Beskrivelse af puljer og ordninger til styrket opkvalificering
Bek. om forsøg på beskæftigelsesområdet
Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse (§ 2)
Der er tale om en eksisterende pulje uden ændringer.
Målgrupper: Dagpengemodtagere, jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere /
overgangsydelsesmodtagere uden for integrationsprogrammet. Personerne skal være fyldt 30 år.
Økonomi: Staten refunderer inden for puljen 80 pct. af en kommunes udgift til personen i målgruppen,
som får tilbud om et grundforløb. Job- og Ydelsesafdelingen har modtaget tilsagn om 1.085.300 kr.
gældende for perioden.
Forsøgsperiode: Forsøgsperioden løber fra den 25/11-19 til den 31/3-21.

Tilbud om grundforløb, der er påbegyndt senest den 31/3-21, kan færdiggøres, selvom
grundforløbet har slutdato efter dette tidspunkt.

Dagpengemodtagere skal kunne færdiggøre grundforløbet inden for den periode, hvor personen
er berettiget til dagpenge.
Kriterier for at puljen kan anvendes:
Uddannelsesniveau:

Personen har ikke en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med
niveau og varighed ikke kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

Personens erhvervsrettet uddannelse er forældet dvs., hvor uddannelsen ikke har været anvendt
i de seneste 5 år.
Uddannelsesaftale eller positivlisten:
 Senest ved afgivelse af tilbuddet skal personen og en virksomhed have indgået en
uddannelsesaftale, som træder i kraft efter grundforløbets afslutning, eller
 Uddannelsen skal optræde på positivlisten for puljen til uddannelsesløft, som STAR har
udarbejdet.

Ret til erhvervsuddannelse gennem jobrotation for voksne med erfaring (§ 3)
Ordningen for jobrotation udvides, så erfarne medarbejdere kan tage eller færdiggøre en
erhvervsuddannelse, mens en ledig vikarierer i uddannelsesperioden. Der er tale om en videreførelse af
et nuværende forsøg som startede d. 25. november 2019. Tidligere kunne ordningen, som
udgangspunkt, kun benyttes i forbindelse med efteruddannelse/enkeltstående kurser og ikke til
erhvervsuddannelse. Det er fortsat muligt, at opkvalificere i form af efteruddannelse – kriterierne herfor
er uændrede.
Målgruppe der kan tage erhvervsuddannelsen gennem Jobrotation: Medarbejdere (beskæftigede)
der er over 25 år og har mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Øvrige kriterier er uændrede.
Målgrupper der kan ansættes som vikarer i jobrotation: Ingen ændringer. Alle målgrupper omfattet
af beskæftigelseslovgivningen undtaget personer i revalidering, førtidspensionister, ledige
selvforsørgende, unge under 18 år samt sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaring som er i
job eller driver selvstændig virksomhed. Personerne skal endvidere være ufaglærte eller faglærte med
forældet uddannelse og minimum have 6 måneders forudgående ledighed. Ansættelsen skal minimum
være på 10 timer ugentligt og udvidelsen ændrer ikke på, at den ledige maksimalt kan være ansat i et
jobrotationsvikariat i 6 måneder.
Forsøgsperiode: Allerede gældende frem til 31. december 2020, men forlænget med perioden 1. januar
2021 – 31. december 2022.

