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Det samlede beløb afsat til ansøgningspuljen er fordelt på finansloven for i
år samt de kommende finanslove for 2018 og 2019. At beløbet er fordelt
over flere år betyder, at der alene kan gives tilsagn om tilskud for ét år af
gangen. Det samlede tilskud udgør 1.681.000 kr.
For 2017 udgør tilskuddet 504.000 kr. Såfremt finanslovene for 2018 og
2019 vedtages med de forventede beløb vil der blive givet tilsagn om tilskud i starten af hhv. 2018 og 2019.
Vurdering af ansøgningen
Alle landets kommuner har haft mulighed for at få del i puljen. Tildeling af
tilsagn er derfor givet på baggrund af kommunens ansøgning og budget.
Kommunerne forpligter sig på baggrund af deres ansøgning til at leve op til
de aktiviteter og krav, der fremgår af det reviderede puljeopslag af den 29.
maj 2017.
Tilskudsperioden
Tilskuddet skal anvendes i perioden fra modtagelse af tilsagn til
31.8.2019. Tilskuddet kan kun anvendes til at dække udgifter, som fremgår af det godkendte budget. De tilskudsberettigede udgifter er:
 Aflønning af sagsbehandlere, jobformidlere og virksomhedskonsulenter
 Aflønning af personale, der varetager social- og sundhedsindsatser
 Aflønning af projektledelse
 Køb af progressionsmoduler hos it-leverandører
 Revision
Betingelser for tilskuddets anvendelse
Tilsagnet er tilknyttet en række betingelser, som fremgår af vedlagte bekendtgørelse. Det gælder bl.a.:





At det er en forudsætning for tilskuddet, at materiale, resultater mv.,
der er udviklet i forbindelse med projektet, er til fri disposition for
STAR.
At STAR straks skal underrettes, hvis der sker ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for tilsagnet, og/eller hvis de vilkår, hvorunder tilskuddet er givet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes.
At STAR under særlige omstændigheder kan nedsætte et tilskud helt eller delvist eller kræve et allerede udbetalt tilskud tilbagebetalt.
At STAR har adgang til at indhente dokumentation for afholdte udgifter
i op til 5 år efter projektets afslutning.

Af vedlagte bilag til tilsagnsbrevet fremgår retningslinjer for anvendelse af
tilskuddet.

20-06-2017
Ida Breth Holmgaard
AFA

Udbetaling
Udbetaling af midler til kommunerne er fordelt over tre rater. Første rate
forskudsudbetales, mens tilsagnene for 2018 og 2019 er betinget af, at finanslovene for disse år vedtages med de forventede beløb. Udbetalingen af
anden og tredje rate er desuden betinget af at kommunen opfylder nedenstående aktivitets- og resultatkrav.
Første rate på 30 pct. af tilskuddet forskudsudbetales når tilskudsmodtager har accepteret tilsagnsbrevet og har indsendt en revisorerklæring, hvori
det fremgår, at projektets forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt.
Anden rate på 40 pct. af kommunens samlede tilskud udbetales, når hele
bruttomålgruppen er visiteret til projektet. Midlerne kan tidligst udbetales
fra januar 2018, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2018.
Tredje rate på 30 pct. af kommunens samlede tilskud kan udbetales, når
kommunen har haft minimum 40 pct. af den samlede indsatsgruppe i virksomhedsrettet indsats/ordinære timer over en periode på tre måneder.
Midlerne kan tidligst udbetales fra januar 2019, dvs. efter vedtagelse af finansloven 2019.
Som det fremgår af puljeopslaget monitorerer Styrelsen for Arbejdsmarked
og Rekruttering løbende kommunernes indsats og fremdrift. Det er denne
monitorering, der ligger til grund for, hvornår den enkelte kommune opfylder aktivitets- og resultatkravene og dermed er berettiget til at få udbetalt
anden og tredje rate.
Tilsagn
Udbetaling (kr.)

I alt
1.681.000

2017
504.000

2018
673.000

2019
504.000

Krav til delregnskab og afrapportering
Der stilles ingen regnskabsmæssige krav til projekterne i forbindelse med
udbetaling af første rate.
Der skal dog forud for udbetalingen, som også fremgår af ovenstående,
indsendes en revisorerklæring, hvori det fremgår, at projektets forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt.
I forbindelse med udbetaling af anden rate skal kommunen dokumentere
forbrug af første rate. Dette dokumenteres ved aflæggelse af ledelsespåtegnet delregnskab.
I forbindelse med udbetaling af tredje rate skal kommunen dokumentere
forbrug af anden rate, ligeledes ved indsendelse af ledelsespåtegnet delregnskab.
Efter projektets afslutning skal kommunen indsende en slutrapport samt
endeligt projektregnskab, der dokumenterer det faktiske forbrug for hele
projektperioden. Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektets
erfaringer og resultater. Skabelonen findes på star.dk under ”puljer”.
Jf. vedlagte bekendtgørelse (kapitel 6, § 29) kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kræve tilsagnet helt eller delvist tilbagebetalt såfremt
tilskudsmodtager ikke, i henhold til tilsagnets vilkår indsender endeligt
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projektregnskab og slutrapport senest tre måneder efter tilskudsperiodens
udløb.
Krav til afsluttende regnskab og revision
Kravene til opstilling af regnskab samt revision fremgår af kapitel 4 og 5 i
den vedlagte bekendtgørelse.
For projekter, der modtager et samlet tilskud for mere end 500.000 kr.
gælder det:
 At projektregnskabet skal dateres og underskrives af projektets ledelse
 At revisor i forbindelse med det endelige regnskab skal efterprøve, om
tilskudsbetingelserne er opfyldt, dvs. om bestemmelserne i vedlagte
bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under STAR og
vilkårene i tilsagnsskrivelsen er opfyldt.
 At revisor skal forsyne det reviderede projektregnskab med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen.
 Revisors vurdering og konklusion vedrørende forvaltningsrevision skal
fremgå af revisionsberetningen. Det skal fremgå, at revisor har efterprøvet, at tilskuddet er anvendt til formålet, og at tilskudsmodtager har
udvist sparsommelighed.
For projekter, der modtager et samlet tilskud for under 500.000 kr. er det
tilstrækkeligt, at projektregnskabet dateres og underskrives af projektets
ledelse eller økonomisk ansvarlige.
Hvilke frister skal overholdes?
Det afsluttende regnskab for det samlede tilskud for hele projektperioden
skal indsendes senest 31.11.2019 sammen med en slutrapport.
Skabeloner til regnskab og slutrapport findes på star.dk.
Regnskaber og slutrapport skal fremsendes via tilskudsportalen.
Bekræftelse af brevet
Tilsagnet er bindende, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har
modtaget accept af tilsagnet via tilskudsportalen.
Ved bekræftelse af tilsagnet forpligter I jer til at gennemføre projektet i
overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse, tilsagnsbrevet
og de betingelser som i øvrigt gælder ved modtagelse af tilskud fra puljen,
herunder vedlagte bekendtgørelse.
Spørgsmål
Evt. spørgsmål til ovenstående kan rettes til Paw Hansen på tlf. 72 21 74
40 eller mail paha@star.dk.
Med venlig hilsen
Jakob Heltoft
Kontorchef, Arbejdsmarkedsfastholdelse
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