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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1159/2008 af Udo Nietz, tysk statsborger, om en EU-støttet 
politik til integration af personer over 50 år på arbejdsmarkedet

1. Sammendrag

Andrageren modtager sociale sikringsydelser (ALG II) og deltager i et projekt, der har til 
formål at vurdere hans muligheder for at blive selvstændig (Startbahn Existenzgründung).
Dette projekt er opdelt i forskellige moduler, hvoraf deltagerne skal betale for nogle af 
modulerne. Ifølge andrageren er det muligt at anvende "uddannelseskuponer" til betaling af 
kursusmoduler i et nabodistrikt, men i det distrikt, hvor han bor, er dette ikke muligt, og 
kursusdeltagerne skal betale omkring 450 EUR for at gennemføre kurset. Andrageren undrer 
sig over, hvordan det kan være muligt, at deltagere i et EU-støttet projekt forskelsbehandles 
med hensyn til godtgørelse af udgifter, og han opfordrer til, at der indføres ensartede regler 
for sådanne projekter fremover.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar (modtaget den 19. juni 2009)

Andragendet

Andrageren modtager sociale ydelser (ALG II) og har deltaget i et ESF-støttet kursus med 
henblik på at starte virksomhed i Pinneberg-distriktet (Slesvig-Holsten). Kurset bestod af seks 
moduler, hvoraf de fire var gratis, men for modul fire og seks skulle der betales et gebyr på 
450 EUR. 
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Andrageren fandt ud af, at der i nabodistriktet Segeberg blev uddelt såkaldte 
"uddannelseskuponer" (Bildungsgutscheine). Derfor var alle kursusmoduler gratis for 
deltagerne i Segeberg-distriktet.
Desuden kræver andrageren kompensation for de mange ekstra transportudgifter, han har 
været nødt til at betale, fordi kurserne ikke fandt sted, der hvor han bor. Disse 
transportudgifter anses for at være en ekstra byrde for en modtager af sociale ydelser 
(ALG II).

Kommissionens bemærkninger

Den Europæiske Socialfonds (ESF) midler hører under delt forvaltning. Medlemsstaterne har 
det fulde ansvar for den faktiske gennemførelse af programmet og projekterne. Derfor har 
Kommissionen ingen detaljerede oplysninger om de enkelte projekter. For at kunne skaffe 
klarhed over andragerens spørgsmål har Kommissionen kontaktet den myndighed, der styrer 
ESF-programmet i Slesvig-Holsten.

Ifølge oplysningerne fra den myndighed, der styrer ESF-programmet, havde projektudbyderen 
i Pinneberg fra projektets start benyttet de såkaldte "uddannelseskuponer" som national 
medfinansiering. Det blev på dette tidspunkt aftalt med ARGE (Arbeitsgemeinschaft ≈ job- og 
socialydelsescenter) Pinneberg som en kulancebetaling. På grund af den budgetmæssige 
situation blev denne procedure stoppet med udgangen af 2007. Beslutningen om, hvorvidt der 
uddeles "uddannelseskuponer" eller ej, træffes udelukkende af ARGE’rne og kan derfor 
variere fra det ene ARGE til det andet afhængig af den budgetmæssige situation. Delstaten 
Slesvig-Holsten har ingen indflydelse herpå.

Under kursusforløbet ændrede ARGE Pinneberg uden videre støttepraksis. Andrageren blev 
derfor afkrævet gebyr af projektudbyderen for nogle moduler. Derudover modtog de fleste 
andre kursusdeltagere arbejdsløshedsunderstøttelse (ALG I), som er højere end ALG II-
ydelsen, eller de hørte til et andet ARGE, som bibeholdt ordningen med 
"uddannelseskuponer".

Det samme gælder for transportudgifterne: hvert ARGE afgør selv, om det refunderer 
transportudgifter eller ej. 

Projektudbyderen har nu besluttet at sørge for, at sådanne hændelser ikke sker igen. 
Deltagergebyret for modul fire og seks vil blive tilbagebetalt til andrageren.

Den myndighed, der styrer ESF-programmet, har ligeledes bekræftet, at der efter dens 
opfattelse sker forskelsbehandling af deltagerne i ESF-støttede projekter, hvad angår 
transportudgifter. Myndigheden vil kontakte ARGE’rne og anmode dem om at betale 
transportudgifterne for deltagere i ”iværksætter camps” (Gründungscamps).

Konklusion

På grundlag af den detaljerede information fra den myndighed, der styrer ESF-programmet, 
og projektudbyderens vilje til at tilbagebetale det ekstra deltagergebyr til andrageren, 
konkluderer Kommissionen, at denne sag kan betragtes som afsluttet. Den myndighed, der 
styrer ESF-programmet, vil følge op på sagen og informere Kommissionen, når betalingen har 
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fundet sted. 


