2021 er imødekommet med et tilskud på i alt 243.000,00 kr.
Med Aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen fra 28. maj 2021
blev det aftalt at afsætte 25 mio. kr. ekstra til korte kurser gennem den regionale
uddannelsespulje i 2021. Samtidig er mindreforbruget under den regionale uddannelsespulje fra 2020 genudmeldt. I alt er der udmeldt ca. 55 mio. kr.
Den regionale uddannelsespulje er en årlig pulje, der skal understøtte, at flere ledige kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.
Interessetilkendegivelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har fordelt den yderligere
bevilling på baggrund af kommunernes tilkendegivelse af deres behov, samt kommunernes andel af dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og overgangsydelsesmodtagere (uden for introduktionsprogrammet).
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 01.01.2021 – 31.12.2021. Forløb, der er påbegyndt i dette
tidsrum, vil kunne afsluttes efter periodens udløb.
Betingelser for tilskuddets anvendelse

Kommunerne kan under den regionale uddannelsespulje få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb. Kommunerne kan få
dækket 100 pct. af udgifterne til revision.
Tilskud fra puljen skal anvendes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1974
af 11/12/2020 om den regionale uddannelsespulje. Det afgivne tilsagn om tilskud
fra STAR udgør, sammen med det oprindelige tilsagn 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.
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Opmærksomheden henledes i den forbindelse på:
 Kommunen skal kunne oplyse antallet af personer, der har modtaget tilbud, der
er finansieret med midler fra den regionale uddannelsespulje. Der henvises til
”Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer”.
 STAR skal kunne indhente oplysninger om, hvilke uddannelsesforløb kommunen har ydet støtte til.
 Kommunen skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages. Kontering af indtægter og udgifter skal ske på funktion 5.68.98 på gruppering 100 (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 2022 via styrelsens Tilskudsportal.
Krav til regnskab og revision

STAR henviser til bekendtgørelse nr. 1974 af 11/12/2020 om den regionale uddannelsespulje, § 6, stk. 3, hvoraf det fremgår, at kommuner, der modtager tilsagn om
tilskud for 500.000 kr. eller derover, skal indsende et revisionspåtegnet regnskab til
STAR.
Der skal aflægges ét samlet regnskab for dette tilsagn og det oprindelige tilsagn,
der blev afgivet i starten af 2021. Der er således krav om revisionspåtegning, hvis
det samlede tilsagn udgør 500.000 kr. eller derover.
Det er desuden at krav, at STAR's regnskabsskabelon anvendes, og at der fremsendes en ledelseserklæring, jf. styrelsens bekendtgørelse nr. 1276 af 31/10/2016.
Det endelige tilskud udbetales, når STAR har godkendt det endelige projektregnskab.
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.
Der henvises endvidere til de regler, der fremgår af bekendtgørelse nr. 1276 af
31/10/2016 om administration af tilskud fra puljer under STAR.
For kommuner, som har opbrugt deres tilsagn om tilskud fra den regionale uddannelsespulje, og hvor ledige, derfor har mistet deres rettigheder, gælder målgruppens rettigheder igen, når kommunen har modtaget og accepteret et nyt tilsagn. Rettigheden vil
ikke gælde med tilbagevirkende kraft, hvis personer i mellemtiden f.eks. er gået i
beskæftigelse.
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Spørgsmål

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Jens Gustav Aagerup Jensen på
jgaj@star.dk og til Marlene Asbjørn Budolph på mab@star.dk. Spørgsmål vedr.
bevillingsudmelding og regnskab rettes til Thomas Ager Pedersen på puljestyring@star.dk.
STAR henviser herudover til de eksisterende spørgsmål/svar til puljen: https://star.dk/den-regionale-uddannelsespulje/
Med venlig hilsen
Josina Moltesen
Kontorchef for Arbejdsmarkedspolitisk Center 2
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