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Bilag 5: Tilskud i forsøg ’På rette vej – i job’

Jobcentrene kan søge om tilskud til delvis dækning af udgifter forbundet med forsøget.
Tilskuddet udgør 13.000 kr. pr. person, der påbegynder forsøgsindsatsen - dog med
et loft over det samlede tilskud, som kommunen kan modtage i forbindelse med
forsøget. Det maksimale tilskud vil blive fastsat på grundlag af antallet personer,
der påbegynder forsøgsindsatsen. Loftet vil fremgå af tilsagnsskrivelsen. Hvis jobcentrene vælger at tage yderligere personer med i forsøget, vil de ikke udløse tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.


Tilskuddet går til udgifter forbundet med indsatsen i forsøget.
o
o
o
o

Hyppige samtaler
En koordinatorfunktion
Tilbud om virksomhedspraktik eller løntilskud
Øget brug af mentorer i virksomhedsrettede forløb



Ud over tilskuddet i forsøget kan der hjemtages refusion efter de almindelige
regler.



Der udsendes en tilsagnsskrivelse til jobcentrene før projektstart. I tilsagnsskrivelsen vil tilskudsvilkårene være nærmere beskrevet, herunder retningslinjerne
for udbetaling af tilskud samt afsluttende revision af kommunens registreringer
i registreringsværktøjet.

Betingelse for at få tilskud


For at få tilskud til forsøget, skal jobcentret følge projektbeskrivelsen og overholde forsøgskontrakten, der indgås mellem jobcentret og beskæftigelsesregionen, om forsøgets implementring.



Beskæftigelsesregionerne er i løbende kontakt med jobcentrene under forsøget
og afgør om jobcentrene har overholdt forsøgskontrakten ved forsøgets afslutning.



Der udløses et tilskud pr. person i deltagergruppen, for personer, som jobcentret
har afholdt min. én individuel samtale med i forsøget. Dvs. første samtale efter
at personen er blevet udvalgt til deltagergruppen udløser tilskuddet. Den jobsamtale, hvor borgeren matchvurderes, og herefter udvælges til deltager eller
kontrolgruppe, indgår ikke som første samtale i forsøget.
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Personer, der udvælges til forsøget, men afgår fra ledighed inden første samtale
i forsøget, vil ikke udløse et tilskud.

Udbetaling af tilskud


Tilskuddet udbetales til jobcentrene i to rater:
o

Første rate udbetales når Arbejdsmarkedsstyrelsen har godkendt, at
jobcenteret har iværksat forsøgsaktiviteterne som forventet. Første
rate udgør halvdelen af det forventede samlede tilskud.

o

Ved forsøgets afslutning skal jobcenterets endelige registreringer
påtegnes af jobcenterets leder og af kommunens revisor. Anden rate udbetales når Arbejdsmarkedsstyrelsen har godkendt revisorerklæringen vedrørende jobcenterets registreringer, og beskæftigelsesregionen har godkendt, at forsøgskontrakten er opfyldt.
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