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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1159/2008, ingiven av Udo Nietz (tysk medborgare), om den 
EU-stödda politiken för att integrera personer över 50 år i arbetslivet

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uppbär socialbidrag (ALG II) och deltar i ett projekt för att bedöma vilka 
möjligheter han har att starta verksamhet som egenföretagare (Startbahn Existenzgründung).
Projektet består av flera steg, vissa avgiftsbelagda. I ett granndistrikt kan man enligt 
framställaren använda så kallade studiekuponger för att betala delkurser. Det kan man 
emellertid inte i hans distrikt och i stället måste kursdeltagarna själva betala cirka 450 euro för 
att slutföra sin kurs. Framställaren frågar sig hur det kan komma sig att deltagare i ett 
EU-finansierat projekt kan behandlas så olika när det gäller kostnadsersättning och begär att 
denna typ av projekt i framtiden ska omfattas av enhetliga regler.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 6 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009

Framställningen

”Framställaren uppbär socialbidrag (ALG II) och deltog i en ESF-kurs för att starta ett företag 
i distriktet Pinneberg (Schleswig-Holstein). Kursen bestod av sex olika delkurser varav fyra 
var gratis. För delkurserna fyra och sex var han dock tvungen att betala 450 euro. 

Framställaren upptäckte att man för samma ESF-kurs i granndistriktet Segerberg delade ut så 
kallade studiekuponger (Bildungsgutscheine). Följaktligen var samtliga delkurser gratis för 
deltagarna i distriktet Segeberg.
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Framställaren begär även ersättning för de höga resekostnader som han behövde betala 
eftersom kursen inte gavs på hans bostadsort. Dessa resekostnader utgör en extra börda för 
den som uppbär socialbidrag (ALG II).

Kommissionens kommentarer

Europeiska socialfondens (ESF) medel hanteras genom gemensam förvaltning. 
Medlemsstaterna är fullt ansvariga för genomförandet av programmet och projekten. 
Kommissionen har därför inga närmare uppgifter om enskilda projekt. För att klargöra de
frågor som framställaren tagit upp kontaktade kommissionen ESF-programmets 
förvaltningsmyndighet i Schleswig-Holstein.

Enligt de uppgifter som förvaltningsmyndigheten inlämnat har projektledaren i Pinneberg 
sedan projektets start använt så kallade studiekuponger som nationell medfinansiering. Vid 
tidpunkten bedömdes detta som en ex gratia-ersättning av arbetsgruppen i Pinneberg. På 
grund av budgetsituationen upphörde man med detta förfarande i slutet av 2007. Det är varje 
enskild arbetsgrupp som beslutar om studiekuponger ska delas ut eller inte, och detta kan 
således variera från en arbetsgrupp till en annan beroende på budgetsituationen. 
Förbundslandet Schleswig-Holstein har inget inflytande över detta.

Under kursen ändrade arbetsgruppen i Pinneberg sina stödbestämmelser utan förvarning. 
Projektledaren ålade därför framställaren att betala för vissa delkurser. Flertalet av 
kursdeltagarna fick arbetslöshetsersättning (ALG I) som var högre än ALG II-bidraget, eller 
tillhörde en annan arbetsgrupp som behållit systemet med studiekuponger.

Det samma gäller för resekostnaderna: Det är varje enskild arbetsgrupp som beslutar om 
reseersättning ska utbetalas eller inte. 

Projektledaren har låtit meddela att han ska se till att sådana incidenter inte inträffar igen. 
Framställaren kommer att återbetalas deltagaravgifterna för delkurserna fyra och sex.

Förvaltningsmyndigheten delade även framställarens åsikt att deltagare i ESF-finansierade 
projekt behandlas olika när det gäller reseersättning. Förvaltningsmyndigheten kommer att 
kontakta arbetsgrupperna och uppmana dem att betala reseersättning för deltagarna i 
starta eget-kurser (Gründungscamps).

Slutsats

Europeiska kommissionen har, efter genomgång av de närmare uppgifter som 
förvaltningsmyndigheten tillhandahållit och mot bakgrund av projektledarens villighet att 
återbetala framställaren de extra deltagaravgifterna, kommit till slutsatsen att ärendet kan 
anses uppklarat. Förvaltningsmyndigheten kommer att hålla ett öga på detta ärende och 
meddela kommissionen när betalningen genomförts.”


