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Spørgsmål til puljen til uddannelsesløft på møde i Social- og 

Arbejdsmarkedsudvalget den 3. oktober 2022 

 
Udvalget bad om en skriftlig redegørelse for, hvorfor puljen ikke er 

blevet anvendt fuldt ud, herunder hvad administrationen har gjort for 

at orientere medarbejdere om ordningen.  

 

Fra 1. august 2020 er der to indgange for ledige til at få et 

uddannelsesløft: 

- Puljen til uddannelsesløft (80 pct. af dagpengesatsen) 

- Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder (110 

pct. af dagpengesatsen) 

 

De to ordninger har hver deres bevillingsramme og 

uddannelsesudgifterne til den midlertidige ret til uddannelsesløft skal 

derfor ikke registreres under puljen til uddannelsesløft. 

 

Målgruppen for puljen til uddannelsesløft er dagpengemodtagere, der 

er fyldt 30 år, jobparate kontanthjælpsmodtagere og overgangs-

ydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet 

efter integrationsloven og som er fyldt 30 år. 

 

Majoriteten af borgere i målgruppen for uddannelsesløft har grundet 

konjunkturerne haft særdeles gode muligheder for at finde ordinært 

arbejde. Kun få af de borgere, der ikke er gået i arbejde under denne 

højkonjunktur, er egnede til uddannelse. Ud af de ledige i målgruppen 

for uddannelsesløft har flere afvist at tage uddannelsesløft på 80 pct af 

dagpengesatsen. Nogle af de interesserede har afvist uddannelsesløft 

idet en del af uddannelsen skal tages på SU (den periode der ligger 

efter udløb af dagpengeret). 

 

Jobkonsulenter med ansvar for indsatsen for borgere i målgruppen 

bekræfter, at de løbende er blevet opfordret til at gøre opmærksom på 

ordningen, samt at der er puljemidler tilgængelige. Det er altså ikke 

manglende information, men derimod manglende interesse fra 

borgerne, der ligger til grund for den lave udnyttelsesgrad af puljen.  

 
Puljen til uddannelsesløft (på 80 pct. af dagpengesatsen) anvendes 

kun til uddannelsesløft, som ikke findes på positivlisten, der giver ret 

til 110 pct. af dagpengesatsen. 

 

Den midlertidige ret til uddannelsesløft opgøres på en anden konto, da 

den ikke dækkes af puljemidler. 

 

På denne konto er der pr. d.d. et forbrug på 350.000 kr., hvilket svarer 

til, at 10 borgere har fået et uddannelsesløft indenfor mangelområder. 

Det kan fx være SOSU-assistent, SOSU-hjælper, Industrioperatør eller 

Automatik- og procesuddannelsen. Udover de 10 uddannelsesløft, der 

allerede er afregnet, er otte borgere nu i gang med et uddannelsesløft 

indenfor mangelområder. 

 


