
Oversigt over puljer på Beskæftigelsesområdet 4. kvartal 2019- 
Puljenavn Indhold Status 
Motion og Fællesskaber på 
recept 
Pulje FL § 17.49.25.10 
Projektperiode dec. 2019-nov. 
2022 

Der er ansøgt om midler til et 
projekt, der giver borgere 
længere væk fra 
arbejdsmarkedet en mulighed 
for frivilligt at deltage i 
idrætstilbud i foreningsregi. 
Midlerne skal dække udgifter til 
en tovholder/brobygger, der 
sikrer et godt samspil med 
foreningslivet samt midler til 
kontigentbetalinger. 
 
Der er ansøgt om 2.022.255 kr. 
 

Der er modtaget afslag på 
puljeansøgning 

Flere skal med 2 
FL § 17.46.64.20  
Projekt periode 2019 - 2021. 
 

Pulje er en videreførelse af 
indsatserne fra Flere skal med, 
hvor målgruppen udvides til at 
omfatte alle aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere. 
 
 

Ansøgningsfrist overskredet  
 
Pulje er ikke søgt – BIU blev 
orienteret herom på møde d. 
04.11 2019 

Pulje til særlig indsats for 50+ 
årige  
FL § 17.46.43.30 
Projektperiode dec. 2019-dec 
2021 

Formålet med puljen er at 
hjælpe ledige over 50 år, der er i 
risiko for langtidsledighed, 
tilbage i job. 
Der er ansøgt om midler til et 
projekt, der arbejder med 
screening samt et særligt 
virksomhedsrettet forløb med 
fokus på jobmål og jobsøgning. 
 
Der er ansøgt om 1.595.540 kr. 
 
 

Der er modtaget afslag på 
puljeansøgning 

Pulje til bedre indsats til borgere 
i ressourceforløb  
FL § 17.46.65.40 
 
 

Formålet med puljen er, at 
forbedre kommunernes arbejde 
med inddragelse af borgeren 
særligt i forbindelse med 
forberedelse til 
rehabiliteringsmødet, 
opfølgningen på indstillingen og 
indsatsdelene, samt skabe øget 
kvalitet i de virksomhedsrettede 
indsatser, hvor der skal være 
større fokus på lønnede timer. 

Ansøgningsfrist overskredet  
 
Pulje er ikke søgt. Der har 
tidligere været arbejdet med 
flere af elementerne i projektet i 
projekt ”Bedre Ressourceforløb”. 
 



Pulje til sygefravær på offentlige 
arbejdspladser 
 
FL § 17.59.19.10 
 

Puljen skal bidrage til, at 
udvalgte offentlige 
arbejdspladser med 
udgangspunkt i den 
sygefraværsindsats, de allerede 
har i dag, får yderligere midler til 
at arbejde målrettet og 
systematisk med 
sygefraværsindsatsen  

Puljen blev ansøgt fra 
Socialområdet –Der er modtaget 
afslag 

Pulje til implementering af LAB 
 
FL § 17.46.42.10  
Projektperiode dec. 2019-dec. 
2020 

Formål med puljen er at 
kompetenceudvikle ledere og 
medarbejdere i jobcentre og a-
kasser til bedre at kunne 
implementere 
beskæftigelsesindsatsen i tråd 
med LAB-aftalens intentioner 
 
Der er ansøgt om 502.072 kr.  
 

BIU er orienteret om ansøgning 
på møde d. 03.12 2019 
 
Der er modtaget tilsagn på 
389.657,60 kr., der skal dække 
80 % af udgifterne, mens de 
resterende 20 procent 
medfinansieres af Jobcentrets 
budget. 

Pulje til forebyggelse af 
udfordringer i indsats og 
resultater 
 
FL § 17.46.42.10. 

Formålet med puljen er at styrke 
målgruppens kompetencer til at 
planlægge og gennemføre en 
indsats, der er meningsfuld og 
målrettet, som er tilpasset deres 
individuelle behov i 
overensstemmelse med 
intentionerne bag den politiske 
aftale. Målet med puljen er også, 
at udfordringer med indsats og 
resultater forebygges. 

Puljen er ikke søgt, i det der er 
fokuseret på puljen til 
implementering af LAB 

Pulje til opkvalificering indenfor 
mangelområder 
 
FL § 17.46.45.30 
Projektperiode 2019- 2020 

Opkvalificering indenfor 
mangelområder for alle 
målgrupper, hvis der forelægger 
en arbejdsgivererklæring. 
Kommunen kan få 80 % refusion. 
 
Der er ansøgt om 128.200 kr. 

Der er modtaget tilsagn på det 
ansøgte beløb 

Pulje til nye muligheder for 
jobrotation 
FL § 17.46.76.20 
Projektperiode 2019- 2020 
 

Mulighed for at bevillige 
jobrotation, hvor en 
medarbejder på min 25 år og min 
2 års relevant 
erhvervsuddannelse tager 
erhvervsuddannelse. 
Kommunen kan få 60 % refusion 
 
Der er ansøgt om 206.300 kr. 

Der er modtaget tilsagn på det 
ansøgte beløb 

Pulje til grundforløb for 
erhvervsuddannelse 
FL § 17.46.45.10 

Mulighed for at bevilge 
erhvervsuddannelsesgrundforløb 
til kontanthjælpsmodtagere og a-

Ansøgning indsendt, der afventer 
svar fra STAR – forventes tilsagn 



Projektperiode 2019- 2020 
 

dagpengemodtagere der er 
ufaglærte eller med forældet 
uddannelse. 
Kommunen kan få 80 % i 
refusion. 
 
Der er ansøgt om 313.200 kr. 

da kommuner er garanteret det 
ansøgte minimumsbeløb 

Den regionale uddannelsespulje 
for jobparate 
kontanthjælpsmodtagere 
FL § 17.46.45.20 
Projektperiode 2019- 2020 
 

Med puljen er der oprettet en 
supplerende regional pulje, så 
jobparate kontanthjælps-
modtagere kan få adgang til 
korte erhvervsrettede kurser, der 
optræder på positivlisten for den 
eksisterende regionale 
uddannelsespulje til 
dagpengemodtagere. 
 
Kommunen kan få 80 % i 
refusion 
 
Der er ansøgt om 527.00 kr.  

Der er modtaget tilsagn på 
361.700 kr.  

Pulje for særlig indsats for ledige 
grønlændere i Danmark 
FL § 17.46.45.20 
 

Puljens formål er at øge 
arbejdsmarkedstilknytningen 
blandt grønlændere i Danmark 

Ansøgningsfrist overskredet  
 
Puljen er ikke søgt, da 
målgruppen ikke vurderes at 
være tilstrækkelig stor 

Pulje til udvidelse af udvikling i 
fleksjob II 
FL § 17.46.65.20 
 

Formålet med puljen er, at 
udvikle arbejdsevnen hos 
personer ansat i fleksjob på få 
timer samt skabe yderligere 
viden om, hvordan kommunerne 
kan arbejde effektivt med at 
understøtte, at personer ansat i 
fleksjob på få timer kan opnå 
progression. 

Ansøgningsfrist overskredet  
 
Puljen er ikke søgt 

Oversigten opdateres løbende
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