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Ekstra tilsagnsudmelding fra den regionale uddannelsespulje §
17.46.41.10

Beskæftigelsesministeren har med tilslutning fra forligskredsen bag beskæftigelsesreformen besluttet, at genudmelde en del af mindreforbruget fra den regionale uddannelsespulje i 2018. Mindreforbruget på 10 mio. kr. genudmeldes således til brug frem til
udgangen af 2019.
Genudmeldingen er sket på baggrund af interessekendegivelser fra kommuner.
Ved genudmeldingen er beløbet fordelt således, at de kommuner som havde det største
forbrug på puljen i 2018, vil få det relativt største tilsagn af genudmeldingen. Fordelingen af det genudmeldte tilskud fremgår af bilag 1.
Tilskudsperioden
Tilskuddet skal anvendes til aktiviteter, der gennemføres i perioden frem til 31. december 2019.
Formålet med puljen
Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for at flere dagpengemodtagere kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb - specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbning inden for de næste 6 måneder.
Anvendelsesområde
Kommunen kan efter reglerne i § 33 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats give tilbud om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere fra første ledighedsdag.
Kommunerne kan med midlerne fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 procent af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår
af den regionale positivliste i det regionale arbejdsmarkedsråds område, hvor kommunen er beliggende.
Den regionale positivliste udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering,
og drøftes og godkendes af de regionale arbejdsmarkedsråd.
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De regionale positivlister for den regionale uddannelsespulje findes på: http://rarbm.dk
Regnskabsaflæggelse
Frist for indsendelse af regnskab til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er senest den l. april 2020. Der skal aflægges samlet regnskab for det genudmeldte beløb
samt årets bevilling udmeldt i januar 2019.
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.

Bemærk, at såfremt det samlede tilsagnsbeløb (dvs. både det ordinære tilsagnsbeløb og
beløbet i denne genudmelding) til sammen overstiger 500.000 kr. skal der ved regnskabsaflæggelsen foreligge et revisorpåtegnet regnskab.
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 2.
Administrationsgrundlag
Puljen skal anvendes i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1154 af 6. september
2016 om den regionale uddannelsespulje. Se bilag 3.
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 denne forbindelse på, at:
 Kommuner, der får tilsagn om tilskud, skal gennemføre indsatsen inden for tilskudsperioden.


Kommuner skal kunne oplyse om antallet af personer, der har modtaget tilbud,
der er finansieret med midler fra den regionale uddannelsespulje. Der henvises
til "Vejledning om afholdelseskategorier, jobordretyper, bevillingsrammer og
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aktiveringspuljer" til jobplanen på Det Fælles Datagrundlag (DFDG). Kommunen kan fra primo 2016 tilgå aktivitetsoplysninger på SharePoint-platformen
(SHP).


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 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.

Spørgsmål til dette brev kan rettes til fuldmægtig Patrick Andreasen, paan@star.dk.
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