Pulje til opkvalificering inden for mangelområder (§ 4)
Der er tale om en eksisterende pulje uden ændringer.
Puljen skal udvide mulighederne for opkvalificering af ledige inden for stillingsbetegnelser med
rekrutteringsudfordringer. Vejledning og opkvalificeringstilbud kan gives i op til 3 måneder.
Når der igangsættes opkvalificering inden en ansættelse, hvor der foreligger en hensigtserklæring fra
arbejdsgiver, kan puljen anvendes. Puljen har ingen betydning for den faglige vurdering af, om et tilbud
skal igangsættes, men er alene et udtryk for, om jobcentret kan hente puljepenge på en planlagt
opkvalificering.
Målgrupper: Alle målgrupper omfattet af beskæftigelseslovgivningen. Personerne skal som minimum
have 3 mdr.’s forudgående ledighed.
Økonomi: Staten refunderer inden for puljen 80 pct. af en kommunes udgift til tilbud om vejledning og
opkvalificering i op til 3 måneder forud for en ansættelse uden løntilskud. Job- og Ydelsesafdelingen har
modtaget tilsagn om 616.500 kr. gældende for perioden.
Forsøgsperiode: Forsøgsperioden løber fra den 25/11-19 til den 31/12-20. Et tilbud, der er påbegyndt
senest den 31/12-20, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette tidspunkt.
Kriterier for at puljen kan anvendes:
 Der skal fra arbejdsgiver foreligge en erklæring om, at personen vil blive ansat uden løntilskud.
Der kræves således ikke en ansættelseskonkrakt, men alene en hensigtserklæring om at ville
ansætte personen.
 Ansættelsen skal ske i umiddelbar forlængelse af opkvalificeringen
 Ansættelsen skal være inden for stillingsbetegnelser med rekrutteringsudfordringer. Det er
Arbejdsmarkedsbalancen på ansøgningstidspunktet, der er gældende.

Forsøg med voksenlærlingeordningen med bl.a. udvidet målgruppe (§ 9)
Formålet er, at styrke adgangen til voksenlærlingeordningen i 2020 og 2021 for at ruste flere til
fremtiden, så det bliver muligt for flere voksne at bruge nedgangsperioden til at opkvalificere sig.
Målgruppe inkl. udvidet målgruppe:
 Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse
 Ledige faglærte (som ikke har en forældet uddannelse) med mindst 3 måneders ledighed
(Udvidet ved at lempe perioden til 3 i stedet for 6)
 Beskæftigede ufaglærte
 Beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse (Ny målgruppe i forsøget)
Kriterier: Kriteriet om, at det som beskæftiget kun er muligt, at blive opkvalificeret via
voksenlærlingeordningen såfremt uddannelsen fremgår af positivlisten suspenderes, så beskæftigede
ikke længere er begrænset af positivlisten. Øvrige kriterier er uændrede.
Økonomi: Ingen ændringer.
Forsøgsperiode: 1. august 2020 – 31. december 2021. Er uddannelsesaftalen påbegyndt og har
arbejdsgiver søgt tilskud inden d. 31. december 2021, vil forløbet kunne færdiggøres.

Forsøg med den regionale uddannelsespulje (§10)
Der er tale om en eksisterende pulje, hvor målgruppen er udvidet pr. 1/8-20.
Formålet med den regionale pulje er at understøtte, at ledige kan få tilbud om vejledning og
opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.
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Målgrupper: Som noget nyt, er puljen nu udvidet til alle målgrupper omfattet af
beskæftigelseslovgivningen undtaget personer i fleksjob.
Økonomi:
Staten refunderer inden for puljen 80 pct. af kommunens udgifter til vejledning og opkvalificering.
Job- og Ydelsesafdelingen har fået tilsagn om 4.563.600 kr. for 2020, da puljen udelukkende var
forbeholdt dagpengemodtagere. Ved udvidelsen af målgruppen pr. 1/8-20 har Job- og
Ydelsesafdelingen tilkendegivet interesse for yderligere 2.342.400 kr.
Forsøgsperiode: Forsøgsperioden løber fra den 1/8-20 til og med den 31/12-20. Uddannelsesforløb,
der er påbegyndt senest den 31/12-20, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette
tidspunkt.
Kriterier for at puljen kan anvendes:
 Kurset fremgår af den regionale positivliste for Nordjylland eller i de tilstødende RAR-områder
(dvs. positivlisterne for Vestjylland og Østjylland, som er nyt).
 Når en person har en arbejdsgivererklæring, har personen som udgangspunkt ret til kursus.
Denne ret gælder hele puljens målgruppe med undtagelse af personer i fleksjob,
selvforsørgende ledige og personer i beskæftigelse.
Det betyder, at sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaring, som er ansat hos en
arbejdsgiver eller driver selvstændig virksomhed, ikke er omfattet af retten.
Jobhuset har udarbejdet en one-pager (pjece), der beskriver anvendelse af den regionale
uddannelsespulje. Onepageren kan anvendes i alle lokale jobcenterhuse.

