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Ændring af regler for befordringstilskud ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser

15. juli 2010

Kontor

Til orientering følger nedenfor information fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte vedrørende nye satser for befordringstilskud pr. 5. juli 2010 mv.

1. kontor

Med venlig hilsen
Tove Bartels
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Tove Bartels
Arbejdsdirektoratet
tb@adir.dk

Ændring af regler for befordringstilskud ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser
Regulering af satserne for befordringstilskud
Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte har pr. 5. juli 2010 ændret satserne for tilskud til befordring ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse
og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse. Det er sket i henhold til reguleringsbestemmelsen i § 1 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 556 af 8.
juni 2009, hvorefter kilometertaksten reguleres en gang årligt med virkning fra den første mandag i juli måned med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket
en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
Satsen udgør for beskæftigede lønmodtagere 1,19 kr. pr. km. For gruppen
"andre deltagere", som omfatter selvforsørgende, invalide- og folkepensionister med flere, er satsen 2,15 kr. pr. km. Ledige er ikke omfattet af disse
regler. For transport mellem indkvarteringssted og uddannelsessted udgør
satsen for alle tilskudsmodtagere 2,15 kr. pr. km. Er det samlede tilskud
pr. uddannelse på under 32 kr., udbetales det ikke. For nærmere information om reglerne se gældende bekendtgørelse og vejledning.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125446
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125651
Arbejdsmarkedsstyrelsen har med skrivelse nr. 9303 af 1. juli 2010 meddelt, at satserne for befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke reguleres i år. Det betyder, at satserne for befordringstilskud ikke som hidtil følger hinanden, hvilket har medført vanskeligheder
i arbejdsløshedskasser. For nærmere information se Arbejdsmarkedsstyrelsens skrivelse.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132814
Ny bekendtgørelse
Fra 4. oktober 2010 ændres bekendtgørelse om tilskud til befordring ved
deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelse og enkeltfag optaget i en fælles
kompetencebeskrivelse. Det sker ved, at de to gældende satser erstattes
af en, samtidig med at der sker en nedsættelse af satsen for befordringstilskud og indføres en øvre grænse for kilometertilskuddet. Ændringen af satserne sker blandt andet som led i udmøntningen af ”Aftale om genopretning af dansk økonomi”, maj 2010. Statens for Statens Uddannelsesstøtte
forventer at den nye bekendtgørelse udstedes i slutningen af august 2010.
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Bekendtgørelsen har været i høring frem til den 28. juni 2010 og kan findes på høringsportalen.
https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146001728
Thomas Bugge
Fuldmægtig
Kontor for Jura og Voksenuddannelsesstøtte
Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte
Tlf. 33 26 85 28
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