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Udvide varslingspuljen 

Regeringen vil sikre, at varslingspuljen er klar til at håndtere en situation, hvor der 
kan opstår flere større afskedigelser. Det sikres derfor, at varslingspuljen hurtigt 
kan udvides med 10 mio. kr. i 2020, såfremt det viser sig nødvendigt. Derved kan 
varslingspuljen fortsat sikre en målrettet indsats til de personer, der måtte blive 
opsagt som led i større afskedigelser.   

Der er i dag 6,3 mio. kr. til rådighed i varslingspuljen. Der gives således mulighed 
for at øge forbruget på puljen til i alt 16,3 mio. kr. i 2020.   

I øjeblikket er beskæftigelsesindsatsen suspenderet. Indsatsen i regi af varslings-
puljen afholdes, så snart rammerne tillader det. 

Hvad er varslingspuljen? 
Ved større virksomhedslukninger eller afskedigelser af stor betydning for et lokal-
område kan det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) yde tilskud til initiativer, der 
sikrer en målrettet indsats for de afskedigede personer. Tilskuddet finansieres af 
varslingspuljen.   

Ved større afskedigelser forstås der som udgangspunkt mindst 50 pct. af medar-
bejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte. Beskæftigelsesministeren kan 
dog dispensere fra bestemmelsen om antallet af afskedigede, når muligheden for 
at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale 
om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang. RAR anmoder ministeren om at 
dispensere fra bestemmelsen. 

Hvad kan der ydes støtte til? 
Der kan blandt andet ydes støtte til indsats i form af jobsøgningskurser eller op-
kvalificering. Indsatsen kan enten forløbe i opsigelsesperioden eller efter afskedi-
gelse. Som reglerne er i dag, skal tilbud aftales senest 2 uger efter og være påbe-
gyndt senest 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden. Tilbuddet 
skal være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.   

Målgruppe 
Varslingsindsatsen omfatter de varslede under deres opsigelsesperiode og ledige 
efter opsigelsesperiodens udløb, som er omfattet af lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats § 6, nr. 1-3 (dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og overgangsydel-
sesmodtagere uden for introduktionsprogrammet), der har været omfattet af 
større afskedigelser. 
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