Kurser undtaget fra karens under 6 ugers jobrettet uddannelse (§ 11)
Formålet med den nye bestemmelse er, at kurser på den landsdækkende positivliste for 6 ugers
jobrettet uddannelse, der er identificeret som særligt relevante for arbejdsmarkedets behov, er undtaget
fra den almindelige karensperiode på 5 uger. Disse særligt relevante kurser på listen er markeret som
undtaget fra karensperioden.
Målgrupper: Dagpengemodtagere og personer på ledighedsydelse.
Økonomi: Betaling af uddannelsesforløb betales på vanlig vis.
Forsøgsperiode: Forsøgsperioden løber fra den 1/8-20 til og med den 31/12-21. Uddannelsesforløb,
der er påbegyndt senest den 31/12-21, kan færdiggøres, selvom forløbet har slutdato efter dette
tidspunkt.

Den regionale uddannelsespulje for jobparate kontanthjælpsmodtagere
Med puljen er der oprettet en supplerende regional pulje, så jobparate kan få adgang til korte
erhvervsrettede kurser, der optræder på positivlisten for den eksisterende regionale uddannelsespulje til
dagpengemodtagere.
Jobcenter Aalborg har under en pulje modtaget et tidskud på 1.381.700,00 kr. til at igangsætte korte
opkvalificerende kurser fra den regionale positivliste til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Kommunen
får 80 pct. refusion af udgifterne.
Målgruppe: Jobparate kontanthjælpsmodtagere /overgangsydelsesmodtagere uden for
integrationsprogrammet.
Økonomi: Staten refunderer inden for puljen 80 pct. af kommunens udgifter til kurserne. Job- og
Ydelsesafdelingen har modtaget tilsagn om 1.381.700 kr. gældende for perioden.
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Kriterier for at puljen kan anvendes:
Der skal fra arbejdsgiver foreligge en erklæring om, at personen, der skal deltage i opkvalificering, vil
blive ansat uden løntilskud efter endt opkvalificering.
Forsøgsperiode: Forsøgsperioden løber fra den 19/12-19 til og med den 31/12-20.

Bek. om puljen til uddannelsesløft
Formålet med puljen til uddannelsesløft er at opkvalificere og uddanne ufaglærte og faglærte med en
forældet erhvervsuddannelse.
Dagpenge
Bevilling af en hel eller dele af en erhvervsuddannelse – fx et grundforløb. Der er adgang til alle
erhvervsuddannelser – også uddannelser uden skolepraktik.
Den ledige modtager under uddannelsen 80 % pct. af den individuelle dagpengesats med mulighed for
lån i a-kassen eller 100 % pct. af den individuelle dagpengesats, hvis erhvervsuddannelsen er på
positivlisten til anvendelse for 100 pct. af dagpengene under puljen til uddannelsesløft: (frem til 31/1220).
https://star.dk/media/12569/positivlisten-for-puljen-til-uddannelsesloeft-opdateret-februar-2020.pdf
Intentionen er, at den ledige kan påbegynde sin erhvervsuddannelse via et tilbud om fx et grundforløb
under puljen til uddannelsesløft for dernæst at færdiggøre uddannelsen ved fx at overgå til en
uddannelsesaftale med en arbejdsgiver under voksenlærlingeordningen.
Målgrupper:
 Dagpengemodtagere, der er ufaglærte og faglærte med en forældet erhvervsuddannelse. (varig)
 Dagpengemodtagere med en uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en
erhvervsuddannelse, men hvor uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år.
(Forsøgsperiode til 31/12-21)
 Dagpengemodtagere, der er faglærte, og hvor uddannelsen ikke er forældet, men der foreligger
lægelig dokumentation for, at vedkommende ikke længere kan anvende sin tidligere
gennemførte uddannelse på arbejdsmarkedet. (Forsøgsperiode til 31/12-21)
 Dagpengemodtagere, der er faglærte, som tidligere har gennemført et trin 1 eller 2 i en
erhvervsuddannelse, kan gennemføre et trin 2 eller 3 inden for samme erhvervsuddannelse,
uanset om uddannelsen har været anvendt i de sidste 5 år. (Forsøgsperiode til 31/12-20)
Kriterier for at puljen kan anvendes: Være fyldt 30 år og opfylde kriterierne i én af ovenstående
målgrupper.

