Initiativ 1: Ledige kan tage grundforløb til erhvervsuddannelser

Oktober 2019

Baggrund

Med beskæftigelsesreformen er der afsat en pulje til uddannelsesløft, hvor dagpen
gemodtagere over 30 år, som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet ud
dannelse, kan tage en fuld erhvervsuddannelse og dermed blive løftet fra ufaglært
til faglært niveau.
En erhvervsuddannelse for voksne består af et grundforløb og et hovedforløb. Hvis
den ledige har mindst to års erhvervserfaring, gennemføres kun hovedforløbet.
Har den ledige derimod hverken har relevant erhvervserfaring eller forudgående
uddannelse, skal grundforløbets 2. del gennemføres, før hovedforløbet kan påbe
gyndes.
Ofte har den ledige ikke nok tid tilbage på dagpenge til at tage en fuld erhvervsud
dannelse (grundforløb + hovedforløb) gennem puljen til uddannelsesløft. I stedet
kan den ledige starte en erhvervsuddannelse som voksenlærling hos en virksom
hed, men erfaringer viser på, at mange virksomheder efterspørger, at den ledige
som minimum har et grundforløb, inden den ledige starter som voksenlærling.
Kommunerne kan dog ikke bevilge et særskilt grundforløb via puljen til uddannel
sesløft.
Initiativ

Der oprettes en pulje på 27 mio. kr., hvorfra kommunerne kan bevilge et grund
forløb til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der er ufaglærte eller
faglærte med forældet uddannelse, og som er minimum 30 år. For dagpengemod
tagere skal grundforløbet kunne færdiggøres inden for dagpengeperioden.
Det er en forudsætning for at få et grundforløb fra puljen, at den ledige har en ud
dannelsesaftale med en virksomhed, inden grundforløbet starter. På den måde kan
den ledige fortsætte sin uddannelse som voksenlærling hos virksomheden. Alter
nativt skal uddannelsen være på positivlisten for uddannelsesløftet.
Puljen gælder både dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, da begge er i
målgruppen for voksenlærlingeordningen.
Kommunerne vil få 80 pct. refusion af udgifterne til grundforløbet svarende til de
nuværende regler for puljen til uddannelsesløft. Den ledige vil modtage den hidti
dige ydelse under uddannelsen og være fritaget for at være aktivt jobsøgende samt
stå til rådighed for henvist arbejde.
Fra puljen kan kommunerne få tilsagn om tilskud til at finansiere grundforløb, der
påbegyndes i 2019, 2020 og første kvartal af 2021. Puljen fordeles efter
interessetilkendegivelse fra kommunerne.
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Initiativet betyder, at ledige kan starte på en erhvervsuddannelse i form af et
grundforløb, som de efterfølgende kan fortsætte enten hos en virksomhed eller på
skolen.
Konsekvenser

Forslaget finansieres af tilbageløbet på puljen til uddannelsesløft i 2018.
Et grundforløb koster i gennemsnit ca. 49.000 kr. Det betyder, at der for 27 mio.
kr. kan bevilges ca. 550 grundforløb i perioden.