Kontanthjælp
Bevilling af et grundforløb under puljen, men ikke en hel eller andre dele af en erhvervsuddannelse.
Målgrupper
 Jobparate kontanthjælpsmodtagere /overgangsydelsesmodtagere uden for
integrationsprogrammet, der er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse (varigt).
Kriterier for at puljen kan anvendes: Være fyldt 30 år og opfylde kriterierne i ovenstående målgruppe.
Gælder for alle målgrupper:
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Tilbuddet må række ud over den dato, hvortil personen er berettiget til den enkelte forsørgelsesydelse,
og personen har ret til at fortsætte tilbuddet efter ydelsesskift. Retten til at fortsætte tilbuddet gælder,
selvom personer i den nye målgruppe ikke i øvrigt har mulighed for tilbud inden for puljen.
Økonomi: Staten refunderer inden for puljen 80 pct. af kommunens udgifter til kurserne. Job- og
Ydelsesafdelingen har modtaget tilsagn om 3.403.200 kr. gældende for perioden.
Forsøgsperiode: Varige ændringer pr. 1/8-2020.
Dog er en del af målgrupperne midlertidige, som det fremgår ovenfor.
Der kan i perioden frem til 31/3-2021 gives grundforløb både under puljen til uddannelsesløft og under
Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse til dagpengemodtagere og jobparate
kontanthjælpsmodtagere /overgangsydelsesmodtagere uden for integrationsprogrammet, der er
ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse. Jobhuset har udarbejdet en oversigt over
målgrupper og mulighederne i forhold til uddannelsesløft og grundforløbspuljen, som vil blive vist på
mødet.
Jobhuset udbyder interne og eksterne webinarer i september 2020 omkring de nye muligheder for
uddannelsesløft.

Midlertidig ret for dagpengemodtagere til tilbud om en hel erhvervsuddannelse inden for
mangelområder, der fremgår af en positivliste (LAB § 97a)
Dagpengemodtagere har ret til at påbegynde en hel erhvervsuddannelse med 110 pct. af deres
individuelle dagpengesats, dog højst 110 pct. af dagpengenes højeste beløb, hvis erhvervsuddannelsen
optræder på en positivliste:
https://star.dk/media/14467/positivliste-uddannelsesloeft-110-pct.pdf
Der kan alene bevilges en hel erhvervsuddannelse, hvorfor der bl.a. ikke kan bevilges et grundforløb
eller et kortere uddannelsesforløb.
Dagpengemodtagere kan fortsætte deres uddannelse, selvom den i varighed strækker sig længere end
dagpengeperioden. Hermed kan personen fortsætte på anden forsørgelsesydelse, fx SU, på anden
ydelse eller gennem voksenlærlingeordningen – alt efter hvad personen er berettiget til.
Der er adgang til alle erhvervsuddannelser på positivlisten, hvorfor der også kan tages
erhvervsuddannelser, som ikke udbyder skolepraktik.
Tilbuddet må række ud over den dato, hvortil personen er berettiget til den enkelte forsørgelsesydelse,
og personen har ret til at fortsætte tilbuddet efter ydelsesskift. Retten til at fortsætte tilbuddet gælder,
selvom personer i den nye målgruppe ikke i øvrigt har mulighed for tilbud inden for puljen.
Målgruppe:
Dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse.
Økonomi:
Den midlertidige ret til 110 pct. af dagpengene under et uddannelsesløft inden for mangleområder er en
midlertidig lovbunden ordning. Dermed udmøntes ordningen ikke som en pulje, men følger almindelig
praksis for lovbundne ordninger. Det forventes, at kommunerne fra efteråret kan hjemtage 80 pct.
refusion via indberetning i forskudsrefusionssystemet på den midlertidige ordning med ret til tilbud om en
erhvervsuddannelse inden for mangelområder.
Periode:
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Fra 1. august 2020 og i hele 2021.

6/6

